โลกยุคสุดท้ายนี้ สังคมมีปัญหายุ่งยากล�ำบากน่ากลัวมากอย่างที่
ไม่เคยเห็นมาก่อน ไม่เคยมากเท่านี้ ไม่เคยบ่อยเท่านี้ ไม่เคยรุนแรงเท่านี้
และไม่เคยเกิดขึน้ พร้อมๆกันอย่างต่อเนือ่ งไม่หยุด!! สรุปแล้วเป็นวิกฤตการณ์
ทีน่ า่ กลัวทุกด้าน เช่น เศรษฐกิจก�ำลังล่มสลายทัว่ โลก (ธุรกิจ ธนาคาร ล้มละลาย
คนตกงาน) การเมืองยุ่งเหยิง (จราจล เผาบ้านเผาเมือง สงครามโลกครั้งที่ 3
เกิดได้ทกุ เวลา เขมรฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ 3 ล้านคนเพราะเอียงซ้าย) คุณธรรมเสือ่ ม
(มนุษย์ทำ� บาปมากขึน้ ปฏิเสธว่ามีพระเจ้าพระผูส้ ร้างโลก และพระผูช้ ว่ ยให้รอด
และศีลธรรมเสือ่ ม มีความสับสนทางเพศ(ท�ำลายประเพณีทดี่ งี ามของครอบครัว
และความศักดิ์สิทธิ์ของการสมรส) ภัยจากผู้ก่อการร้าย ภัยพิบัติ (แผ่นดินไหว
บ่อยขึ้นและรุนแรงขึ้น พายุ น�้ำท่วม สึนามิ) และเชื้อโรคติดต่ออย่างน่ากลัว
โรคมะเร็ง และอุบตั เิ หตุ คร่าชีวติ มนุษย์ตายทุกวัน และมีระเบิดนิวเคลียร์จำ� นวน
มากที่สามารถฆ่าคนทั้งโลกให้ตายหมดได้หลายรอบ สิ่งเหล่านี้เป็น ปัญหาที่
มนุษย์แก้ไม่ได้ นางเอเลน จี ไวท์ ชี้ให้เห็นว่า พระเจ้า (พระเยซูคริสต์)
บอกว่าพระองค์เป็นทางออกและเป็นทางเดียวเท่านั้น สิ่งเหล่านี้เป็นการ
เตือนจากพระเจ้าเป็นครั้งสุดท้าย เพื่อให้เรากลับใจหันกลับมาหาพระเจ้า
และค้นหาความจริงเพื่อจะมีความสุขที่แท้จริงมีความรอด สวรรค์ ชีวิตนิรันดร์
ซึ่งเราน่าจะให้ความส�ำคัญมากที่สุด**
WWM

EGW

พระเยซูตรัสว่า “เพราะถ้าผู้ใดจะได้สิ่งของสิ้นทั้งโลก แต่
ต้องสูญเสียจิตวิญญาณ(ชีวิต)ของตน ผู้นั้นจะได้ประโยชน์
อะไร” มาระโก 8 : 36

ส ง ค ร า ม ร ะ ห ว่ า ง ค ว า ม ดี กั บ ค ว า ม ชั่ ว

ยุคสุดท้ายนี้หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่สำ�คัญที่สุด
ทุกคนควรอ่าน!
(นอกจากพระคัมภีร์ไบเบิล)

ส ง ค ร า ม ร ะ ห ว่ า ง
ค ว า ม ดี
กั บ
ค ว า ม ชั่ ว

The Great Controversy
Ellen G. White

อ ดี ต

ป ั จ จุ บั น อ น า ค ต

ใครคือนาง เอเลน จี ไวท์
นาง เอเลน จี ไวท์ Ellen G White (1827 – 1915)

ค�ำอธิฐานของผู้มุ่งมั่นจริงใจใฝ่หาสัจธรรม
(ดุจการค้นหาขุมทรัพย์)
“ข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ทรงสถิตในสวรรค์

หนังสือเล่มนี้แปลมาจาก หนังสือ The Great Controversy (เดอะ
เกรท คอนโทรเวอร์ซี่ ) หมายถึงสงครามระหว่างความดีและความชั่ว
เขียนโดย นาง เอเลน จี ไวท์ พิมพ์เผยแพร่ เมือ่ ค.ศ.1888 - 1911 แปล
เป็น 78 ภาษาแล้วและขายได้กว่า 30 ล้านเล่ม

โปรดประทานสติปัญญาให้ข้าฯสามารถรู้ว่าอะไรคือความจริงและ
อะไร คือความเท็จ

นอกจากพระคัมภีร์ไบเบิลแล้ว หนังสือเล่มนี้มีความส�ำคัญที่สุดใน
ยุคสุดท้ายของโลกนี้ ทุกคนควรอ่านเพราะเป็นการท�ำนาย ถึงปัจจุบนั
และอนาคต ของโลก ตัง้ แต่เผยแพร่ มีหลายเหตุการณ์ได้เกิดชึน้ จริงแล้ว
ตามที่ท�ำนายในหนังสือเล่มนี้ซึ่งเขียนมา กว่า 100 ปีแล้ว

โปรดช่วยให้ข้าฯละทิ้งสิ่งที่ผิดและท�ำในสิ่งที่ถูกต้อง

1. นางเอเลน ไวท์ ได้ รั บ การจั ด อั น ดั บ ว่ า เป็ น นั ก เขี ย นใน
		 ประวัตศิ าสตร์ทมี่ ผี คู้ นเอาไปแปลเป็นภาษาอืน่ ๆ มากเป็นอันดับ
		 3 ของโลก (160 ภาษา)
2. นางเอเลน ไวท์ เป็น นักเขียนชาวอเมริกัน ที่มีคนเอาไปแปล
		 มากที่สุด
3. นางเอเลน จี ไวท์เขียนและพิมพ์เป็นหนังสือมากกว่า และ
		 แพร่ ห ลายมากกว่ า งานเขี ย นต่ า งๆของนั ก เขี ย นหญิ ง อื่ น ๆ
		 ในประวัติศาสตร์

โปรดประทานความเข้มแข็งให้ข้าฯ ปฏิเสธสิ่งที่เป็นความเท็จและ
ยอมรับความจริง

โปรดประทานพลังให้ข้าฯต่อต้านความชั่วอย่างต่อเนื่องตลอดไป
และยึดมั่นในการกระท�ำความดีด้วยความยินดี
โปรดประทานความกล้าหาญให้ข้าฯกล้าประนามความผิดหรือความชั่ว
และกล้าพูดความจริง
โปรดช่วยให้ข้าฯอย่าได้ประณีประนอมกับความชั่วแม้เพียงเล็กน้อยแต่
รักมั่นคงในสัจธรรม
และท้ายที่สุด
โปรดช่วยให้ข้าฯยืนหยัดเพื่อความถูกต้องแม้ฟ้าจะถล่มดินจะทะลาย
อาเมน”
น.พ. โชติช่วง ชุตินธร
Watchmen Warriors Ministry (WWM)

www.whiteestate.org, www.ellenwhitedefend.com
A Gift of Light by Roger W. Coon ; Defending the Spirit of Prophecy –
by Vance Ferrell

**
ยอห์น 14:6; กิจการ 4:12; 1 ทิโมธี 2:5; มัทธิว 4 :17; เอเสเคียล18:31,32; มัทธิว 6:33

ท่านทราบไหม ?
1. ท่านทราบไหมว่าพระเจ้า รักมนุษย์ทุกคนและ ไม่อยากให้มนุษญ์มีความทุกข์หรือ
ตายแต่อยากให้มคี วามสุขและความรอดและไปสวรรค์ (โยฮัน 3: 16 พระคัมภีรไ์ บเบิล
KJV ) ดูหน้าสุดท้าย
2. ท่านทราบไหมว่า นาง เอเล็น จี ไวท์ Ellen G. White เป็น ศาดาพยากรณ์ของ
พระเจ้า ? ท่านสามารถพยากรณ์ได้ถกู ต้อง ยังไม่เคยมีใครพิสจู น์ได้วา่ พยากรณ์ผดิ แต่
ไม่ค่อยมีใครรู้จักท่าน หน้าXXII - XXIV, ปกหน้าใน
3. ท่านทราบไหมว่า เมือ่ 2000 ปีกอ่ น พระคัมภีรไ์ บเบิลท�ำนายถึง สหรัฐอเมริกาว่าจะ
เป็นเผด็จการทรราชย์ (วิวรณ์ 13:11-15 KJV ) และจะ สนับสนุนระบอบสันตะปาปา
และจะมีการกดขี่ข่มเหงคริสเตียนที่แท้จริงเหมือนสมัยยุคมืด (วิวรณ์ 13:1-10 วิวรณ์
13:15-18 วิวรณ์ 17,18) หน้า 591 GC บทที่ 25 และ 35
4. ท่านทราบไหมว่า เสรีภาพในการนับถือศาสนาจะถูกริดรอนทัว่ โลก? จะมีกฏหมาย
วันอาทิตย์ Sunday Law โดยจะเริ่ม อย่างจริงจังที่สหรัฐอเมริกา จะบังคับให้คนถือ
รักษาวันอาทิตย์โดยให้หยุดท�ำงานในวันอาทิตย์ (วิวรณ์ 13:15-17 KJV) GC บทที่
25 และ 35
5. ท่านทราบไหมว่า คริสเตียนที่ไม่ถือรักษาวันอาทิตย์แต่ถือรักษาวันอื่นเช่นวันเสาร์
จะถูกลงโทษ และถูกกดขีข่ ม่ เหง ห้ามซือ้ ขาย? ในทีส่ ดุ จะมีโทษถึงตาย (วิวรณ์ 13:1517 KJV)
6. ท่านทราบไหมว่า พระคัมภีรไ์ บเบิลบอกว่าเราก�ำลังอยูใ่ นวาระสุดท้ายของโลก และ
ท�ำนายว่าจะเกิด “เวลายากล�ำบากอย่างไม่เคยมีมา” และจะมีภยั พิบตั ริ า้ ยแรงทีน่ า่ กลัว
7 ประการเกิดขึ้น และจะมีวันพิพากษา Judgment day และ พระเยซูก�ำลังจะเสด็จ
กลับมาครั้งที่ สอง (ดาเนียล 12:1 วิวรณ์ 16 วิวรณ์ 20 :11 - 15 มัทธิว 24 ลูกา 21)
7. ท่านทราบไหมว่า เพราะความบาปมนุษย์ทุกคนจึงต้องตาย แต่พระเจ้ารักเราและ
พระองค์ได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์คือพระเยซูคริสต์มาตายบนไม้
กางเขนแทนเราเพื่อเราจะได้มีชีวิตนิรันดร์ ปฐมกาล 2 : 17 ยอห์น 3 :16 (หน้า IV)
หาค�ำตอบได้ในหนังสือเล่มนี้
I

• KJV    =  King James Version,  (พระคัมภีร์ฉบับ คิงเจมส์)
• GC    = The Great Controversy,  (หนังสือเล่มนี้แปลเป็นไทย)          
• EGW   =  Ellen G. White,  (นาง เอเลน จี ไวท์)
• WWM = Watchmen Warriors Ministry = กลุ่มยามนักรบ
II

• KJV    =  King James Version,  (พระคัมภีร์ฉบับ คิงเจมส์)
• GC    = The Great Controversy,  (หนังสือเล่มนี้แปลเป็นไทย)          
• EGW   =  Ellen G. White,  (นาง เอเลน จี ไวท์)
• WWM = Watchmen Warriors Ministry = กลุ่มยามนักรบ
III

พระเยซูทรงสละชีพตายเพื่อท่าน
ท่านจะปฏิสธความรักอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าหรือ?
ถ้าท่านไม่รอดเป็นความผิดของใคร?
IV

สงครามระหว่าง ความดี กับ ความชั่ว
เอเลน จี ไวท์

The Great Controversy
Ellen G. White

อ ดี ต

ป ั จ จุ บั น
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อนาคต

หนังสือเล่มนี้แปลมาจาก The Great Controversy (1911)
นาง เอเลน จี ไวท์ Ellen G White (ค.ศ. 1827 – 1915)
เนื้อหาของหนังสือพูดเรื่อง สงครามระหว่างความดีกับความชั่ว
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VI

สารบัญ
(คลิกที่หวั ข้อ เพื่อไปยังบทที่ตอ้ งการได้)

1. ความพินาศของกรุงเยรูซาเล็ม (ค.ศ. 70) (คนตายมากกว่า 1 ล้านคน)
2. การกดขีข่ ่มเหงในศตวรรษแรกๆ
3. ความเสื่อมหรือการละทิ้งหลักความเชื่อของพระเจ้า Apostasy
(ยุคมืด ค.ศ. 500-1500)
4. ชาววอลเดนเซียน Waldensian or Waldenses
(ยุคมืดหรือยุคแห่งการกดขี่ข่มเหงของคริสตจักรโรม
ค.ศ. 538 - 1798 = 1260 ปี)
5. ยอห์น ไวคลิฟ John Wycliffe ดาวรุ่งของการปฏิรูปศาสนา
(ค.ศ. 1320 – 1384)
6. จอห์น ฮัส John Huss (1415) และ เจอโรม ถูกเผาทั้งเป็น
7. มาร์ติน ลูเธอร์ Martin Luther แยกตัวออกจากโรม
(โปรเตสแตนท์คนแรก)
8. มาร์ติน ลูเธอร์รายงานตัวต่อหน้ารัฐสภาไดเอท Martin Luther
9. นักปฏิรูปศาสนาชาวสวิสเซอร์แลนด์
10. ความก้าวหน้าของงานปฏิรูปในประเทศเยอรมัน
11. การประท้วง (Protest) ของเจ้าผู้ครองนคร
(ท�ำให้เกิดนิกายโปรเตสแตนท์ Protestant)
12 การปฏิรูปทางศาสนาในประเทศฝรั่งเศส
13. ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์และประเทศสแกนดิเนเวีย
14. นักปฏิรูปศาสนาชาวอังกฤษรุ่นหลัง
15. พระคัมภีร์ไบเบิลกับการปฏิวัติฝรั่งเศส
16. กลุ่มโปรเตสแตนท์ กลุ่มแรกที่หนีไปตั้งรกรากที่อเมริกา
Pilgrim Fathers
17. ค�ำป่าวประกาศยามอรุณรุ่ง
18. นักปฏิรูปชาวอเมริกัน
VII

1
25
37
54
75
94
122
149
176
191
205
222
253
262
283
309
320
340

19. ความสว่างส่องเข้าไปในความมืด
20. การตื่นตัวทางศาสนาครั้งยิ่งใหญ่
21. ค�ำเตือนที่ถูกปฏิเสธ
22. ค�ำพยากรณ์ที่ส�ำเร็จแล้ว
23. พระวิหาร (What is the Sanctuary)
24. สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในพระวิหาร
25. พระบัญญัติของพระเจ้าจะเปลี่ยนแปลงตัดหรือเติมไม่ได้
26. งานปฏิรูปศาสนา
27. การฟื้นฟูศาสนายุคใหม่
28. ศาลสวรรค์พิจารณาสอบสวนพฤติกรรมแต่ละคน
Investigative Judgment
29. จุดเริ่มต้นของความชั่วความบาป
30. ความเป็นศัตรูและเกลียดชังระหว่างมนุษย์กับซาตาน
31. ตัวแทนวิญญาณชั่วร้าย
32. หลุมพรางของซาตาน
33. การหลอกลวงอันมโหฬารครั้งแรก
34. ทรงเจ้าเข้าผี ไสยศาสตร์ คนตายแล้วไปไหน ? Spiritualism
35. จุดมุ่งหมายของระบอบสันตะปาปา (สิทธิเสรีภาพทางศาสนาถูกคุกคาม)
36. การต่อสู้ในอนาคต
37. พระคัมภีร์ช่วยคุ้มครองให้ปลอดภัย
38. ค�ำเตือนสุดท้าย
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คำ�นำ� Introduction
หนังสือนางเอเลน จี ไวท์ เล่มนีพ้ ระเจ้าดลใจให้เขียน ไม่ได้โจมตีองค์กรใดหรือ
ผู้ใดทั้งสิ้นแต่หวังดี พูดความจริง ความจริงก็คือความจริงแม้ท่านจะรับหรือปฏิเสธ
ผ้าสีขาวก็ต้องบอกว่าสีขาวและผ้าสีด�ำก็ต้องบอกว่าสีด�ำ ถ้าไม่บอกตรงตาม
ความจริงก็คือความเท็จ การพูดว่าชอบสีขาวไม่ได้แปลว่าเกลียดสีด�ำ การแนะน�ำว่า
ข้าวกล้องหรือข้าวซ้อมมือ ดีกว่าข้าวขาว ไม่ได้หมายความว่าเกลียดข้าวขาว หรือเมื่อ
เห็นคนก�ำลังจะเดินตกเหวก็ตอ้ งตระโกนบอก ดังๆ ว่า“หยุด ” ไม่ได้เกลียดคนทีก่ ำ� ลัง
จะตกเหวตายแต่เป็นการเตือนว่า “ระวัง ! อันตรายข้างหน้า”
ความจริงบางครัง้ ก็เจ็บปวด แต่เราต้องกล้ายอมรับความจริง ไม่ควรกล่าวร้าย
หรือโจมตีผหู้ วังดีอย่างไร้เหตุผล การปฏิเสธทันทีทเี่ จอความคิดใหม่หรือหลักฐานใหม่ที่
ตรงข้ามกับสิง่ ทีค่ ณ
ุ เคยเชือ่ และท�ำมาตลอดชีวติ โดยไม่ได้นำ� หลักฐานมาพิจารณาก่อน
และไม่ได้อธิฐานขอให้พระเจ้าทรงน�ำทางเพื่อหาความจริงก่อน อาจจะเป็นการปิดกั้น
และปฏิเสธความจริงที่สวรรค์ส่งมาให้คุณรับทราบโดยเฉพาะผู้เดียวในวันนี้ก็เป็นได้
ถ้าคิดว่าผู้เขียน เขียนผิดก็ขอให้หาหลักฐาน ( หรือพระคัมภีร์) มาแย้งเพื่อ
ร่วมกันหาความจริง หลังเปาโลเทศนาแล้ว ชาวยิวเมืองเบโรอา Berea “รับพระวจน
ด้วยความเต็มใจ และค้นดูพระคัมภีร์ทุกวัน หวังจะรู้ว่า ข้อความเหล่านั้นจะจริง
ดังกล่าวหรือไม่” กิจการ 17:10-11
นางเอเลน จี ไวท์ ไม่ได้เกลียดชังผูใ้ ดท่านเขียนด้วยความรักของพระเจ้าทีเ่ ป็น
ห่วงผู้ที่หลงทางหรือหลงวนเวียนอยู่ในความเชื่อหรือในระบบหรือนิกายที่ผิดๆ ซึ่งจะ
ท�ำให้ไม่พบกับความรอด ท่านพูดความจริง ไม่เป็นการกล่าวร้ายผูใ้ ด พูดด้วยความรัก
นาง เอเลน จี ไวท์ท�ำตามพระเจ้า – เกลียดความบาป แต่รักคนบาป จอห์น 3 : 16
นางเอเลน จี ไวท์เปรียบเสมือน เด็กไร้เดียงสาในนิทานอีสป ที่วิ่งออกมาจาก
ฝูงชนร้องตะโกนบอกว่า “จักรพรรดิไม่ได้สวมเสื้อ!”
1.ไม่มีการกระท�ำใดๆทีจะแสดงว่ารัก มากไปกว่าการบอกความ จริง
2. การให้ผหู้ นึง่ ผูใ้ ดพินาศในศาสนาเทียมเท็จไม่ใช่การกระท�ำทีม่ คี วาม รักเลย
3.การช่วยเหลือผู้คนให้ออกจากระบบที่เลวร้ายหรือทางที่ผิดเป็นการให้
ความรักที่แท้จริงและเป็นเพื่อนแท้
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พระคัมภีร์ไบเบิ้ลที่อ้างอิงในเล่มนี้จะพยายามใช้ ฉบับคิงเจมส์ ภาษาไทย
KJV= King James Version 1611 พระคัมภีร์ไทยฉบับคิงเจมส์ KJV เป็นเล่มที่แปล
ดีที่สุดและตรงที่สุดและตรงตามพระวจนของพระเจ้าที่แปลจากภาษาเดิม จงระวัง
พระคัมภีรท์ แี่ ปลถูกแปลผิด เพราะจะท�ำให้หลงทางเหมือนใช้แผนทีท่ ผี่ ดิ ก็จะไปไม่ถงึ
จุดหมาย (สวรรค์) สมัยยุคมืด ซาตานไม่ให้ มี และไม่ให้อ่านพระคัมภีร์ สมัยใหม่นี้
ซาตานใช้แผนใหม่ด้วยการแทรกแซงการแปลให้ถูกๆผิดๆ เหมือนแผนที่ ที่ผิด อ่าน
เท่าไรก็ไปไม่ถึงที่หมาย (ความรอด)
พระคัมภีร์ฉบับภาษาอังกฤษ ควรใช้ฉบับ King James Version 1611
เพราะเป็นฉบับทีด่ ที สี่ ดุ ตรงทีส่ ดุ จากภาษาเดิม ส่วนภาษาไทยควรใช้ฉบับคิงเจมส์ KJV
ค.ศ. 2006 หาได้จาก คริสตจักรแบ็บตี๊สกลุ่มที่ชอบอนุรักษ์นิยม ( ไม่ใช่ฉบับ New
King James NKJV )
ทุกอย่างในโลกนี้ที่มีค่าราคาสูงก็จะมีคนพยายามปลอมและมาหลอกขาย
ซาตานต้องการหลอกให้เราหลงทางไปไม่ถึงเป้าหมายหรือความรอด แต่ พระเยซู
ต้องการให้ความรอดกับเราเพราะฉะนัน้ พระองค์จงึ เตือนเราถึง 4 ครัง้ ใน มัทธิว 24 ว่า
ในยุคสุดท้าย ให้ระวัง “อย่าให้ถูกหลอก” (“Our Authorized Bible Vindicated”
by Benjamin Wilkinson) YouTube: No NIV for me- Walter Veith; New World Order
Bible Versions ท่านอาจจะสามารถอ่านพระคัมภีร์คิงเจมส์ ทางอินเตอร์เน็ท (ออนไลน์)

หนังสือเล่มนี้มีเน้นตัวอักษรให้เข้มขึ้นหรือขีดเส้นใต้เน้นจุดส�ำคัญและเพิ่ม
หัวข้อย่อยและมีค�ำในวงเล็บมีกรอบและรูปเพื่อเข้าใจง่ายขึ้น และมีค�ำคมและข้อ
พระคัมภีร์เพิ่มเติม
Watchmen Warriors Ministry (WWM)
เรื่องแหล่งอ้างอิง: WWM อาจไม่เห็นด้วยกับทุกเรื่องของแหล่งอ้างอิง และ WWM ไม่อาจรับรองความ
แม่นยำ�ของข้อมูลที่อ้างอิง แต่ขอยืนยันว่า เป็นแหล่งอ้างอิงที่ดีที่สุดและเชื่อถือได้ เป็นกลาง (WWM
เห็นด้วยกับ พระคัมภีร์ KJV และ EGW ทุกประการ)
เรื่องหาซื้อพระคัมภีร์ไบเบิลฉบับคิงเจมส์ KJV(ภาษาไทย)— อาจจะขอฟรีได้จากคริสตจักรแบ๊บติสต์
โคราช โทร. 044-298- 204, 089-719- 2118, 092-589- 9894
What Bible version is the best ? YouTube: Battle of the Bibles / Total Onslaught Walter Veith; 1/2 Bible Versions/ battle of the Bibles. Walter Veith; 2/2 Evidence/
Changing the Word. Walter Veith
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บทนำ�
ก่อนที่ความบาปจะเข้ามาในโลกนี้ อาดัมมีความสุขกับการสื่อสารกับพระผู้
สร้างของเขาโดยตรง แต่ตั้งแต่มนุษย์แยกตัวเองจากพระเจ้าด้วยการ ละเมิดกฎของ
พระเจ้า มนุษยชาติถกู ตัดสิทธิพเิ ศษนีอ้ อก แต่ มีทางเปิดไว้เพือ่ ให้มนุษย์ยงั มีทางสือ่ สาร
กับพระเจ้าในสวรรค์ ด้วยแผนการณ์แห่งความรอด พระเจ้าได้สื่อสารกับมนุษย์ด้วย
พระวิญญาณบริสุทธุ์ และ แสงแห่งธรรมของพระองค์ได้สาดส่องมายังโลกมนุษย์ผ่าน
ความสัมพันธุ์ของผู้รับใช้ที่ท่านเลือกสรรค์แล้ว “ด้วยว่าค�ำพยากรณ์ในอดีตนั้นไม่ได้
มาจากความประสงค์ของมนุษย์ แต่พวกผู้บริสุทธิ์ของพระเจ้าได้กล่าวค�ำตามที่
พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ทรงดลใจเขา” 2 เปรโต1:21 ( KJV)
ระหว่าง 2500 ปีแรก ของประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ ยังไม่มี หนังสือพระ
คัมภีร์ที่พระเจ้า ดลใจให้มนุษย บันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ผู้คนที่ได้รับพระวจนะ
ของพระเจ้าได้ สื่อสารบอกต่อความรู้จากพ่อสู่ลูกในตระกูลสืบมาโดยตลอดหลาย
ชัว่ อายุคน การบันทึกเป็นลายลักษณ์อกั ษรเริม่ ในสมัยสาวกโมเสท พระค�ำของพระเจ้า
จึงได้บันทึกเป็นหนังสือค�ำสอนพระวจนะ งานนี้ได้เริ่มอย่างจริงจัง ใช้เวลา 1600 ปี
จากสมัยโมเสทเขียน ประวัติการสร้างโลกและ พระบัญญัติ ของพระเจ้าจนถึง สมัย
สาวกจอห์น ผู้บันทึกความจริงอันประเสริฐที่สุด ของพระวจนะ
พระคัมภีร์ชี้บอกว่าพระเจ้า เป็นผู้เขียนทั้งๆที่เขียนโดยมือมนุษย์ และมี
ลักษณะลีลาการเขียนหลากลายแบบของหนังสือทีแ่ ตกต่างกันหลายเล่มทีบ่ อกลักษณะ
นิสัยของผู้เขียนแต่ละท่าน ข่าวประเสริฐที่เขียนเปิดเผยล้วนมาจาก “การดลใจของ
พระเจ้า” 2 ทิโมที 3:16 (KJV); แต่ก็ยังบรรยายด้วยภาษาของคน พระเจ้าโดยพระ
วิญญาณบริสุทธุ์ได้ส่องแสงประทีปมายังดวงจิตและดวงใจของผู้รับใช้ของพระองค์
พระเจ้าประทานความฝันและนิมิตเครื่องหมายและตัวเลขและผู้ที่ได้รับการเปิดเผย
พระวจนะเหล่านั้นก็เรียบเรียงถักร้อยความคิดเป็นภาษาคน
พระเจ้าทรงตรัส พระบัญญัติ 10 ประการ ด้วยพระองค์เองและทรงเขียนด้วย
พระหัตของพระองค์เอง พระบัญญัตสิ บิ ประการเป็นสิง่ ศักสิทธิ์ ไม่ได้เป็นการแต่งหรือ
เขียนขึ้นจากมนุษย์ แต่พระคัมภีร์ซึ่งเป็นความจริงที่อันประเสริฐบรรยายเป็นภาษา
มนุษย์บอกถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั พระเจ้า ความสัมพันธ์แสดงออกให้แบบ
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พระลักษณะสิสัยของพระคริสต์ผู้เป็นพระบุตรของพระเจ้าและบุตรมนุษย์ ดังนั้นจึง
เป็นความจริงที่ พระคัมภีร์และพระคริสต์เป็นเรื่อง “พระเยซูทรงรับสภาพมนุษย์และ
พระวาทะได้รับสภาพของเนื้อหนัง และทรงอยู่ท่ามกลางเรา” จอห์น 1:4 (KJV)
พระคัมภีร์ถูกเขียนบันทึกต่างเวลต่างยุคสมัยโดยมนุษย์ที่มีความแตกต่าง
มากมายในเรื่อง ต�ำแหน่งฐานะ อาชีพ ความรู้ในเรื่องพระวิญญาณบริสุทธุ์ หนังสือ
แต่ละเล่มในพระคัมภีรม์ คี วามแตกต่างอย่างชัดแจ้งเรือ่ งรูปแบบและ ความหลากหลาย
ในวิธีน�ำเสนอหัวข้อเรื่อง ผู้เขียนแต่ละท่าน ใช้รูปแบบการพรรณาที่แตกต่างกัน และ
บ่อยครั้งที่ข่าวประเสริฐชัดเจนยิ่งขึ้นกว่าจากผู้เขียนท่านเดียว และผู้เขียนหลายๆ
ท่านน�ำเสนอชือ่ เรือ่ งในหลากหลายรูปแบบและความสัมพันธุ์ อาจปรากฎแก่ผอู้ า่ นทีม่ ี
ความรูเ้ พียงผิวเผิน ไม่ระมัดระวัง หรือผูอ้ า่ นทีม่ อี คติ ว่ามีความไม่ลงรอยกันหรือความ
ขัดแย้งกัน ส่วนในหมู่ผู้ศึกษาที่เข้าใจลึกซึ้งและมีความรู้ที่ชัดเจนจะเข้าใจดีถึงความ
คล้องจองกันของความคิดที่มีการเน้นย�้ำไว้
การน�ำเสนอผ่านแต่ละบุคคลแตกต่างกัน พระวจนะจึงถูกกล่าวถึงในหลาย
แง่มุม เมื่อผู้เขียนท่านหนึ่งประทับใจในประโยคหรือวลีหนึ่งวลีใดของเรื่องมากกว่า
ผูเ้ ขียนท่านอืน่ แล้วท่านก็จะน�ำจุดนัน้ มาเน้นย�ำ้ ให้เข้ากับประสพการณ์ทมี่ หี รือกับก�ำลัง
ความคิดและความชอบ น�ำเสนอสิ่งที่เป็นไปได้มากที่สุดบางท่านก็ละเว้นไปเน้น
ประโยคหรือวลีอื่นๆ ต่างก็อยู่ภายใต้การทรงน�ำของพระวิญญาณบริสุทธุ์ เสนอสิ่งที่
จูงใจ และประทับใจต่อความคิดของเขาเอง พระวจนะในแง่มุมที่แตกต่างของแต่ละ
ท่านแต่สมบูรณ์และสอดคล้องกันตลอด และข่าวประเสริฐถูกเปิดเผยร่วมกันให้
ทุกอย่างสมบูรณ์และปรับให้เข้ากับความต้องการของมนุษย์ในทุกรูปทุกนามตาม
ประสพการณ์ของชีวิต
พระเจ้าทรงพอพระทัยที่จะสื่อสารความจริงของพระองค์กับมนุษย์ในโลกนี้
ผ่านทางตัวแทนที่เป็นมนุษย์และทางพระองค์เองและทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ท�ำให้
เขามีคุณสมบัติเพรียบพร้อมและท�ำให้เขาสามรถท�ำงานของเขาได้ พระเจ้าทรงน�ำ
ความคิดในการเลือกค�ำที่จะพูดและสิ่งที่จะเขียน ทรัพย์สมบัติต่างๆ ได้ทรงบรรจุเต็ม
ภาชนะในโลกนีแ้ ต่กไ็ ม่มอี ะไรทีไ่ ม่ได้มาจากสวรรค์ ค�ำพยานต่างๆได้มกี ารน�ำเสนอผ่าน
การพรรณาทีไ่ ม่สมบูรณ์ของภาษาของมนุษย์แต่กเ็ ป็นค�ำพยานของพระเจ้า และบุตรที่
เชือ่ และฟังค�ำของพระองค์จะได้รบั พระพรและอ�ำนาจศักดิส์ ทิ ธิเ์ ต็มเปีย่ มด้วยสง่าราศรี
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และสัจจธรรม
ในพระวจนะ(พระคัมภีร์ ไบเบิล)ของพระองค์ พระเจ้าได้ให้ความรู้ที่จ�ำเป็น
เพื่อให้ความรอด พระคัมภีร์ที่ศักดิ์สิทธิ์นั้นต้องได้รับการยอมรับว่าเป็นการเปิดเผย
พระประสงค์ซึ่งมีอ�ำนาจหรือเป็นค�ำสั่งเป็นพระบัญชาจากพระเจ้า ซึ่งไม่มีการผิดและ
ผิดไม่ได้ infallible นี่คือมาตรฐานที่จะวัดคุณธรรมหลักความประพฤติของคน
standard of character และพระวจนะเปิดเผยหลักความเชือ่ และเป็นเกณฑ์ทดสอบ
วัดประสพการณ์ “พระคัมภีร์ (Bible) ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้า และเป็น
ประโยชน์ในการสอน การตักเตือนว่ากล่าว การ “ปรับปรุงแก้ไขคนให้ดี และการอบรม
ในเรือ่ งความชอบธรรมเพือ่ คนของพระเจ้าจะดีรอบคอบ พรักพร้อมทีจ่ ะกระท�ำการดี
ทุกอย่าง” 2 ทิโมที 3 :16,17 (KJV)
เป็นความจริงที่ว่าพระเจ้าได้เปิดเผยพระค�ำของพระองค์ให้แก่มนุษย์ผ่าน
พระค�ำของพระองค์แต่ก็เราไม่สามารถท�ำได้ถ้าขาดการทรงอยู่และทรงน�ำของพระ
วิญญาณบริสทุ ธิ์ ในทางตรงกันข้ามพระเจ้าได้ให้สญ
ั ญากับ พระวิญญาณบริสทุ ธิว์ า่ จะ
ให้เผยพระวจนะแก่ผรู้ บั ใช้ของพระองค์เพือ่ ให้ความกระจ่างและใช้สำ� หรับการสอนและ
ในเมื่อเป็นพระวิญญาณของพระเจ้าที่ดลใจในการเขียนพระคัมภีร์จึงเป็นไปไม่ได้ที่
ค�ำสอนของพระวิญญาณจะขัดแย้งกับพระวจนะของพระเจ้า
พระวิญญาณไม่ได้ถูกประทานมาแทนหรือให้อยู่เหนือกว่าพระคัมภีร์เพราะ
พระคัมภีร์บอกไว้ชัดเจนว่าพระวจนะของพระเจ้าเป็นมาตฐานที่ค�ำสอนต่างๆและ
ประสพการณ์ต่างๆต้องผ่านการตรวจสอบจากพระคัมภีร์อัครสาวกจอห์นกล่าวไว้ว่า
“ท่านที่รักทั้งหลาย อย่าเชื่อวิญญาณเสียทุกๆวิญญาณ แต่จงพิสูจน์วิญญาณเหล่านั้น
ว่ามาจากพระเจ้าหรือไม่ เพราะว่ามีผพู้ ยากรณ์เท็จเป็นอันมากออกเทีย่ วไปในโลก” 1
จอห์น 4 : 1 และอิสยาห์ ก็บันทึกว่า “ไปค้นพระราชบัญญัติและถ้อยค�ำพยาน ถ้าเขา
ไม่พูดตามค�ำเหล่านี้ก็เพราะในตัวเขาไม่มีแสงสว่างเสียเลย ” อิสยาห์ 8 : 20
มีการโจมตีอย่างยิ่งใหญ่ต่องานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยการท�ำผิดของ
ผู้คนทั่วไปที่คิดว่าเขาฉลาดพอแล้วไม่ต้องการการทรงน�ำจากค�ำสอนของพระเจ้า
เขาถูกครอบง�ำจากความรูส้ กึ ทีเ่ ขาเข้าใจว่าเป็นเสียงของพระเจ้าในรูปของจิตวิญญาณ
แต่วญ
ิ ญาณทีค่ วบคุมเขานัน้ ไม่ใช่วญ
ิ ญาณของพระเจ้าความรูส้ กึ ที่ ละเลยพระคัมภีรจ์ ะ
น�ำไปสู่ความสับสนความหลอกลวงและความหายนะ มันท�ำให้ความมุ่งมั่นของคนชั่ว
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ได้ผล ทั้งๆที่งานประกาศของพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นเรื่องส�ำคัญอย่างยิ่งยวดต่อ
คริสตจักรของพระเยซูคริสต์ มันเป็นหนึ่งในเครื่องมือของซาตานผ่านความผิดของผู้
ที่มีความคิดสุดโต่งและคนบ้าๆบอๆที่ดูหมิ่นงานของพระวิญญาณและเป็นเหตุให้
ประชากรของพระ เจ้าไม่สนใจที่มาของพลังอ�ำนาจซึ่งพระเจ้าเป็นผู้ประทานให้ด้วย
พระองค์เอง
เพื่อความสอดคล้องกับพระวจนะของพระเจ้า พระวิญญาณจะต้องท�ำงาน
ต่อไปตลอดเวลาทีง่ านประกาศต้องประกาศออกไปและตลอดเวลาในระหว่างยุคสมัย
ทีพ่ ระเจ้าประทานพระคัมภีรเ์ ก่าและพระคัมภีรใ์ หม่และพระวิญญาณมิได้หยุดให้แสง
ประทีปส่องมายังจิตใจของแต่ละคนมิได้หยุดท�ำหน้าทีเ่ มือ่ การเขียนสิน้ สุดลง แต่ยงั ต้อง
ให้ความสว่างความเข้าใจต่อไป พระคัมภีร์เองก็ได้กล่าวว่าสิ่งที่มนุษย์ได้รับจาก
พระวิญญาณบริสุทธิ์คือการตักเตือน พิสูจน์ช�้ำ รับค�ำปรึกษา วิธีปฏิบัติ และเรื่องที่
ไม่สามารถหาได้จากพระคัมภีร์ มีการกล่าวถึงศาสดาพยากรณ์ในยุคต่างๆแต่เสียง
เหล่านั้นไม่ได้ถูกบันทึกไว้ ในท�ำนองเดียวกัน หลังจากการเขียนพระคัมภีร์สิ้นสุดลง
พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ยังต้องท�ำหน้าที่ต่อไปเพื่อให้แสงสว่าง ค�ำตักเตือน ค�ำปลอบ
ประโลมแก่ลูกหลานของพระเจ้า
“พระเยซูทรงให้สญ
ั ญาต่อสาวกของพระองค์วา่ เมือ่ พระวิญญาณบริสทุ ธิเ์ สด็จ
มา ท่านจะทรงน�ำทางพวกเจ้าไปสู่ความจริง; “แต่พระองค์ผู้ปลอบประโลมใจนั้นคือ
พระวิญญาณบริสทุ ธิ์ ผูซ้ งึ่ พระบิดาจะทรงใช้มาในนามของเรา พระองค์นนั้ จะทรงสอน
ท่านทั้งหลายทุกสิ่ง และจะให้ท่านระลึกถึงทุกสิ่งที่เราได้กล่าวไว้แก่ท่านแล้ว” จอห์น
14: 26 เมื่อพระองค์ พระวิญญาณแห่งความจริงจะเสด็จมาแล้ว พระองค์จะน�ำท่าน
ทั้งหลายไปสู่ความจริงทั้งมวล เพราะพระองค์จะไม่ตรัสโดยพระองค์เอง แต่พระองค์
จะตรัสสิง่ ทีพ่ ระองค์ทรงได้ยนิ และพระองค์จะทรงแจ้งให้ทา่ นทัง้ หลายรูถ้ งึ สิง่ เหล่านัน้
ที่จะเกิดขึ้นจอห์น 16 : 13 พระคัมภีร์สอนไว้ชัดเจนว่าพระสัญญาเหล่านี้ตั้งแต่เริ่มต้น
ไม่ได้จำ� กัดแค่สมัยอัครสาวกเท่านัน้ แต่สง่ ต่อถึงโบสถ์ของพระคริสต์ทกุ ยุคทุกสมัย พระ
ผู้ช่วยให้รอดให้ความมั่นใจกับผู้ติดตามพระองค์ว่า “สอนเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดซึ่ง
เราได้สงั่ พวกท่านไว้ ดูเถิด เราจะอยูก่ บั ท่านทัง้ หลายเสมอไป จนกว่าจะสิน้ โลก เอเมน”
มัทธิว 28: 20 และ อัครสาวกเปาโลได้ประกาศไว้ชดั เจนว่าของประทานและอภินหิ าร
ที่แสดงให้เห็นของพระวิญญาณได้กำ� หนดไว้กับคริสตจักร “เพื่อเตรียมวิสุทธิชนให้ดี
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รอบคอบ เพื่อช่วยในการรับใช้ เพื่อเสริมสร้างพระกายของพระคริสต์ให้จ�ำเริญขึ้น”
จนกว่าเราทุกคนจะบรรลุถึงความเป็นน�้ำหนึ่งใจเดียวกันในความเชื่อและในความรู้ถึง
พระบุตรของพระเจ้า จนกว่าเราจะโตเป็นผูใ้ หญ่เต็มทีค่ อื เต็มถึงขนาดความไพบูลย์ของ
พระคริสต์ เอเฟซัส 4: 12,13
ท่านอัครสาวกได้อธิฐานเผือ่ ผูเ้ ชือ่ ในเมืองเอเฟซัสว่า ขอพระผูเ้ จ้าแห่งพระเยซู
คริสต์ของเรา พระบิดาผู้ทรงพระสิริงดงามโปรดประทานให้ท่านทั้งหลายมีสติปัญญา
และรู้เข้าถึงพระเจ้า “เพื่อพระเจ้าแห่งพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา คือ
พระบิดาผูท้ รงสง่าราศี จะทรงโปรดประทานให้ทา่ นทัง้ หลายมีจติ ใจอันประกอบด้วยสติ
ปัญญา และความประจักษ์แจ้งในเรือ่ งความรูถ้ งึ พระองค์และขอให้ตาใจของท่านสว่าง
ขึน้ เพือ่ ท่านจะได้รวู้ า่ ในการทีพ่ ระองค์ทรงเรียกท่านนัน้ พระองค์ได้ประทานความหวัง
อะไรแก่ท่าน ....และรู้ว่าฤทธานุภาพอันใหญ่ของพระองค์มีมากยิ่งเพียงไรส�ำหรับเรา
ทัง้ หลายทีเ่ ชือ่ ตามการกระท�ำแห่งฤทธานุภาพอันใหญ่ยงิ่ ของพระองค์ ” เอเฟซัส 1:17
-19 งานให้บริการของพระวิญญาณบริสุทธิ์คือส่องแสงสว่างให้มีสติปํญญาเข้าใจและ
เปิดใจเข้าลึกถึงพระค�ำอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า เป็นค�ำอวยพรจากอัครสาวก เปาโล
อ้อนวอนขอให้กับโบสถ์เอเฟซัส
หลังจากการแสดงอภินหิ ารของพระวิญญาณบริสทุ ธิใ์ นวัน เพนตาคอสท์ อัคร
สาวกเปรโต สัง่ สอนประชาชนให้กลับใจและรับบับติสมาในพระนามของพระคริสต์เพือ่
รับการอภัยบาปและได้กล่าวว่า “ฝ่ายเปโตรจึงกล่าวแก่เขาว่าจงกลับใจเสียใหม่และ
รับบัพติศมาในพระนามแห่งพระเยซูคริสต์สิ้นทุกคน เพื่อว่าพระเจ้าทรงยกความผิด
บาปของท่านเสีย และท่านจะได้รับของประทานของพระวิญญาณบริสุทธิ์; ด้วยว่า
พระสัญญานั้นตกแก่ท่านทั้งหลายกับลูกหลานของท่านด้วย และแก่คนทั้งหลายที่อยู่
ไกล คือทุกคนที่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของเราทรงเรียกมาเฝ้าพระองค์” กิจการ 2
: 38,39
ทันทีหลังจากวันส�ำคัญของพระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าโดยผู้พยากรณ์โยเอลได้
ให้สัญญาถึงการเปิดเผยเป็นพิเศษของพระวิญญาณบริสุทธิ์ดังนี้ ค�ำพยากรณ์นี้ ได้รับ
ความส�ำแร็จแล้วเป็นบางส่วนในวันเพนตาคอสท์และจะส�ำเร็จสมบูรณ์ในวันสิน้ สุดการ
ประกาศข่าวประสริฐ “ต่อมาภายหลังจะเป็นอย่างนี้ คือเราจะเทพระวิญญาณของเรา
มาเหนือเนือ้ หนังทัง้ ปวง บุตรชายบุตรสาวของเจ้าทัง้ หลายจะพยากรณ์ คนชราของเจ้า
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จะฝันและคนหนุ่มของเจ้าจะเห็นนิมิต ”
สงครามระหว่างความดีกับความชั่วจะรุนแรงเข้มข้นขึ้นเมื่อใกล้เวลาสุดท้าย
ในทุกยุทุกสมัยความโกรธแค้นของซาตานได้แสดงให้เห็นด้วยการต่อต้านโบสถ์ของ
พระคริสต์และพระเจ้าได้เทพระพรและพระวิญญาณลงมาแก่ประชากรของพระองค์
เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งให้ต่อสู้กับอ�ำนาจของมารร้าย เมื่ออัครสาวกของพระคริสต์น�ำ
ข่าวประเสริฐให้กบั ชาวโลกและเพือ่ จดจ�ำไว้ตลอดถึงอนาคตกาล เขาเหล่านัน้ ต่างก็ได้
รับพระพรและแสงสว่างจากพระวิญญาณบริสทุ ธิ์ แต่ในขณะทีค่ ริสตจักรเข้าใกล้การไถ่
ให้รอดครั้งสุดท้าย ซาตานก็จะท�ำงานด้วยอ�ำนาจที่มากขึ้น “เพราะว่าพญามารได้ลง
มาหาเจ้าด้วยความโกรธยิง่ นัก เพราะมันรูว้ า่ เวลาของมันมีนอ้ ย” วิวรณ์ 12: 12 เขาจะ
ท�ำงานกับ “ คือผูน้ นั้ ทีม่ าโดยการดลบันดาลของซาตาน พร้อมกับบรรดาการอิทธิฤทธิ์
และหมายส�ำคัญ และการมหัศจรรย์แห่งความเท็จ 2 เทสะโลนิกา 2:9 เป็นเวลากว่า
6,000 ปีที่ (ซาตาน) ผู้วางแผนการณ์ซึ่งเคยอยู่สูงสุดในหมู่ทูตสวรรค์ของพระเจ้าได้
เจตนาทุม่ อย่างเต็มทีใ่ นการหลอกลวงและท�ำลายมนุษย์ ความสามารถทัง้ หมดในเรือ่ ง
ชั่วร้ายที่ลึกซึ้งที่สั่งสมมา และความโหดเหี้ยมทั้งหมดและเล่ห์เหลี่ยมทั้งหมดของมาร
ซาตานได้พัฒนามาตั้งแต่อดีตกาลจะถูกน�ำมาท�ำลายคนของพระเจ้าในการสู้รบครั้ง
สุดท้ายของโลก “ในห้วงเวลาอันตรายนีผ้ ตู้ ดิ ตามพระเยซูคริสต์จะต้องน�ำค�ำเตือนไปสู่
ชาวโลก ว่าพระเยซูจะเสด็จกลับมาครัง้ ที่ 2 และ กลุม่ คนจะต้องเตรียมตัวต้อนรับการ
เสด็จกลับมา ... ปราศจากมลทินและข้อต�ำหนิ ” 2 ปีเตอร์ 3 :14 คริสตจักรในเวลานี้
มีความต้องการพระพรพิเศษแห่งความกรุณาและอ�ำนาจของพระเจ้าไม่น้อยกว่าสมัย
ของอัครสาวก
จากการฉายแสงสว่างของพระวิญญาณบริสทุ ธิ์ ภาพของการต่อสูอ้ นั ยาวนาน
ระหว่างความดีกับความชั่วได้เผยให้ผู้เขีนหนังสือนี้หน้าต่อหน้า ในบางเวลาข้าพเจ้า
ได้รับอนุญาตให้เห็นการท�ำงานในแต่ละยุคสมัยแตกต่างกันของการสู้รบระหว่าง
พระคริสต์เจ้าชายแห่งชีวติ ต้นก�ำเหนิดของพระผูช้ ว่ ยให้รอดของเรากับซาตานเจ้าชาย
แห่งความชัว่ ต้นก�ำเหนิดแห่งความบาปผูล้ ะเมิดกฎเกณฑ์อนั ศักดิส์ ทิ ธิข์ องพระเจ้าเป็น
ผูแ้ รก การเกลียดชังของซาตานต่อพระคริสต์แสดงออกในหมูผ่ ตู้ ดิ ตาม ความเกลียดชัง
นีเ้ กลียดชังหลักการบทบัญญัตขิ องพระเจ้า นโยบายหลอกลวงทีท่ ำ� ให้ควาผิดกลายเป็น
ดูเหมือนเป็นความถูกต้องด้วยการเปลี่ยนบทบัญญัติของมนุษย์แทนบทบัญญัติของ
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พระเจ้าและมนุษย์ถูกชักน�ำให้บูชาผู้ถูกสร้างแทนพระผู้สร้างซึ่งสืบค้นดูได้จาก
ประวัติศาสตร์ในอดีตกาล
ซาตานพยายามแสดงให้เห็นพระเจ้าในลักษณะที่ผิดเพื่อให้มนุษย์คิดถึงพระ
ผูส้ ร้างในทางทีผ่ ดิ และมีความเกลียดและความกลัวแทนทีจ่ ะเต็มไปด้วยความรัก ความ
พยายามของซาตานที่พยายามจะแยกกฎเกณฑ์ของพระเจ้าอันศักสิทธิ์ออก ท�ำให้
มนุษย์คิดเอาเองว่าเขามีอิสระไม่มีความผูกมัดจากพระบัญญัติแล้ว การกดขี่ข่มเหง
ของของซาตานต่อผู้ที่กล้าต่อต้านขัดขืนการหลอกลวงของซาตานด�ำเนินต่อเนื่องมา
ทุกยุกทุกสมัยมีหลักฐานค้นดูได้จากประวัติศาสตร์ของบรรพบุรุษ ศาสดาพยากรณ์
และอัครสาวก คริสเตียนที่ถูกฆ่าตายและเหล่านักปฏิรูปศาสนา
วาระสุดท้ายของความขัดแย้งที่ยิ่งใหญ่ ซาตานจะใช้นโยบายเดิมและแสดง
จิตใจเหมือนเดิมและจะท�ำงานเพื่อเป้าหมายเดิมเหมือนอดีตกาลที่ผ่านมา สิ่งที่เคย
ปรากฏก็จะปรากฎอีก แต่การต่อสูท้ จี่ ะเกิดขึน้ จะมีความเข้มข้นน่ากลัวมากอย่างทีโ่ ลก
เคยเห็นมาก่อน การหลอกลวงของซาตานจะมีกลวิธีเล่ห์เหลี่ยมมากขึ้น การโจมตีจะ
แน่วแน่มากขึน้ ถ้าเป็นได้ ซาตาน จะ ล่อลวงผูท้ ถี่ กู “เลือกสรร”ให้หลง มาระโก 13:22
ขณะที่พระวิญญาณของพระเจ้าเปิดเข้ามาในจิตใจของข้าพเจ้าและข้าฯได้เห็น
ความจริงที่ยิ่งใหญ่ของพระคัมภีร์และ ภาพในอดีตและอนาคต และข้าพเจ้าได้ถูก
สั่งให้บอกให้ผู้อื่นทราบเรื่องที่ถูกเปิดเผย ให้ย้อนดูประวัติศาสตร์ของการต่อสู้ใน
อดีตกาล และโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้น�ำเสนอให้เป็นแสงสว่างส่องให้เห็นการรุกเข้ามา
อย่างรวดเร็วของการต่อสูใ้ นอนาคต ในการบอกเล่าเรือ่ งนีข้ า้ พเจ้าได้พยายามคัดเลือก
และจัดกลุ่มเหตุการที่เกิดขึ้นกับคริสตจักรในประวัติศาสตร์ในลักษณะที่จะเปิดเผย
ความจริงทีท่ ดสอบได้ในช่วงเวลาทีแ่ ตกต่างกันให้โลกรู้ ซึง่ มันไปกระตุน้ ความโกรธแค้น
ของซาตาน และความเกลียดชังของคนทีร่ กั โลกและยังคงอยูใ่ ห้เห็นเป็นพยานโดยกลุม่
คนที่”ยอมตายไม่รักแม้ชีวิตของตน”
จากบทบันทึกนีจ้ ะเห็นเงาทมึนของความขัดแย้งอยูเ่ บือ้ งหน้าเรา จากแสงสว่าง
ของพระวจนะของพระเจ้าและจาก การส่องสว่างของพระวิญญาณเราจะเห็นความลับ
ทีป่ กปิดของฝ่ายชัว่ ร้ายและภัยอันตรายทีเ่ ขาต้องรังเกียจผูท้ เี่ ขาพบเห็นว่า “ปราศจาก
ความผิด” ก่อนที่พระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมา
เหตุการณ์ยิ่งใหญ่ที่เน้นพิเศษเรื่องความก้าวหน้าของการปฎิวัตศาสนาใน
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อดีตกาลและ การทรมานและฆ่าให้ตายเป็นเรื่องของประวัติศาสตร์ ที่รู้กันแพร่หลาย
ทัว่ โลกและยอมรับกันในโลกของชาวโปรเตสแตนท์ มันเป็นความจริงทีไ่ ม่มใี ครปฏิเสธ
ข้าพเจ้าได้นำ� เสนอประวัตศิ าสตร์นโี้ ดยย่อๆภายใต้เนือ้ หาและข้อจ�ำกัดของหนังสือ และ
ความกระทัดลัดทีจ่ ำ� เป็นต้องปฎิบตั ิ เนือ้ หาของความจริงได้ถกู ย่อขนาดให้พอกับพืน้ ที่
เล็กๆซึ่งเข้าใจได้ง่ายต่อผู้อ่าน
ในบางโอกาสนักประวัติศาสตร์จัดกลุ่มเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและได้ย่อราย
ละเอียดเพือ่ ให้สะดวกเข้าใจง่ายและข้าพเจ้าได้อา้ งถึงข้อความของเขา แต่ในบางโอกาส
เพียงไม่กคี่ รัง้ ทีข่ า้ พเจ้าไม่ได้ให้เครดิตเฉพาะเจาะจงเพราะข้อความทีอ่ า้ งถึงไม่ได้ทำ� เพือ่
จะสดุดีผู้เขียนในฐานะผู้เชี่ยวชาญ ผู้มีอ�ำนาจในหน้าที่แต่เพราะข้อมูลของเขาพร้อม
และมีนำ�้ หนักต่อการน�ำเสนอของเนือ้ เรือ่ ง การเล่าประสพการณ์และความคิดเห็นของ
การปฏิรูปศาสนาบางครั้งในยุคนี้เราก็ใช้วิธีคล้ายๆกันนี้ในงานเขียนอื่นๆ
หนังสือเล่มนี้ไม่ได้มีจุดประสงค์หลักที่จะน�ำเสนอความจริงใหม่ในการต่อสู้
ดิน้ รนของนักปฏิรปู ศาสนาในอดีต เหมือนกับการน�ำหลักการและความจริงทีเ่ กีย่ วข้อง
กับเหตุการณ์ทกี่ ำ� ลังจะเกิดขึน้ และมองเป็นส่วนหนึง่ ของความขัดแย้งระหว่างการต่อสู้
ของพลังแสงสว่าง กับ ความมืด จากบันทึกทั้งหลายในอดีตนี้จะเห็นความชัดเจนใหม่
และจากเหตุการณ์เหล่านั้นแสงสว่างได้สาดส่องให้เห็นอนาคต กรุยทางให้ผู้ที่ชอบ
นักปฏิรูปในอดีตเพื่อจะถูกเรียกให้ออกมาเป็นพยาน แม้ต้องเสี่ยงต่อการสูญเสีย
ทรัพย์สินทั้งหมดในโลกนี้“เพื่อพระคัมภีร์และเป็นพยานให้พระเยซูคริสต์”
เพือ่ เปิดเผยภาพการต่อสูส้ งครามระหว่างความจริงและความเท็จ เพือ่ เปิดเผย
เล่หอ์ บุ ายของซาตานและวิธตี อ่ ต้านซาตานให้ประสพความส�ำเร็จ เพือ่ น�ำเสนอทางออก
ทีน่ า่ พึงพอใจเพือ่ แก้ปญ
ั หาของความชัว่ ร้ายอันใหญ่หลวง แสงสว่างทีส่ อ่ งให้เห็นต้นตอ
ของความบาปและการก�ำจัดความบาปในวาระสุดท้ายและแสดงให้เห็นความยุตธิ รรม
และความเมตตาของพระเจ้าในการจัดการกับมนุษย์ และแสดงให้เห็นความไม่เปลีย่ น
แปลงของพระบัญญัติของพระเจ้า จากการทรงน�ำนี้ผู้คนจะได้รับการปลดปล่อยออก
จากความมืด และกลายเป็น “ส่วนหนึง่ ทีมสี ทิ ธ์รบั มรดกกับผูช้ อบธรรมในความสว่าง”
ขอสรรเสริญพระเจ้าผู้รักเราและยอมอุทิศพระองค์เองเพื่อเราคือค�ำอธิษฐานของ
ผู้เขียน เอเลน จี ไวท์
XXI

นาง เอเลน จี ไวท์ ศาสดาพยากรณ์ และผู้เผยพระวจนของพระเจ้า

“จงเชื่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน
และท่านจะตั้งมั่นคงอยู่
จงเชื่อบรรดาผู้พยากรณ์ของพระองค์
และท่านจะส�ำเร็จผล”
พระคัมภีร์ไบเบิล 2 พงศาวดาร 20:20 KJV
(YouTube— All 42 chapters of GC by EGW; The Great Controversy Story by
Dr Allan Linsay;
Book: Dramatic Prophecies of Ellen White by Herbert Douglass;
Believe His Prophets by Denton Rebok)
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ที่ใดๆ ที่ไม่มีนิมิต
ประชาชนก็พินาศ

พระคัมภีร์ไบเบิล สุภาษิต 29 : 18  KJV

นางเอเลน จี ไวท์ ขณะทีไ่ ด้รบั นิมติ นางยกชูพระคัมภีรเ์ ล่มใหญ่หนักประมาณ 8 กิโล
นาน 20 นาที - 30 นาที แล้วอ่านพระคัมภีรไ์ ด้ถกู ต้องโดยไม่ตอ้ งดู มีคนยืนบนเก้าอีด้ วู า่
อ่านได้ถกู ต้องตรงตามหน้าพระคัมภีรไ์ หม (Dramatic Prophecies of Ellen White
by Herbert Douglass; see YouTube: Defending the Prophet—Da vid Mould)
XXIII

เอเลน จี ไวท์ เป็นศาสดาพยากรณ์ ...จริงหรือเท็จ ?
1. นางเอเลน จี ไวท์ เรียนจบแค่ชั้น ป. 3 แต่ได้เขียนหนังสือมากกว่า 100
เรื่อง เกี่ยวกับ สุขภาพ ครอบครัว การศึกษา โภชนาการ และ ศาสนา ท่านได้รับการ
จัดอันดับว่าเป็นสตรีอเมริกนั ทีเ่ ขียนหนังสือมากทีส่ ดุ ในประวัตศิ าสตร์ รวมแล้วมากกว่า
หนึ่งแสนหน้า ท�ำไมเป็นเช่นนั้น?
2. เมื่อ อายุ 9 ขวบ เอเลน จี ไวท์เกิดอุบัติเหตุ ท�ำให้ มีสุขภาพอ่อนแอ ป่วย
บ่อย แต่หลังจากถวายตัวรับใช้พระเจ้าก็มสี ขุ ภาพแข็งแรงดีมอี ายุอยูไ่ ด้ถงึ 87 ปี ท�ำไม
เป็นเช่นนั้น?
3. นางเอเลน จี ไวท์มคี วามรูห้ ลายเรือ่ ง (ก่อนเวลา) หรือลึกซึง้ ด้านวิทยาศาสตร์
ด้านการแพทย์ ด้านโภชนาการ ด้านการศึกษา ซึง่ หลายเรือ่ งล�ำ้ หน้ากว่าผูค้ น 50-100
ปี หาผู้ใดเทียบไม่ใด้ ท�ำไมเป็นเช่นนั้น?
4. นางเอเลน จี ไวท์เป็น ศาสดาพยากรณ์หรือผู้น�ำข่าวสาร (messenger)
ของพระเจ้า ผ่านการมีนิมิตและในความฝัน และท่านก็ท�ำนายบอกเล่าสิ่งที่ พระเจ้า
ต้องการสือ่ สารกับมนุษย์ และยังไม่มใี ครพิสจู น์วา่ สิง่ ทีท่ ำ� นายไว้ผดิ ท�ำไมเป็นเช่นนัน้ ?
www.whiteestate.org
www.ellenwhitedefend.com
Ref. A Gift of Light by Roger A Coon
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One Solitary Life
He was born in an obscure village--the child of a peasant woman
He grew up in another obscure village where he worked in a carpenter shop until
he was thirty when public opinion turned against him
He never wrote a book
He never held an office
He never went to college
He never visited a big city
He never travelled more than two hundred mile from the place where he was born
He did none of the things usually associated with greatness
He had no credentials but himself
He was only thirty three
His friends ran away One of them denied him
He was turned over to his enemies and went through the mockery of a trial
He was nailed to a cross between two thieves while dying, his executioners
gambled for his clothing
The only property he had on earth
When he was dead He was laid in a borrowed grave through the pity of a friend
Nineteen centuries have come and gone
And today Jesus is the central figure of the human race
And the leader of mankind’s progress
All the armies that have ever marched
All the navies that have ever sailed
All the parliaments that have ever sat
All the kings that ever reigned put together
Have not affected the life of mankind on earth
As powerfully as that one solitary life
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ความพินาศของกรุงเยรูซาเล็มและโบสถ์วิหาร ค.ศ. 70

พระองค์ทรงหลั่งน�้ำตาเพื่อผู้คนมากมาย
ในกรุงเยรูซาเล็มที่จะต้องพินาศ เพราะคนทั้งหลาย
ที่พระองค์เสด็จมาเพื่ออวยพระพรและช่วยให้รอดนั้น
นัยน์ตามืดบอดและมีจิตใจที่ดื้อรั้นไม่ยอมกลับใจ {GC 18.1}
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บทที่ 1

ความพินาศของกรุงเยรูซาเล็ม (ค.ศ. 70)
(คนตายมากกว่า 1 ล้านคน)

“ถ้าเจ้า คือเจ้าเอง รู้ในกาลวันนี้ว่า สิ่งอะไรจะให้สันติสุข แต่เดี๋ยวนี้สิ่งนั้น
บังซ่อนไว้จากตาของเจ้าแล้วด้วยว่าเวลาจะมาถึงเจ้า เมือ่ ศัตรูของเจ้าจะก่อเชิงเทินต่อสู้
เจ้า และล้อมขังเจ้าไว้ทกุ ด้านแล้วจะเหวีย่ งเจ้าลงให้ราบบนพืน้ ดิน กับลูกทัง้ หลายของ
เจ้าซึง่ อยูใ่ นเจ้า และเขาจะไม่ปล่อยให้ศลิ าซ้อนทับกันไว้ภายในเจ้าเลย เพราะเจ้าไม่ได้
รู้เวลาที่พระองค์เสด็จมาเยี่ยมเจ้า” (ลูกา 19:42-44 KJV) {GC 17.1}
จากยอดเขามะกอกเทศ พระเยซูทรงทอดพระเนตรดูกรุงเยรูซาเล็ม ภาพที่
สวยงามและเงียบสงบปรากฏอยู่เบื้องพระพักตร์พระองค์ ขณะนั้นเป็นช่วงเทศกาล
ปัสกา: และบุตรทั้งหลายของยาโคบจากดินแดนทุกสารทิศได้มาร่วมชุมนุมกันเพื่อ
เฉลิมฉลองเทศกาลแห่งชาติอันยิ่งใหญ่ ในท่ามกลางสวนและไร่องุ่นและเนินเขา
เขียวขจี มีเต๊นท์ของผูเ้ ดินทางมาร่วมงานตัง้ กระจัดกระจายไปทัว่ เนินเขาทีล่ ดหลัน่ กัน
มีพระราชวังที่งามสง่าและมีป้อมปราการที่แข็งแกร่งของเมืองหลวงแห่งประเทศ
อิสราเอล ดูประหนึง่ บุตรสาวแห่งศิโยนจะกล่าวอย่างหยิง่ ยโสว่า เราคือราชินแี ละเราจะ
ไม่เคยต้องระทมทุกข์ เธอถือว่าตนเป็นที่โปรดปรานของสวรรค์ เธอนั้นงดงามเหมือน
เช่นที่ผู้เล่นเครื่องสายในพระราชวังในอดีต
เคยมีผู้ร้องชมไว้ว่า “มองขึ้นไปก็ดูงาม เป็นความชื่นบานของแผ่นดินโลก
ทั้งสิ้น คือภูเขาศิโยน.....เป็นนครของพระมหาราชา” (สดุดี 48: 2) ภาพที่มองเห็น
อย่างเด่นชัดคือพระวิหารที่งดงามยิ่งนัก แสงจากดวงอาทิตย์ที่ก�ำลังจะลับขอบฟ้าได้
สะท้อนผนังหินอ่อนที่ขาวดั่งหิมะให้เจิดจ้า และส่องสะท้อนจากประตูและหอคอย
และยอดวิหารทองค�ำ วิหารนี้ “งามหมดจด” และเป็นความภูมิใจของประชาชาติยิว
จะมีบุตรคนใดในอิสราเอลที่มองดูภาพนี้โดยไม่รู้สึกตื่นเต้นด้วยความสุขและความ
ชื่นชมกระนั้นหรือ แต่มีอีกห้วงค�ำนึงหนึ่งที่ได้เกาะกุมติดอยู่ในพระหทัยของพระเยซู
“ครั้นพระองค์เสด็จมาใกล้ทอดพระเนตรเห็นกรุงแล้ว ก็กันแสงสงสารกรุงนั้น” (ลูกา
19: 41 KJV ) ท่ามกลางความชืน่ ชมยินดีอย่างถ้วนหน้าทีพ่ ระองค์ได้เสด็จเข้ากรุงอย่าง
มีชัย ในขณะที่ใบอินทผาลัมโบกสะบัด ในขณะที่เสียงร้องสรรเสริญโฮซันนา 1

ดังสะท้อนก้องทั่วเนินเขาและเสียงของคนมากมายประกาศว่าพระองค์ทรงเป็น
พระมหากษัตริย์ พระผูช้ ว่ ยให้รอดของโลก (พระเยซูคริสต์) ทรงท่วมท้นด้วยความทุกข์
ที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันและน่าประหลาดยิ่ง พระองค์ (พระเยซูคริสต์) ผู้ทรงเป็น
พระบุตรของพระเจ้า พระองค์ผู้ทรงเป็นองค์พระสัญญาของอิสราเอล พระองค์
ผูท้ รงมีอำ� นาจเหนือความตายและทรงเรียกคนทีถ่ กู ความตายจองจ�ำไว้ให้ออกจาก
หลุมฝังศพ พระองค์ทรงก�ำลังหลัง่ น�ำ้ ตา มิใช่ดว้ ยความโศกเศร้าอย่างธรรมดาสามัญ
แต่เป็นความทุกข์ระทมอย่างที่สุดและมิอาจระงับได้ {GC 17.2}
พระเยซูคริสต์มิได้ทรงหลั่งน�้ำตาเพื่อพระองค์เอง พระองค์ทรงทราบดีว่า
พระบาทของพระองค์กำ� ลังจะก้าวไปสูท่ แี่ ห่งใดเบือ้ งหน้าของพระองค์คอื สวนเกทเสมนี
ภาพแห่งความทุกข์ระทมของพระองค์ทกี่ ำ� ลังจะมาถึง พระองค์ทรงมองเห็นประตูแกะ
อันเป็นเวลานานหลายศตวรรษแล้วที่เหยื่อที่ถูกน�ำมาถวายเป็นเครื่องบูชาจะต้องถูก
น�ำผ่านประตูนี้ไป และประตูนี้จะถูกเปิดออกไว้เพื่อพระองค์ เมื่อพระองค์จะทรงเป็น
“เหมือนลูกแกะทีถ่ กู น�ำไปฆ่า” (อิสยาห์ 53: 7 KJV ) ห่างออกไปไม่ไกลนักคือภูเขาคาล์
วารี สถานทีต่ รึงกางเขน ความน่ากลัวของความมืดมิดอย่างทีส่ ดุ จะปรากฏในก้าวย่างที่
พระคริสต์จะทรงด�ำเนินไปในไม่ชา้ เพือ่ มอบจิตวิญญาณของพระองค์เป็นเครือ่ งถวาย
บูชาแก่ความผิดบาป แต่ถึงกระนั้นในช่วงเวลาแห่งความชื่นชมยินดีเช่นนี้ ความมืดที่
ทอดเงาอยูเ่ หนือพระองค์หาได้เกิดจากการคิดใคร่ครวญถึงภาพเหตุการณ์เหล่านี้ มิใช่
ด้วยการสังหรณ์ถึงความทุกข์ที่เหนือธรรมชาติมนุษย์ของพระองค์ ที่ท�ำให้วิญญาณ
แห่งการไม่เห็นแก่พระองค์ตอ้ งมัวหมอง พระองค์ทรงหลัง่ น�ำ้ ตาเพือ่ ผูค้ นมากมายใน
กรุงเยรูซาเล็มทีจ่ ะต้องพินาศ เพราะคนทัง้ หลายทีพ่ ระองค์เสด็จมาเพือ่ อวยพระพร
และช่วยให้รอดนั้นนัยน์ตามืดบอดและมีจิตใจที่ดื้อรั้นไม่ยอมกลับใจ {GC 18.1}
ประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่าหนึ่งพันปีที่ประชากรที่พระองค์ทรงเลือกสรร
ไว้นนั้ ได้รบั การดูแลและพิทกั ษ์รกั ษาเป็นพิเศษ ได้เปิดออกสูส่ ายพระเนตรของพระเยซู
ที่ภูเขาโมริยาห์ ที่ ๆ บุตรแห่งค�ำสัญญาต้องกลายเป็นเครื่องถวายบูชา เป็นเหยื่อที่
ไม่ดิ้นรนต่อสู้ที่ถูกผูกมัดติดไว้บนแท่นบูชา ซึ่งเป็นเครื่องหมายแสดงถึงการเป็น
เครื่องบูชาถวายของพระบุตรของพระเจ้า ที่นั่นเองมีพันธสัญญาแห่งพระพรอันเป็น
พระสัญญารุ่งโรจน์ของพระเมสสิยาห์ได้รับการยืนยันต่อบิดาแห่งความเชื่อ (ปฐมกาล
22: 9, 16-18) จากลานนวดข้าวของโอรนัน เปลวไฟจากการถวายบูชาที่
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ลอยสู่สวรรค์ ได้หันเหทิศทางดาบของทูตสวรรค์มรณะไป (1พงศาวดาร 21) ซึ่งเป็น
สัญลักษณ์ทสี่ อดคล้องกับการถวายพระองค์เป็นเครือ่ งถวายบูชาของพระผูช้ ว่ ยให้รอด
และการเป็นผู้ไกล่เกลี่ยของมนุษย์ที่ได้หลงกระท�ำผิด พระเจ้าทรงประทานเกียรติ
ให้แก่กรุงเยรูซาเล็มเหนือเมืองอืน่ ใดบนแผ่นดินโลก พระเยโฮวาห์ “ทรงเลือกศิโยน
พระองค์ (ทรง) มีพระประสงค์จะให้เป็นที่ประทับของพระองค์” (สดุดี 132: 13)
ในเมืองนี้เอง ที่ผู้เผยพระวจนะบริสุทธิ์ได้ประกาศข่าวค�ำเตือนเป็นเวลานานมาแล้ว
ปุโรหิตได้แกว่งกระถางเผาเครือ่ งหอมและควันของเครือ่ งหอมพร้อมกับค�ำอธิษฐานของ
ผูท้ มี่ านมัสการได้ลอยขึน้ สูเ่ บือ้ งพระพักตร์ของพระเจ้า ในเมืองนัน้ มีการถวายเลือดของ
ลูกแกะทีถ่ กู ฆ่าทุกวัน อันเล็งถึงพระเมษโปดกของพระเจ้า ในเมืองนัน้ พระเยโฮวาห์ทรง
เปิดเผยพระองค์เองด้วยการทรงสถิตในเมฆแห่งพระสิริเหนือพระที่นั่งกรุณา ในเมือง
นั้น เป็นที่ตั้งของฐานบันไดประหลาดที่เชื่อมแผ่นดินโลกเข้ากับสวรรค์ (ปฐมกาล 28:
12; ยอห์น 1: 51) เป็นบันไดทีท่ ตู สวรรค์ของพระเจ้าขึน้ ลง และเปิดทางให้โลกได้เข้าไป
ยังที่ ๆ บริสทุ ธิท์ สี่ ดุ หากชนชาติอสิ ราเอลได้รกั ษาความจงรักภักดีของเธอเข้าไว้กบั
สวรรค์ กรุงเยรูซาเล็มก็จะด�ำรงค์ยงั่ ยืนชัว่ นิรนั ดร์ เป็นเมืองทีพ่ ระเจ้าทรงเลือกสรร
(เยเรมีย์ 17: 21-25) แต่ประวัติศาสตร์ของชนชาติที่พระเจ้าทรงโปรดปรานนั้น
กลับบันทึกถึงการเสื่อมถอยและการกบฏ พวกเขาต่อต้านพระคุณของสวรรค์ใช้
สิทธิพิเศษของเขาไปในทางที่ผิดและดูแคลนโอกาสของเขาเอง{G18.2}
ถึงแม้ชนชาติอิสราเอลจะ “เยาะเย้ยผู้ส่งข่าวสารของพระเจ้าอยู่เสมอ และ
ดูหมิ่นพระวจนะของพระองค์ รังแกศาสดาพยากรณ์” (2ๆพงศาวดาร 36: 16) แต่
พระเจ้าก็ยังทรงส�ำแดงพระองค์เองให้แก่พวกเขาว่า พระองค์ทรงเป็น “พระเจ้า
ผู้ทรงพระกรุณา ทรงกอปรด้วยพระคุณ ทรงกริ้วช้า และบริบูรณ์ด้วยความรักมั่นคง
และความสัตย์จริง” (อพยพ 34: 6) แม้พวกเขาจะปฏิเสธพระองค์ซ�้ำแล้วซ�้ำเล่า
ก็ตาม แต่พระเมตตาคุณของพระองค์ก็ยังคงทรงวิงวอนพวกเขาอย่างต่อเนื่องยิ่งกว่า
ความรักความเห็นอกเห็นใจของบิดาที่มีต่อบุตรที่เขาดูแลอยู่ พระองค์ทรง “ใช้ให้
ผู้ส่งข่าวสารของพระองค์มาอย่างไม่หยุดยั้ง เพราะพระองค์ทรงมีพระทัยกรุณาต่อ
ประชากรของพระองค์และต่อที่ประทับของพระองค์” (2 พงศาวดาร 36: 15) เมื่อ
พระเจ้า ทัดทาน และร้องขอ และการต�ำหนิลม้ เหลว พระองค์ทรงพระราชทานของ
ประทานสิ่งที่ดีเลิศที่สุดจากสวรรค์ให้แก่พวกเขา(พระบุตร)ไม่ใช่
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แต่เพียงเท่านี้พระองค์ทรงเททั้งสวรรค์ลงมาเป็นของประทานชิ้นนั้น(พระเยซู
คริสต์) {GC 19.1}
พระบุตรของพระเจ้าเองได้เสด็จมาเพือ่ วิงวอนนครทีไ่ ม่ยอมกลับใจ พระคริสต์
ทรงน�ำอิสราเอลดั่งเถาองุ่นที่สวยงามออกมาจากอียิปต์ (สดุดี 80: 8) พระหัตถ์ของ
พระองค์ได้ขบั ไล่พวกคนต่างชาติทไี่ ม่เชือ่ ว่ามีพระเจ้าออกไป พระองค์ทรงปลูกเถาองุน่
นัน้ ไว้ “บนเนินเขาอันอุดมยิง่ ” พระองค์ทรงดูแลด้วยการล้อมรัว้ เถาองุน่ พระองค์ทรง
รับสัง่ ให้คนงานไปดูแลรักษา พระองค์ทรงกล่าวว่า “มีอะไรอีกทีจ่ ะท�ำได้เพือ่ สวนองุน่
ของเรา ซึ่งเรายังไม่ได้ท�ำให้” (อิสยาห์ 5: 1-4) ถึงแม้ว่าเมื่อพระองค์ทรงดูว่าเถาองุ่นนี้
ควรจะบังเกิดผลองุ่น แต่ผลที่ออกมากลับกลายเป็นผลองุ่นเปรี้ยว แต่ถึงกระนั้น
พระองค์ยังทรงปรารถนาด้วยความคาดหวังที่จะให้เถาองุ่นนั้นออกผลสมบูรณ์
พระองค์จงึ ทรงเสด็จมายังสวนองุน่ ของพระองค์ เผือ่ จะช่วยไม่ให้เถาองุน่ ต้องถูกท�ำลาย
ไป พระองค์ทรงขุดรอบเถาองุน่ พระองค์ทรงตัดแต่งและดูแลอย่างทะนุถนอม พระองค์
ไม่เหนื่อยล้ากับความพยายามเพื่อช่วยเถาองุ่นที่พระองค์ทรงปลูกไว้ {GC 19.2}
เป็นเวลาสามปีที่พระเจ้าแห่งความสว่างและสง่าราศีทรงเสด็จเข้าออก
ท่ามกลางประชากรของพระองค์ พระองค์ “เสด็จไปกระท�ำคุณประโยชน์และรักษา
บรรดาคนซึ่งถูกมารเบียดเบียน ให้เล้าโลมคนที่ชอกช�้ำระก�ำใจ ประกาศอิสรภาพแก่
บรรดาเชลย ท�ำให้คนตาบอดกลับเห็นได้ คนง่อยเดินได้ และคนหูหนวกได้ยินได้
คนโรคเรือ้ นหายสะอาด คนตายแล้วเป็นขึน้ มาและประกาศข่าวประเสริฐแก่คนอนาถา
(กิจการของอัครทูต 10: 38; ลูกา 4: 18; มัทธิว 11: 5) พระองค์ทรงร้องเรียกคน
ทุกชนชั้นด้วยถ้อยค�ำที่กอปรด้วยพระคุณว่า “บรรดาผู้ท�ำงานเหน็ดเหนื่อยและ
แบกภาระหนัก จงมาหาเรา และเราจะให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยเป็นสุข” (มัทธิว
11:28) {GC 20.1}
แม้พวกเขาจะเอาความชั่วตอบแทนความดี และเอาความเกลียดชัง
ตอบแทนความรักของพระองค์กต็ าม แต่พระองค์กย็ งั ทรงมุง่ มัน่ ด�ำเนินพันธกิจแห่ง
ความเมตตาของพระองค์ต่อไป พระองค์ไม่เคยขับไล่ผู้ที่มาเพื่อแสวงหาพระคุณ
ของพระองค์ พระองค์ทรงเป็นผู้พเนจรที่ไร้บ้าน กิจวัตรของพระองค์ถูกต�ำหนิและ
ขัดสน แต่พระองค์ทรงมีชีวิตเพื่อรับใช้ ผู้ที่มีความต้องการและแบ่งเบาความ
ทุกข์ยากของมนุษย์ ทรงวิงวอนให้พวกเขารับความรอดมีชีวิตนิรันดร์ แต่
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จิตใจของเหล่าคนดือ้ ด้านได้ผลักดันคลืน่ แห่งพระเมตตาคุณออกไป ดังนัน้ สายน�ำ้ แห่ง
ความสงสารและเป็นสายน�ำ้ แห่งรักทีม่ อิ าจจะบรรยายได้และเป็นสายน�ำ้ ทีแ่ รงกล้ากว่า
ได้ไหลบ่าเข้ามาแทนที่ แต่อสิ ราเอลหันออกไปจากพระสหายทีด่ ที สี่ ดุ และพระผูช้ ว่ ย
องค์เดียวของเขา การร้องขอด้วยความรักของพระองค์ถูกดูแคลน ข้อเสนอของ
พระองค์ถกู ปฏิเสธอย่างดูหมิน่ และค�ำตักเตือนของพระองค์ถกู เยาะเย้ย {GC 20.2}
เวลาแห่งความหวังและการอภัยก�ำลังจะผ่านพ้นไป ถ้วยแห่งพระพิโรธของ
พระเจ้าที่ถูกหน่วงเหนี่ยวไว้เนิ่นนานก�ำลังจะล้น เมฆแห่งการละทิ้งความเชื่อและ
การกบฏที่ก่อตัวมาตลอดหลายยุค บัดนี้มืดมิดด้วยความทุกข์ยาก เมฆก้อนนี้ก�ำลังจะ
โหมกระหน�ำ่ ใส่คนทีห่ ลงกระท�ำผิด พระองค์ทรงเป็นผูเ้ ดียวทีจ่ ะช่วยเขาให้รอดพ้นจาก
ชะตากรรมที่ก�ำลังจะมาถึง แต่พระองค์กลับถูกดูแคลน กล่าวร้าย ปฏิเสธ และจะ
ถูกตรึงในไม่ช้า เมื่อพระคริสต์ถูกตรึงไว้บนกางเขนแห่งคาล์วารี วันเวลาของอิสราเอล
ที่จะเป็นประชาชาติที่ทรงโปรดปรานและได้รับพระพรของพระเจ้านั้นก็จะสิ้นสุดลง
การสูญเสียผู้จะได้รับความรอดแม้เพียงคนเดียว ก็จะเป็นความหายนะที่ยิ่งกว่า
การสูญเสียทรัพย์สินเงินทองและสมบัติทั้งหมดของโลกนี้ แต่ขณะที่พระคริสต์ทรง
ทอดพระเนตรไปยังกรุงเยรูซาเล็ม ความหายนะของทัง้ เมืองของทัง้ ประชาชาติกป็ รากฏ
ต่อเบื้องพระพักตร์พระองค์ ที่เมือง ๆ นั้น ประชาชาติที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นที่ได้รับการ
เลือกสรรจากพระเจ้า เป็นสมบัติพิเศษของพระองค์ {GC 20.3}
ศาสดาพยากรณ์เคยร�่ำไห้ไห้ให้กับการละทิ้งความเชื่อของชนชาติอิสราเอล
และบ้านเมืองที่รกร้างพังพินาศอันน่ากลัวจากผลแห่งความบาปของพวกเขา เยเรมีย์
อยากให้ดวงตาของท่านเป็นบ่อน�ำ้ ตาเพือ่ ท่านจะได้รำ�่ ไห้ทงั้ กลางวันและกลางคืนให้กบั
บุตรีของประชากรที่ถูกฆ่า และเพื่อฝูงแกะของพระเจ้าที่ถูกต้อนไปเป็นเชลย (เยเรมีย์
9:1; 13:17) แล้ ว ความโศกเศร้ า ของพระองค์ ผู ้ ท รงมี ส ายพระเนตรที่ ม องผ่ า น
ค�ำพยากรณ์ที่เกิดขึ้น พระองค์มิได้ทรงมองเห็นระยะเวลาเพียงไม่กี่ปี แต่ทรงมอง
เห็นตลอดทุกยุคสมัย พระองค์ทรงมองเห็นทูตสวรรค์มรณะถือดาบชูขึ้นเหนือเมือง
ที่ๆเป็นที่ประทับของพระเยโฮวาห์มาช้านาน พระองค์ทรงทอดพระเนตรจากสันเขา
มะกอกเทศข้ามหุบเขาไปยังลานและมุขศักดิ์สิทธิ์ ในต�ำแหน่งเดียวกับที่นายพลทิตัส
และกองทัพของเขาเข้าบุกยึดในเวลาต่อมา และจากพระเนตรที่ขุ่นมัวด้วยน�้ำตานั้น
พระองค์ทรงมองเห็นเหตุการณ์อันน่ากลัวที่ก�ำลังจะเกิดขึ้น ก�ำแพงเมืองถูก 5

ล้อมด้วยกองทหารต่างชาติ พระองค์ได้ยินเสียงฝีเท้าของกองทหารก�ำลังเตรียมการ
สงคราม พระองค์ทรงได้ยินเสียงร้องของแม่และเด็กที่ร้องขออาหารในเมืองที่ถูก
ปิดล้อม พระองค์ทรงมองเห็นพระนิเวศน์อันสวยงามและศักดิ์สิทธิ์ พระราชวังและ
ป้อมปราการของเมืองถูกคลอกด้วยเปลวเพลิง และในบริเวณทีอ่ าคารเหล่านีเ้ คยตัง้ อยู่
จะเหลือแต่เพียงกองปรักหักพังที่คุระอุในกองเพลิง {GC 21.1}
เมือ่ พระองค์ทรงมองต่อไปยังยุคต่อ ๆ มา พระองค์ทรงเห็นประชากรแห่งพันธ
สัญญากระจัดกระจายไปทัว่ สารทิศ “เหมือนซากปรักหักพังบนทะเลทราย” ผลกรรม
ฝ่ายกายก�ำลังจะเกิดขึ้นกับเหล่าบุตรของเธอนั้น พระองค์ทรงเห็นว่า นี่เป็นเพียง
ภาพร่างของถ้วยแห่งพระพิโรธ ซึ่งจะถูกเทออกจนเหลือแต่เพียงตะกอนในการ
พิพากษาครั้งสุดท้าย พระด�ำรัสอันโศกเศร้าที่เต็มไปด้วยพระเมตตาคุณของพระเจ้า
และความรักที่คร�่ำครวญหา ได้ดังขึ้นมาว่า “โอ เยรูซาเล็ม ๆ ที่ได้ฆ่าบรรดาผู้เผย
พระวจนะ และเอาหินขว้างผู้ที่รับใช้มาหาเจ้าให้ถึงตาย เราใคร่จะรวบรวมลูกของเจ้า
ไว้เนืองๆ เหมือนแม่ไก่กกลูกอยู่ใต้ปีกของมัน แต่เจ้าไม่ยอมเลยหนอ” โอ เจ้าที่เป็น
ประชาชาติทไี่ ด้รบั ความโปรดปรานเหนือประชาชาติอนื่ หากเจ้าจะรูถ้ งึ เวลาทีพ่ ระองค์
เสด็จมาเยี่ยมเจ้าและความสันติสุขที่เป็นของเจ้า เราได้ห้ามทูตสวรรค์แห่งความ
ยุติธรรม เราได้ร้องเรียกให้เจ้ากลับใจ แต่ไร้ผล เจ้าไม่เพียงแต่หันหลังและปฏิเสธผู้รับ
ใช้ ผู้แทนและผู้เผยพระวจนะ แต่เจ้าได้หันหลังและปฏิเสธองค์บริสุทธิ์ของชนชาติ
อิสราเอล ซึ่งเป็นพระผู้ไถ่ของเจ้า หากเจ้าจะต้องพินาศไป เจ้าเองจะต้องเป็นผู้รับ
ผิดชอบ” “ท่านทั้งหลายไม่ยอมมาหาเราเพื่อจะได้ชีวิต” (มัทธิว 23:37; ยอห์น 5:40)
{GC 21.2}
พระคริสต์ทรงมองเห็นกรุงเยรูซาเล็มเป็นสัญลักษณ์ของโลกที่แข็งกระด้าง
ด้วยความไม่เชื่อและการกบฏ และก�ำลังเร่งรุดเพื่อเข้าเผชิญหน้ากับการพิพากษา
ของพระเจ้าตามผลการกระท�ำของตัวเอง ความทุกข์ยากของเผ่าพันธุม์ นุษย์ทลี่ ม้ ลงใน
ความบาปได้กดดันลงบนจิตวิญญาณของพระองค์ บีบบังคับให้ริมฝีปากของพระองค์
ต้องร�่ำไห้อย่างขมขื่น พระองค์ทรงมองเห็นร่องรอยบันทึกของความบาปในความ
ทุกข์ยาก หยาดน�ำ้ ตาและโลหิต พระทัยของพระองค์ทรงสัน่ สะเทือนด้วยความเมตตา
สงสารอย่างเหลือคณาต่อคนในโลกที่ต้องทนทุกข์และทรมาน พระองค์ทรงปรารถนา
ที่จะปลดปล่อยพวกเขาทั้งหมด ถึงแม้พระหัตถ์ของพระองค์ไม่อาจหันคลื่น
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แห่งความทุกข์ยากของมนุษย์กลับคืนไปได้ แต่มีน้อยคนที่จะแสวงหาพระองค์ผู้ทรง
เป็นแหล่งความช่วยเหลือของพวกเขา พระองค์ทรงเต็มพระทัยที่จะสละวิญญาณจิต
ของพระองค์จนถึงความมรณา เพื่อน�ำความรอดให้ไปอยู่ใกล้เอื้อมของพวกเขา แต่มี
น้อยคนนักที่จะมาหาพระองค์เพื่อจะได้ชีวิต {GC 22.1}
ผูท้ รงเดชานุภาพแห่งสรวงสวรรค์กำ� ลังกันแสง พระวิญญาณของพระบุตรของ
พระเจ้าก�ำลังตกอยู่ในห้วงทุกข์ พระองค์ทรงก้มพระพักตร์ลงด้วยความปวดร้าว เป็น
ภาพที่ท�ำให้ทั่วทั้งสวรรค์ต้องพิศวง เป็นภาพที่เปิดเผยให้เราได้เห็นว่าความบาปนั้น
ชัว่ ร้ายเพียงใด แสดงให้เห็นว่า การทีจ่ ะช่วยคนผิดให้รอดพ้นจากผลแห่งการล่วงละเมิด
พระบัญญัตขิ องพระเจ้านัน้ เป็นภาระทีย่ ากยิง่ แม้กระทัง่ กับพระองค์ผทู้ รงฤทธานุภาพ
อันไม่จำ� กัด พระเยซูทรงทอดพระเนตรต่อไปจนถึงยุคสุดท้าย พระองค์ทรงมองเห็นโลก
ตกอยู่ในการหลอกลวงที่มีสาเหตุคล้ายคลึงกับที่ท�ำให้กรุงเยรูซาเล็มต้องถูกท�ำลาย
ความบาปยิง่ ใหญ่ของชาวยิวคือการปฏิเสธพระเยซูคริสต์ ความบาปทีย่ งิ่ ใหญ่ของ
โลกคริสเตียนคือ การปฏิเสธพระบัญญัตขิ องพระเจ้า (เช่น พระบัญญัตสิ บิ ประการ
The Ten Commandments) ซึง่ เป็นรากฐานการปกครองของพระองค์ทงั้ ในสวรรค์
และในแผ่นดินโลก กฏเกณฑ์ของพระเยโฮวาห์ (พระเจ้า) จะถูกดูแคลนและปัดทิ้งไป
อย่างไร้ค่า คนนับล้านที่ถูกพันธนาการอยู่ในความบาปเป็นทาสของซาตาน พวก
เขาปฏิเสธไม่ยอมรับฟังพระวจนะแห่งความจริง(พระคัทภีร์ไบเบิล)) เมื่อโอกาส
มาเยือน ช่างเป็นสภาพตาบอดที่หายนะยิ่ง และเป็นการลุ่มหลงที่น่าประหลาด
ยิ่งนัก พวกเขาจะถูกตัดสินให้ตายครั้งที่สอง (วิวรณ์ 20) {GC 22.2}
สองวันก่อนวันปัสกาเมือ่ พระคริสต์เสด็จออกไปจากพระวิหารเป็นครัง้ สุดท้าย
ภายหลังที่พระองค์ได้ประณามความหน้าไหว้หลังหลอกของผู้น�ำชาวยิว พระองค์ทรง
เสด็จพร้อมสาวกไปยังภูเขามะกอกเทศอีก และพระองค์ทรงประทับบนเนินเขาทีม่ หี ญ้า
ปกคลุม ซึง่ มองเห็นเมืองอยูเ่ บือ้ งล่าง พระองค์ทอดพระเนตรก�ำแพงเมือง ป้อมปราการ
และพระราชวังอีกครัง้ และพระองค์ทรงเห็นพระวิหารทีง่ ามสง่าตระการตา เป็นมงกุฎ
งามที่ประดับอยู่ในภูเขาบริสุทธิ์ {GC 23.1}
หนึ่งพันปีก่อนหน้านี้ ผู้ประพันธ์สดุดีได้ร้องบทเพลงสรรเสริญถึงความ
โปรดปรานที่พระเจ้าทรงส�ำแดงต่อชนชาติอิสราเอลด้วยการทรงสถิตอยู่ในพระวิหาร
ศักดิ์สิทธิ์ “ที่ประทับของพระองค์ตั้งอยู่ในซาเล็ม (เยรูซาเล็ม) ที่พ�ำนักของ
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พระองค์อยู่ในศิโยน” พระองค์ทรง” เลือกเผ่ายูดาห์ ภูเขาศิโยนซึ่งพระองค์ทรงรัก
พระองค์ทรงสร้างสถานบริสทุ ธิข์ องพระองค์อย่างกับฟ้าสวรรค์สงู ” (สดุดี 76:2; 78:68,
69) วิหารหลังแรกก่อสร้างขึน้ ในยุคทีช่ นชาติอสิ ราเอลรุง่ เรืองทีส่ ดุ กษัตริยด์ าวิดสะสม
สมบัติมหาศาลไว้เพื่อการก่อสร้างวิหารหลังนี้ และแผนการก่อสร้างก็ได้รับการดลใจ
จากพระเจ้า (1 พงศาวดาร 28:12, 19) กษัตริย์ซาโลมอนผู้ทรงเป็นพระราชาที่มี
พระปัญญาชาญฉลาดที่สุด ทรงเป็นผู้สร้างวิหารนี้จนเสร็จสิ้น วิหารหลังนี้ยิ่งใหญ่
สง่างามทีส่ ดุ ทีโ่ ลกได้เคยเห็น แต่กระนัน้ พระเจ้าทรงประกาศผ่านทางผูเ้ ผยพระวจนะ
ฮักกัยเรื่องของวิหารหลังที่สองว่า “สง่าราศีของพระนิเวศครั้งหลังนี้จะยิ่งกว่าครั้งเดิม
นั้น” “เราจะเขย่าประชาชาติทั้งสิ้นเพื่อความปรารถนาของประชาชาติทั้งสิ้น จะได้
เข้ามาเราจะบรรจุนิเวศนี้ให้เต็มด้วยสง่าราศีพระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสดังนี้แหละ”
(ฮักกัย 2:9, 7 KJV) {GC 23.2}
หลังจากทีก่ ษัตริยเ์ นบูคดั เนสซาร์ได้ทำ� ลายพระวิหารไปแล้ว วิหารหลังใหม่ก็
ถูกสร้างขึ้นมาในช่วงเวลาประมาณห้าร้อยปีก่อนพระคริสต์เสด็จมาบังเกิด และสร้าง
โดยประชาชนที่เป็นเชลยมาชั่วชีวิต พวกเขากลับมายังประเทศที่รกร้างว่างเปล่าและ
แทบไม่มีผู้คนอาศัยอยู่ ในท่ามกลางคนเหล่านั้น “ใครบ้างที่เหลืออยู่ท่ามกลางพวก
ท่านนี้ที่เห็นพระนิเวศนี้ ครั้งเมื่อมีสง่าราศีเดิมนั้น บัดนี้ท่านเหล่านั้นเห็นเป็นอย่างไร
มองดูแล้วเปรียบกันไม่ได้เลยใช่ไหม” ( ฮักกัย 2:3 KJV; เอสรา 3:12 KJV) และจึงมี
พระสัญญาประทานมาให้ว่า พระนิเวศหลังที่สองจะมีสง่าราศีที่ยิ่งใหญ่กว่าหลังแรก
{GC 23.3}
วิหารหลังที่สองไม่ได้มีความงามสง่าเท่าวิหารหลังแรก และทั้งไม่ได้ถูกท�ำให้
มีความศักดิส์ ทิ ธิด์ ว้ ยเครือ่ งหมายของการทรงร่วมสถิตของพระเจ้าทีป่ ระจักษ์แก่สายตา
ดังเช่นวิหารหลังแรกได้รับ ไม่มีอ�ำนาจเหนือธรรมชาติปรากฏให้เห็นเป็นสัญลักษณ์
ในระหว่างพิธีถวายพระวิหาร ไม่มีเมฆแห่งสง่าราศีปกคลุมสถานบริสุทธิ์ที่สร้างขึ้นมา
ใหม่ ไม่มีไฟจากสวรรค์ลงมาเผาเครื่องถวายบูชาที่อยู่บนแท่นนั้น ไม่มีเมฆสถิตอยู่
ระหว่างเครูปในอภิสุทธิสถาน หีบพระโอวาท พระที่นั่งกรุณา และแผ่นพระโอวาทก็
ไม่ได้อยู่ที่นั่น ไม่มีพระสุรเสียงจากสวรรค์ที่จะให้ปุโรหิตได้ทูลถามถึงน�้ำพระทัยของ
พระเยโฮวาห์ {GC 24.1}
ชาวยิวได้บากบั่นอย่างไร้ค่ามาเป็นเวลาหลายศตวรรษ เพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่า
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พระสัญญาทีพ่ ระเจ้าทรงประทานผ่านมาทางผูเ้ ผยพระวจนะฮักกัยนัน้ ได้สำ� เร็จลงแล้ว
แต่ความเย่อหยิ่งและความไม่เชื่อได้บดบังความคิดของเขาไม่ให้เข้าใจความหมายที่
แท้จริงของค�ำพูดของผูเ้ ผยพระวจนะ วิหารหลังทีส่ องไม่ได้รบั เกียรติดว้ ยการทรงสถิต
ของเมฆแห่งพระสิริของพระเยโฮวาห์ แต่ได้รับเกียรติด้วยการเสด็จมาทรงประทับใน
ฐานะมนุษย์ พระผู้ทรงมีสภาพของพระเจ้าด�ำรงอยู่อย่างบริบูรณ์ พระองค์เองที่ทรง
เป็นพระเจ้าทีเ่ ปิดเผยให้เห็นในสภาพของเนือ้ หนัง พระองค์ผทู้ รงเป็น “ความปรารถนา
ของประชาชาติ” (ฮักกัย 2:7) ได้เสด็จมายังพระวิหารแล้วจริงๆ เมื่อ “บุรุษแห่งเมือง
นาซาเร็ธ” ได้สั่งสอนและรักษาอยู่ที่ลานวิหารศักดิ์สิทธิ์ ด้วยการที่พระคริสต์ทรง
ประทับอยูท่ วี่ หิ ารหลังนี้ และด้วยสิง่ นีเ้ ท่านัน้ ทีท่ ำ� ให้วหิ ารหลังทีส่ องมีสง่าราศีเหนือกว่า
วิหารหลังแรก แต่ชนชาติอิสราเอลสลัดทิ้งของประทานที่สวรรค์ยื่นมาให้ในวันนั้น
เมือ่ พระอาจารย์ผทู้ รงถ่อมตนเสด็จผ่านประตูทองค�ำออกไป สง่าราศีกไ็ ด้จากวิหารไป
ตลอดกาล พระด�ำรัสของพระผูช้ ว่ ยทีว่ า่ ‘บ้านเมืองของเจ้าจะถูกละทิง้ ให้รกร้างแก่เจ้า’
ก็ส�ำเร็จ (มัทธิว 23:38 KJV) {GC 24.2}
สาวกทั้งหลายต่างเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและประหลาดใจกับค�ำท�ำนาย
ของพระเยซูในเรื่องของวิหารที่จะถูกท�ำลาย และพวกเขาปรารถนาที่จะเข้าใจ
ความหมายพระด�ำรัสของพระองค์ให้กระจ่างชัดยิ่งขึ้น การสร้างวิหารนี้ได้ใช้ทรัพย์
สมบัติ แรงงานและความเชีย่ วชาญทางสถาปัตยกรรมอย่างเต็มที่ โดยใช้เวลานานกว่า
สี่สิบปีเพื่อเพิ่มพูนความตระการ กษัตริย์เฮโรดมหาราชได้ทุ่มเททั้งเงินทองของ
อาณาจักรโรมันและสมบัติของชนชาวยิว และแม้กระทั่งจักรพรรดิผู้ปกครองโลกก็ได้
ประทานของก�ำนัลเพื่อท�ำให้วิหารหลังนี้งดงาม หินอ่อนสีขาวขนาดมหึมาที่เป็น
ส่วนหนึ่งของโครงสร้างของวิหาร แต่ละก้อนมีขนาดใหญ่จนแทบไม่น่าเชื่อ หินอ่อน
เหล่านี้ถูกขนย้ายมาจากโรมเพื่องานนี้โดยเฉพาะ และสาวกจึงได้ทูลให้พระอาจารย์
มองดูวา่ “พระอาจารย์เจ้าข้า ดูเถิด ศิลาและตึกเหล่านีใ้ หญ่จริง” (มาระโก 13:1 KJV)
{GC 24.3}
พระเยซูตรัสตอบอย่างเคร่งขรึมและน่าตกใจกลัวว่า “เราบอกความจริงแก่
ท่านว่า “ศิลาที่ซ้อนทับกันอยู่ที่นี่ ซึ่งจะไม่ถูกท�ำลายลงก็หามิได้” (มัทธิว 24:2 KJV)
{GC 25.1}
สาวกเชื่อมโยงเรื่องของกรุงเยรูซาเล็มที่จะถูกท�ำลายล้างกับเหตุการณ์ 9

ที่พระคริสต์จะเสด็จมารับสง่าราศีทางฝ่ายโลกเพื่อครอบครองบัลลังก์แห่งอาณาจักร
สากล เพือ่ ลงโทษชาวยิวทีไ่ ม่ยอมกลับใจ และเพือ่ ปลดแอกประเทศชาติจากโรมัน องค์
พระผูเ้ ป็นเจ้าทรงเคยตรัสกับพวกเขาแล้วว่าพระองค์จะทรงเสด็จมาในครัง้ ทีส่ อง ดังนัน้
เมื่อมีการเอ่ยถึงการพิพากษาที่ตกลงมายังกรุงเยรูซาเล็ม จิตใจของพวกเขาจึงหวน
กลับไปคิดค�ำนึงถึงการเสด็จมานั้น และในขณะที่สาวกห้อมล้อมพระผู้ช่วยให้รอดบน
ภูเขามะกอกเทศ พวกเขาทูลถามว่า “เหตุการณ์เหล่านี้จะบังเกิดขึ้นเมื่อไร สิ่งไรเป็น
หมายส�ำคัญว่าพระองค์จะเสด็จมา และยุคเก่าจะสิ้นสุดลง” {GC 25.2}
ด้วยพระเมตตา พระองค์ทรงปิดบังไม่ให้สาวกได้มองเห็นอนาคต หากในเวลา
นั้นพวกเขาเข้าใจความจริงที่น่ากลัวทั้งสองเหตุการณ์ได้ทั้งหมดคือ การทนทุกข์และ
ความมรณาของพระผูไ้ ถ่ กรุงเยรูซาเล็มและวิหารของพวกเขาทีจ่ ะถูกท�ำลาย พวกเขา
คงจะท่วมท้นด้วยความกลัว พระคริสต์ทรงเผยให้พวกเขาเห็นโครงร่างของเหตุการณ์
ส�ำคัญทีจ่ ะเกิดขึน้ ก่อนเวลาสิน้ โลก ในขณะนัน้ พวกเขาเข้าใจพระด�ำรัสของพระองค์ได้
ไม่ทั้งหมด แต่ความหมายเหล่านั้นจะเปิดเผยออกเมื่อประชากรของพระองค์ต้องการ
ค�ำแนะน�ำทีม่ ไี ว้ให้นนั้ ค�ำพยากรณ์ทพี่ ระองค์ทรงตรัสนัน้ มีความหมายอยูส่ องนัย คือ
เป็นนิมติ บอกล่วงหน้าถึงการทีก่ รุงเยรูซาเล็มจะถูกท�ำลาย ค�ำพยากรณ์นยี้ งั ท�ำนาย
ถึงความน่ากลัวของวันอันยิ่งใหญ่สุดท้ายของโลกอีกด้วย {GC 25.3}
พระเยซูทรงเปิดเผยให้สาวกที่ก�ำลังตั้งใจฟังเรื่องการพิพากษาซึ่งจะเกิดแก่
ชนชาวอิสราเอลที่ละทิ้งพระเจ้า และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแก้แค้นตามผลกรรมที่
จะตกลงมายังพวกเขาที่ได้ปฏิเสธและตรึงพระเมสสิยาห์ จะมีหมายส�ำคัญที่ชัดเจน
เกิดขึ้นก่อนเหตุการณ์สุดท้ายอันน่าสะพรึงกลัว โมงยามอันน่าครั่นคร้ามนี้จะมาอย่าง
กะทันหันและอย่างฉับพลัน พระผูช้ ว่ ยให้รอดทรงเตือนผูต้ ดิ ตามของพระองค์วา่ “เหตุ
ฉะนั้นโมงยามที่เมื่อท่านทั้งหลายเห็นสิ่งอันน่าสะอิดสะเอียน ซึ่งกระท�ำให้เกิด
ความวิบตั ิ ตามพระวจนะทีต่ รัสโดยดาเนียลผูเ้ ผยพระวจนะนัน้ ตัง้ อยูใ่ นสถานบริสทุ ธิ์
(ให้ผอู้ า่ นเข้าใจเอาเถิด) เวลานัน้ ให้ผทู้ อี่ ยูใ่ นแคว้นยูเดียหนีไปยังภูเขา” (มัทธิว 24:15,
16; ลูกา21:20, 21) เมือ่ ชาวโรมันจะปักธงชัยของรูปเคารพบูชาขึน้ บนแผ่นดินศักดิส์ ทิ ธิ์
ซึ่งมีอาณาเขตที่อยู่นอกก�ำแพงเมืองออกไปหลายร้อยเมตร ในเวลานั้น ผู้ติดตาม
พระคริสต์จะต้องหลบหนีเพื่อหาความปลอดภัย เมื่อสัญญาณเตือนภัยได้ปรากฏ
ให้เห็น ผู้ที่จะหลบหนีต้องไม่รอช้า ตลอดทั่วทั้งแผ่นดินยูเดีย รวมทั้งในกรุง
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เยรูซาเล็มจะต้องปฏิบัติตามสัญญาณให้หนีเอาชีวิตรอดโดยทันที ผู้ที่บังเอิญอยู่บน
หลังคาเรือนก็จะต้องไม่ลงไปในบ้านเพื่อแม้แต่จะเก็บสมบัติที่มีค่าที่สุด ผู้ที่ท�ำงานอยู่
ในทุ่งนาหรือไร่องุ่นจะต้องไม่เสียเวลากลับไปเอาเสื้อคลุมที่ถอดไว้ในขณะที่ตรากตร�ำ
ท�ำงานอยู่ภายใต้ความร้อนแรงของเวลากลางวัน พวกเขาจะต้องไม่รีรอแม้เสี้ยวนาที
เกลือกว่าจะต้องได้รับผลจากการท�ำลายที่เกิดขึ้นโดยทั่วไป {GC 25.4}
ในสมัยทีก่ ษัตริยเ์ ฮโรดครองราชย์อยูน่ นั้ กรุงเยรูซาเล็มไม่เพียงแต่จะได้รบั การ
ตบแต่งให้สวยงามยิ่งใหญ่เท่านั้น แต่ยังมีการสร้างหอคอย ก�ำแพงเมืองและป้อมเพิ่ม
เข้าไปในปราการธรรมชาติอันแข็งแกร่งของที่มั่น ดูเสมือนหนึ่งว่าไม่มีทางที่จะบุก
ท�ำลายกรุงนี้ได้ ในช่วงเวลานี้ หากมีผู้ใดท�ำนายต่อประชาชนว่าเมืองนี้จะถูกท�ำลาย
เขาก็คงจะเป็นเหมือนโนอาห์ที่ถูกตราหน้าว่าเป็นผู้เตือนภัยบ้าคลั่งในยุคสมัยของเขา
แต่พระคริสต์ได้ทรงตรัสไว้แล้วว่า “ฟ้าและดินจะล่วงไป แต่คำ� ของเราจะสูญหายไป
หามิได้เลย” (มัทธิว 24: 35 KJV) เพราะความบาปของเธอ (ชาวยิว) พระพิโรธ
ของพระเจ้าจึงได้กล่าวโทษกรุงเยรูซาเล็มและความดื้อรั้น ความไม่เชื่อ จึงน�ำซึ่ง
ความพินาศอย่างหลีกหนีไม่พ้น {GC 26.1}
องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเปิดเผยผ่านผู้เผยพระวจนะมีคาห์ไว้แล้วว่า “ท่าน
ทั้งหลายผู้เป็นประมุขแห่งพงศ์พันธุ์ของยาโคบ คือผู้ครอบครองพงศ์พันธุ์อิสราเอล
จงฟังข้อความนี้ คือท่านผู้ชังความยุติธรรม และผู้แปรความเที่ยงธรรมให้ปรวนไป
ผู้สร้างศิโยนด้วยโลหิต และสร้างเยรูซาเล็มด้วยความผิด ผู้เป็นประมุขของเมืองนี้
ตัดสินความด้วยเห็นแก่สินบน ปุโรหิตของเธอสั่งสอนด้วยเห็นแก่สินจ้าง ผู้เผย
พระวจนะของเธอท�ำนายด้วยเห็นแก่เงิน ถึงกระนั้นเขาทั้งหลายยังอิงพระเจ้าและ
กล่าวว่า “พระเจ้าทรงสถิตท่ามกลางเรามิใช่หรือ ไม่มีความชั่วอย่างไรเกิดขึ้นแก่
เราได้” (มีคาห์ 3:9-11) {GC 26.2}
ถ้อยค�ำเหล่านี้บรรยายถึงผู้คนที่อาศัยอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มไว้อย่างถูกต้องว่า
เป็นคนทุจริตและคิดว่าตนเองชอบธรรม ในขณะทีค่ นเหล่านีอ้ า้ งว่าถือรักษากฎบัญญัติ
ของพระเจ้าอย่างเคร่งครัด แต่กลับก�ำลังล่วงละเมิดหลักการทั้งหมดของพระบัญญัติ
พวกเขาเกลียดชังพระเยซูคริสต์ เพราะความบริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ได้
เปิดโปงความชั่วของเขา และพวกเขากล่าวหาว่า พระองค์ทรงเป็นต้นเหตุของ
ความทุกข์ทั้งปวงที่เกิดขึ้นอันเนื่องจากบาปของพวกเขา แม้พวกเขาทราบดีว่า 11

พระองคทรงปราศจากบาปก็ตาม พวกเขายังประกาศว่าความตายของพระองค์เป็น
สิง่ จ�ำเป็นเพือ่ ความอยูร่ อดของประเทศชาติ ผูน้ ำ� ชาวยิวพูดว่า “ถ้าเราปล่อยเขาไว้อย่าง
นี้ คนทั้งปวงจะเชื่อถือเขา แล้วพวกโรมก็จะมาท�ำลายทั้งพระวิหารและชาติของเรา”
(ยอห์น 11: 48) ถ้าหากพระคริสต์ตายแล้ว ประเทศชาติของเขาอาจกลับเข้มแข็งและ
ปรองดองกันได้อกี นีค่ อื เหตุผลของพวกเขา และพวกเขาเห็นพ้องกับการตัดสินใจของ
มหาปุโรหิตที่ว่า ให้คนหนึ่งตายดีกว่าให้คนทั้งชาติพินาศ {GC 27.1}
ด้วยการกระท�ำเช่นนี้ ผู้น�ำชาวยิวได้สร้า “ผู้สร้างศิโยนด้วยโลหิต และสร้าง
เยรูซาเล็มด้วยความชั่ว” (มีคาห์ 3:10 KJV) และถึงแม้ว่า พวกเขาได้ฆ่าพระผู้ช่วย
ให้รอดของเขา เพราะพระองค์ทรงต�ำหนิบาปของเขา พวกเขาก็ยังคิดว่าตนเองนั้น
ชอบธรรม ถือว่าตนเป็นคนที่พระเจ้าทรงโปรดปราน และหวังให้องค์พระผู้เป็นเจ้า
ทรงช่วยเขาให้พ้นจากศัตรู ผู้เผยพระวจนะกล่าวต่อไปว่า “ด้วยเหตุนี้แหละ เพราะ
เจ้านีเ่ อง ศิโยนจะต้องถูกไถเหมือนไถนา เยรูซาเล็มจะกลายเป็นกองสิง่ ปรักหักพัง และ
ภูเขาแห่งพระนิเวศจะเป็นที่สูงซึ่งมีต้นไม้”{GC 27.2}

ก่อนสิ้นพระชนม์พระเยซูทรงท�ำนายในปี ค.ศ. 31 ว่ากรุงเยรูซาเล็มจะ
ถูกท�ำลายและก็เกิดขึ้นจริงในปี ค.ศ. 70 (มัทธิว 24, ลูกา 19)

เป็นเวลาเกือบสี่สิบปีหลังจากที่พระเยซูคริสต์ทรงประกาศชะตากรรมของ
กรุงเยรูซาเล็ม(ซึ่งถูกท�ำลายปี ค.ศ.70) (พระเยซูท�ำนายและสิ้นพระชนม์ ในปี
เดียวกัน ค.ศ.31) องค์พระผู้เป็นเจ้า พระองค์เองทรงเลื่อนการพิพากษาที่จะตกลง
มายังเมืองและชนชาตินี้ออกไป ความอดทนนานของพระเจ้าที่มีต่อผู้ที่ปฏิเสธข่าว
ประเสริฐของพระองค์และผู้ที่ฆ่าพระบุตร(พระเยซูคริสต์)ของพระองค์นั้นเป็นสิ่ง
น่ามหัศจรรย์ยิ่ง อุปมาเรื่องต้นไม้ที่ไม่เกิดผลเป็นตัวแทนที่แสดงถึงวิธีการของพระเจ้า
ในการปฏิบัติกับชนชาติยิว ค�ำสั่งได้ประกาศออกไปแล้วว่า “จงโค่นมันเสีย จะให้ดิน
รกไปเปล่าๆ ท�ำไม” (ลูกา 13: 7KJV) แต่พระเมตตาคุณของพระเจ้าได้ปล่อยให้ต้นไม้
นั้ น อยู ่ ต ่ อ ไปอี ก เล็ ก น้ อ ย ยั ง มี ค นอี ก มากมายท่ า มกลางชนชาวยิ ว ที่ ยั ง ไม่ รู ้ เรื่ อ ง
พระลักษณะอุปนิสัยและพระราชกิจของพระคริสต์ และเหล่าบุตรทั้งหลายยังไม่มี
โอกาสได้รับความสว่างที่พ่อแม่ของเขาดูแคลน โดยการเทศนาของอัครทูต และเหล่า
สาวกผู้ร่วมงานของพวกเขา พระเจ้าทรงให้ความสว่างนั้นส่องมายังพวก
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เขา พวกเขามีโอกาสได้เห็นว่าค�ำพยากรณ์ได้ส�ำเร็จลงอย่างไร ไม่เพียงแต่ในเรื่องของ
การประสูตแิ ละชีวติ ของพระคริสต์แต่ในเรือ่ งของความมรณาและการฟืน้ คืนพระชนม์
ด้วย เหล่าบุตรจะไม่ต้องรับโทษอันเนื่องจากความบาปของบิดามารดา แต่เมื่อเหล่า
บุตรได้รบั ความรูท้ เี่ ป็นความสว่างทีไ่ ด้ประทานให้แก่บดิ ามารดาของเขา และได้ปฏิเสธ
ความสว่างที่ได้ทรงประทานให้พวกเขาแล้ว พวกเขาจึงมีส่วนในความบาปของบิดา
มารดาของเขา และจะเติมความชั่วของเขาให้เต็ม {GC 27.3}
ความอดทนนานของพระเจ้าที่ทรงมีต่อกรุงเยรูซาเล็มนั้นเป็นแต่เพียงการ
ยืนยันถึงความดื้อดึงของชาวยิวที่ไม่ยอมส�ำนึกผิด ความเกลียดชังและความทารุณ
โหดร้ายที่พวกเขากระท�ำต่อสาวกทั้งหลายของพระเยซู เป็นการปฏิเสธพระเมตตา
คุณทีพ่ ระองค์ทรงยืน่ มาให้เป็นครัง้ สุดท้าย ดังนัน้ พระเจ้าจึงทรงถอนการคุม้ ครองของ
พระองค์ออกไปจากเขา และอ�ำนาจแห่งการยับยัง้ ของพระองค์ออกไปจากซาตานและ
ทูตชัว่ ของมันและประเทศชาตินกี้ ต็ กอยูภ่ ายใต้การควบคุมของผูน้ ำ� ทีเ่ ธอเลือกเอง เหล่า
บุตรทัง้ หลายของเธอได้ปดั พระคุณของพระคริสต์ทงิ้ ไป ซึง่ เป็นพระคุณทีส่ ามารถช่วย
พวกเขาสามารถควบคุมแรงกระตุ้นแห่งความชั่วของพวกเขา และบัดนี้ แรงกระตุ้นจึง
มีชัยเหนือพวกเขา ซาตานปลุกตัณหาของจิตวิญญาณที่ป่าเถื่อนและต�่ำช้าที่สุดขึ้นมา
มนุษย์ไม่ได้ใช้เหตุผล พวกเขาอยู่เหนือเหตุผล พวกเขาถูกควบคุมด้วยแรงกระตุ้นและ
โทสะอย่างไร้เหตุผล พวกเขากลายเป็นคนโหดเหี้ยมเยี่ยงซาตาน ในครอบครัวและ
ในประเทศชาติ ทั้งในท่ามกลางคนชั้นสูงก็เหมือนกับในชนชั้นต�่ำ พวกเขาเต็มไปด้วย
ความระแวง อิจฉา เกลียดชัง แก่งแย่งชิงดี ก่อกบฏ ฆ่ากัน ไม่มที ใี่ ดปลอดภัย มิตรสหาย
และญาติพี่น้องทรยศต่อกัน พ่อแม่ฆ่าลูก และลูกฆ่าพ่อแม่ ผู้น�ำของคนทั้งหลายไม่มี
อ�ำนาจที่จะปกครองตนเอง ตัณหาที่ควบคุมตนเองไม่ได้ท�ำให้พวกเขาเป็นทรราช
ชาวยิวยอมรับค�ำพยานเท็จเพือ่ กล่าวโทษพระบุตรของพระเจ้าผูท้ รงไม่มคี วามผิด
บัดนี้ ค�ำกล่าวหาเท็จท�ำให้ชีวิตของพวกเขาเองไม่มั่นคง โดยการกระท�ำของพวก
เขานี้เป็นสิ่งที่พวกเขาได้พูดไว้มานานแล้วว่า “ให้องค์บริสุทธิ์ของอิสราเอลพ้นหน้า
พ้นตาของเราเสีย” (อิสยาห์ 30: 11 KJV) บัดนี้พวกเขาได้รับสิ่งที่พวกเขาปรารถนา
ความย�ำเกรงพระเจ้าจะไม่ได้รบกวนเขาอีกต่อไป ซาตานเป็นผูน้ ำ� ของประชาชาติและ
ผู้น�ำสูงสุดทางการเมือง และผู้มีอ�ำนาจฝ่ายศาสนาก็ตกอยู่ภายใต้การปกครองของมัน
{GC 28.1}
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ในบางครัง้ ผูน้ ำ� ของฝ่ายต่างๆ ทีเ่ ป็นปรปักษ์ตอ่ กันก็จะร่วมกันปล้นและทรมาน
เหยือ่ ผูเ้ คราะห์รา้ ยของเขา และเมือ่ มีผใู้ ดตกเข้าไปในกองก�ำลังของอีกฝ่ายหนึง่ เขาจะ
ถูกฆ่าตายอย่างไร้ความเมตตา แม้แต่ความศักดิ์สิทธิ์ของวิหารก็ไม่อาจหยุดยั้ง
ความทารุณโหดร้ายอันน่ากลัวของคนเหล่านีไ้ ด้ ผูท้ มี่ านมัสการถูกท�ำร้ายหน้าแท่นบูชา
และวิหารต้องเปรอะเปื้อนด้วยร่างของคนที่ถูกฆ่า แต่กระนั้นเหล่าผู้ก่อเหตุอัน
โหดเหี้ยมเหล่านี้ได้คิดทึกทักอย่างไม่มีเหตุผลและหมิ่นประมาท พวกเขาประกาศต่อ
สาธารณชนว่าพวกเขาไม่เกรงกลัวว่ากรุงเยรูซาเล็มจะถูกท�ำลาย เพราะกรุงเยรูซาเล็ม
เป็นนครของพระเจ้า เพื่อสร้างฐานอ�ำนาจของพวกเขาให้มั่นคงยิ่งขึ้น พวกเขาได้ติด
สินบนแก่ผู้พยากรณ์เทียมเท็จเพื่อให้ประกาศว่า ประชากรทั้งหลายจะต้องคอยการ
ช่วยกู้จากพระเจ้า แม้กระทั่งในขณะที่กองทัพทหารโรมันก�ำลังโอบล้อมวิหารอยู่ จน
กระทัง่ ถึงช่วงเวลาท้ายสุด ฝูงชนก็ยงั คงยึดมัน่ โดยเชือ่ ว่าองค์ผสู้ งู สุดจะทรงยืน่ พระหัตถ์
เข้าขัดขวางเพือ่ ให้ศตั รูพา่ ยแพ้ แต่อสิ ราเอลได้ปฏิเสธการปกป้องคุม้ ครองของพระเจ้า
และบัดนี้เธอไม่มีสิ่งใดที่จะคอยคุ้มกัน กรุงเยรูซาเล็มที่ไร้ซึ่งความสุขต้องแตกร้าว
เพราะความขัดแย้งภายใน ในขณะที่กองทัพต่างชาติจู่โจมป้อมปราการของเธอและ
ฆ่านักรบของเธอทิง้ ไป เลือดบุตรของเธอทีถ่ กู มือผูอ้ นื่ ฆ่าได้ทำ� ให้ทอ้ งถนนของเธอเป็น
สีแดงเข้ม {GC 29.1}
ทุกสิ่งที่พระคริสต์ได้ทรงท�ำนายเกี่ยวกับกรุงเยรูซาเล็มจะถูกท�ำลาย ได้เกิด
ขึ้นจริงตามตัวอักษร ชาวยิวพบกับความจริงตามที่พระด�ำรัสของพระองค์ได้เตือน
ไว้วา่ “ท่านจะตวงให้เขาด้วยทะนานอันใด ท่านจะได้รบั ตวงด้วยทะนานอันนัน้ ” (มัทธิว
7:2KJV) {GC 29.2}
หมายส�ำคัญและการอัศจรรย์ต่างๆ ได้ปรากฏออกมา ต่างเป็นลางร้ายบ่งถึง
ความหายนะและการพิพากษา ในเวลากลางดึกมีแสงหนึง่ ทีผ่ ดิ ธรรมชาติสอ่ งอยูเ่ หนือ
วิหารและแท่นเผาบูชา เมฆบนท้องฟ้าในช่วงดวงอาทิตย์ตกดินมีภาพรถม้าและนักรบ
ชุมนุมกันเพือ่ ท�ำสงคราม ปุโรหิตทีป่ ระกอบพิธใี นสถานบริสทุ ธิใ์ นยามค�ำ่ คืนต้องตกใจ
กลัวกับเสียงลึกลับ โลกสั่นสะเทือน และมีคนได้ยินเสียงมากมายร้องว่า “ให้เราออก
ไปจากทีน่ ”ี่ ประตูเมืองขนาดใหญ่ทางทิศตะวันออก ถูกยึดด้วยท่อนเหล็กขนาดมหึมา
ที่ยึดติดแน่นกับบาทวิถีที่เป็นหินแข็ง ประตูนี้หนักมากและชายหลายคนก็ยังแทบจะ
ปิดประตูนี้ไม่ไหว ประตูนี้ถูกเปิดออกในเวลาเที่ยงคืนโดยพลังที่ตาเปล่ามอง
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ไม่เห็น (Milman, The History of the Jews, เล่มที่ 13) {GC 29.3}
มีชายคนหนึง่ เดินไปมาตามถนนในกรุงเยรูซาเล็มเป็นเวลาเจ็ดปี เขาประกาศ
ความหายนะที่จะเกิดขึ้นกับเมืองนี้ เขาร้องเพลงไว้อาลัยในงานศพทั้งกลางวันและ
กลางคืนว่า “เสียงร้องจากทิศตะวันออก เสียงร้องจากทิศตะวันตก เสียงร้องจากลม
ทั้งสี่ทิศ เสียงร้องที่กล่าวหากรุงเยรูซาเล็มและกล่าวหาพระวิหาร เสียงร้องที่กล่าวหา
เจ้าบ่าวและเจ้าสาวและเสียงร้องกล่าวหาประชากรทั้งหมด” (Ibid) บุคคลลึกลับผู้นี้
ถูกจับขังคุกและโบยตี แต่ไม่มคี ำ� พร�ำ่ บ่นหลุดออกมาจากริมฝีปากของเขา เขาเพียงแต่
ตอบค�ำหยามเหยียดและการทารุณทีเ่ ขาได้รบั ว่า “วิบตั ิ วิบตั แิ ก่กรุงเยรูซาเล็ม” “วิบตั ิ
วิบตั จิ ะมีแก่ผทู้ อี่ าศัยอยูใ่ นนัน้ ” ค�ำร้องเตือนของเขายุตลิ งเมือ่ เขาถูกฆ่าตายในระหว่าง
การยึดเมืองตามที่เขาได้ท�ำนายไว้ {GC 30.1}
ไม่มีคริสเตียนคนใดต้องพินาศเมื่อกรุงเยรูซาเล็มถูกท�ำลาย พระคริสต์ทรง
ประทานค�ำเตือนให้แก่สาวกของพระองค์และทุกคนที่เชื่อพระค�ำของพระองค์ให้เฝ้า
ระวังหมายส�ำคัญทีท่ รงสัญญาไว้ พระเยซูตรัสว่า “เมือ่ ท่านเห็นกองทัพมาตัง้ ล้อมรอบ
กรุงเยรูซาเล็ม เมือ่ นัน้ ท่านจงรูว้ า่ วิบตั ขิ องกรุงนัน้ ก็ใกล้เข้ามาแล้ว เวลานัน้ ให้ผทู้ อี่ ยูใ่ น
แคว้นยูเดียหนีไปยังภูเขา และผู้ที่อยู่ในกรุงให้ออกไป” (ลูกา 21:20, 21) ภายหลังที่
ชาวโรมันภายใต้คำ� บัญชาของนายพลเซสทีอสั Cestius ได้ลอ้ มรอบกรุง พวกเขายกเลิก
การโอบล้อมอย่างไม่คาดฝัน ทั้งๆ ที่ดูเหมือนว่าทุกสิ่งอ�ำนวยต่อการเข้าบุกยึดได้ทันที
ผู้ที่ถูกล้อมก�ำลังหมดหวังในชัยชนะที่จะต่อต้าน และก�ำลังจะยอมแพ้ เมื่อแม่ทัพ
ชาวโรมันถอนทัพกลับไปโดยไม่มีเหตุผลใดที่จะอธิบายได้ เป็นเพราะการคุ้มครองที่
กอปรด้วยพระเมตตาคุณของพระเจ้าก�ำลังน�ำพาเหตุการณ์เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่
ประชากรของพระองค์ คริสเตียนที่เฝ้ารออยู่ได้รับหมายส�ำคัญที่ทรงโปรดสัญญาไว้
และบัดนีเ้ ป็นโอกาสทีท่ รงโปรดยืน่ ให้แก่ทกุ คนทีย่ อมปฏิบตั ติ ามค�ำเตือนของพระผูช้ ว่ ย
ให้รอด เป็นเหตุการณ์ที่อยู่ภายใต้การทรงน�ำ ไม่มีชาวยิวหรือชาวโรมันคนใดขัดขวาง
การหลบหนีของคริสเตียน เมือ่ นายพลเซสทีอสั ถอยทัพออกไป ชาวยิวได้ฝา่ วงล้อมออก
จากกรุงเยรูซาเล็มไล่ตดิ ตามกองทัพทีก่ ำ� ลังล่าถอย และเมือ่ กองทหารทัง้ สองฝ่ายต่อสู้
กันอย่างดุเดือดนั้น คริสเตียนทั้งหลายได้โอกาสหนีออกจากเมือง ในเวลานี้ไม่มีศัตรู
อยู่ในประเทศที่จะคอยขัดขวางพวกเขา ในช่วงเวลาที่มีการล้อมโจมตีอยู่น้ัน ชาวยิว
มาชุมนุมกันที่กรุงเยรูซาเล็มเพื่อฉลองเทศกาลอยู่เพิงและด้วยเหตุนี้คริสเตียน 15

จากทั่วทั้งแผ่นดินจึงหนีออกไปได้โดยไม่ถูกตามรังควาน พวกเขาอพยพหนีไปอย่าง
ไม่รีรอ เข้าหาที่ที่ปลอดภัย ไปยังเมืองเพลลา ในดินแดนเปอเรียอีกฝั่งหนึ่งของแม่น�้ำ
จอร์แดน {GC 30.2}
กองก�ำลังชาวยิวทีไ่ ล่ตามนายพลเซสทีอสั และกองทัพของเขานัน้ โจมตีกองหลัง
อย่างโหดเหีย้ ม จนกองหลังแทบจะถูกท�ำลายไปจนหมดสิน้ กองทัพโรมันถอยทัพไปได้
ส�ำเร็จก็จริง แต่ถอยทัพไปได้ด้วยความยากล�ำบากยิ่ง ชาวยิวรอดพ้นกลับมาโดยแทบ
ไม่สูญเสียอะไรเลย และกลับมายังกรุงเยรูซาเล็มอย่างผู้มีชัยพร้อมด้วยของที่ยึดมาได้
แต่ถึงกระนั้น ความส�ำเร็จที่เห็นอยู่นี้กลับน�ำแต่ความชั่วมายังพวกเขา โดยปลุกปั่นให้
พวกเขามีใจดื้อรั้นต่อต้านโรมัน ซึ่งเป็นการเร่งความวิบัติที่ไม่
อาจบรรยายได้ให้ตกใส่เมืองที่ก�ำลังจะหายนะ {GC 31.1}
เมื่อทิตัสกลับมาล้อมกรุงใหม่อีกครั้งหนึ่ง ความหายนะที่น่ากลัวเกิดขึ้นกับ
กรุงเยรูซาเล็ม กรุงเยรูซาเล็มอยู่ในห้วงเวลาของการฉลองเทศกาลปัสกา จึงมีชาวยิว
หลายล้านคนมาชุมนุมอยู่ภายในก�ำแพงเมือง คลังอาหารของเขาซึ่งหากเก็บรักษาไว้
อย่างดีแล้วจะเป็นเสบียงเลี้ยงดูผู้ที่อาศัยอยู่ในเมืองได้เป็นเวลาหลายปี คลังอาหารนี้
ถูกท�ำลายไปเนื่องจากการอิจฉาและการแก้แค้นของฝ่ายต่าง ๆ ที่ต่อสู้กัน และบัดนี้
พวกเขาต้องเผชิญกับความน่ากลัวของความอดอยากกันดารอาหาร ข้าวสาลีหนึ่งถัง
ขายราคาหนึ่งตะลันท์ ความหิวโหยนั้นรุนแรงถึงขนาดที่คนต้องเคี้ยวหนังเข็มขัดและ
รองเท้าหนังและหนังที่หุ้มโล่ห์ มีคนมากมายแอบย่องออกไปนอกก�ำแพงเมืองในยาม
ค�ำ่ คืนเพือ่ ไปเก็บต้นพืชทีข่ นึ้ เอง แต่คนจ�ำนวนมากก็ถกู จับได้และถูกฆ่าตายด้วยความ
ทารุณโหดเหีย้ ม และผูท้ กี่ ลับมาได้อย่างปลอดภัยก็มกั จะถูกปล้นเอาของทีพ่ วกเขาออก
ไปเสี่ยงอันตรายใหญ่หลวงเพื่อไปเก็บหามา ผู้ที่มีอ�ำนาจก็จะลงโทษด้วยการทรมาน
ที่ไร้ความปราณีอย่างที่สุดเพื่อให้ผู้คนที่หิวโหยน�ำอาหารที่ซุกซ่อนที่เหลืออยู่เพียง
เล็กน้อยออกมา และบ่อยครั้งคนที่กินอิ่มจะเป็นผู้กระท�ำความทารุณโหดเหี้ยม และ
พวกเขาเพียงแต่ต้องการกักเก็บเสบียงอาหารไว้เพื่ออนาคต {GC 31.2}
คนมากมายต้องพินาศด้วยการกันดารอาหารและโรคระบาด ธรรมชาติแห่ง
การเอาใจใส่ต่อกันและกันได้ถูกท�ำลายไป สามีปล้นภรรยาและภรรยาปล้นสามี ลูกๆ
จะฉกชิงอาหารจากปากของพ่อแม่ทชี่ รา ค�ำถามของผูเ้ ผยพระวจนะทีว่ า่ “ผูห้ ญิงจะลืม
บุ ต รที่ ยั ง กิ น นมของนาง” ได้ รั บ ค� ำ ตอบจากภายในก� ำ แพงของเมื อ งที่
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ชะตากรรมถูกก�ำหนดแล้ว “มือของหญิงที่ใจอ่อน กลับเอาลูกของตัวต้มกิน ลูกที่
ถูกต้มเป็นอาหารนัน้ กินกันเมือ่ ยามหายนะมาสูธ่ ดิ าแห่งชนชาติของข้าพเจ้า” (อิสยาห์
49: 15; บทเพลงคร�ำ่ ครวญ 4: 10) อีกครัง้ หนึง่ ทีค่ ำ� พยากรณ์ทไี่ ด้เตือนไว้เมือ่ 1400 ปีกอ่ น
ได้เกิดขึ้นจริง “ผู้หญิงที่อ่อนโยนและใจละเอียดอ่อนในท่ามกลางพวกท่าน ซึ่งไม่ยอม
ย่างเท้าของเธอลงที่พ้ืนดินเพราะใจอ่อนโยนและละเอียดอ่อนนั้น ตาของเธอจะ
ชัว่ ร้ายต่อสามีในอ้อมอกของเธอ และต่อบุตรชายและบุตรสาวของเธอ...และต่อทารก
ซึ่งออกมาจากระหว่างขาของเธอ และต่อลูก ๆ ของเธอซึ่งเธอจะคลอด เพราะว่าเธอ
จะกินลูกเหล่านั้นเงียบ ๆ เพราะขัดสนทุกอย่าง ในการล้อมและในความทุกข์ล�ำบาก
ซึ่งศัตรูของท่านจะท�ำให้ท่านทุกข์ล�ำบากในทุกประตูเมืองของท่าน (พระราชบัญญัติ
KJV28:56, 57) {GC 32.1}
ผูน้ ำ� ชาวโรมันพยายามก่อความหวาดกลัวต่อชาวยิวและหวังจะท�ำให้พวกเขา
ยอมจ�ำนน เหล่าเชลยที่ขัดขืนเมื่อถูกจับได้จะถูกโบยตี ทรมานและตรึงไว้บนกางเขน
ทีห่ น้าก�ำแพงเมือง ในแต่ละวันจะมีคนเป็นร้อยถูกฆ่าด้วยวิธนี แี้ ละการกระท�ำทีน่ า่ กลัว
เช่นนีไ้ ด้ดำ� เนินต่อไป จนกระทัง่ บริเวณหุบเขา เยโฮซาฟัทและทีค่ าล์วารีมกี างเขนปักอยู่
หนาแน่นมากจนแทบจะไม่มชี อ่ งทีจ่ ะเดินไปมาระหว่างกางเขนเหล่านัน้ ได้ ค�ำสาปแช่ง
ที่น่ากลัวซึ่งประกาศไว้ที่หน้าบัลลังก์พิพากษาของปีลาตได้เกิดขึ้นอย่างน่าสยดสยอง
“ให้ความผิดด้วยเรื่องความตายของเขาตกอยู่แก่เรา ทั้งบุตรของเราด้วย” (มัทธิว
27:25) {GC 32.2}
ทิตัสอยากให้ภาพที่น่ากลัวนี้สิ้นสุดลง ซึ่งจะท�ำให้กรุงเยรูซาเล็มรอดพ้นจาก
เคราะห์กรรมอย่างเต็มขนาด ทิตัสเต็มไปด้วยความสยดสยองเมื่อเขามองดูกองศพ
มากมายทีเ่ รียงรายอยูใ่ นหุบเขา เขาได้มองดูวหิ ารทีง่ ดงามสง่าจากยอดเขามะกอกเทศ
ดัง่ ใครสักคนทีห่ ลงใหลและปลาบปลืม้ และเขาได้ออกค�ำสัง่ ห้ามมิให้ผใู้ ดแตะต้องศิลา
แม้แต่ก้อนเดียว ก่อนความพยายามที่จะเข้าบุกยึดป้อมปราการ เขาได้ขอร้องผู้น�ำ
ชาวยิวด้วยความจริงจังว่า อย่าได้บีบบังคับให้เขาต้องท�ำให้สถานศักดิ์สิทธิ์ต้อง
แปดเปื้อนมลทินด้วยเลือด หากพวกเขายอมก้าวออกมาและไปสู้รบกันในที่อื่น ไม่มี
ชาวโรมันคนใดต้องการท�ำลายความบริสุทธิ์ของวิหาร โยเซฟัสเองก็ได้อ้อนวอนอย่าง
จริงใจทีส่ ดุ เขาขอให้ชาวยิวยอมจ�ำนนเพือ่ ช่วยตนเอง เมืองของเขาและสถานทีน่ มัสการ
ของเขาจะได้รอด แต่ค�ำพูดของเขาได้รับการสนองตอบด้วยค�ำแช่งสาปขมขื่น 17

ที่สุด ในขณะที่เขายืนร้องขออยู่นั้น มีคนหนึ่งได้พุ่งหอกใส่เขา พวกเขาได้ฆ่ามนุษย์
คนสุดท้ายที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยของพวกเขา ชาวยิวปฏิเสธค�ำอ้อนวอนของพระบุตรของ
พระเจ้าและบัดนี้ค�ำตักเตือนและค�ำวิงวอนกลับท�ำให้พวกเขายิ่งมุ่งมั่นที่จะต่อต้านให้
ถึงที่สุด ทิตัสพยายามรักษาวิหารไว้แต่ไร้ผล เพราะมีท่านผู้หนึ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าเขาได้
ประกาศไปแล้วว่าศิลาสักก้อนที่ซ้อนทับกันอยู่ก็จะไม่มี {GC 32.3}
ความดื้อรั้นอย่างไม่ลืมหูลืมตาของผู้น�ำชาวยิวและอาชญากรรมที่น่ารังเกียจ
ที่ก่อขึ้นภายในเมืองที่ถูกล้อม กระตุ้นความขยะแขยงและโทสะของชาวโรมัน และ
ในทีส่ ดุ ทิตสั จึงตัดสินใจจูโ่ จมบุกยึดวิหาร แต่เขาตัง้ ใจว่า เขาจะพยายามปกป้องวิหารไว้
ไม่ให้ถูกท�ำลาย แต่ค�ำบัญชาของเขาถูกเพิกเฉย หลังจากที่เขาเข้าไปพักผ่อนในเต๊นท์
ในเวลากลางคืน ชาวยิวได้ออกมาจากวิหารและเข้าโจมตีทหารทีอ่ ยูภ่ ายนอก ในขณะที่
ต่อสู้กันอยู่นั้น ทหารคนหนึ่งโยนดุ้นฟืนที่ก�ำลังลุกไหม้ผ่านช่องมุข และในทันใดนั้น
ห้องที่กั้นด้วยไม้สนสีดาร์ที่อยู่รอบสถานศักดิ์สิทธิ์ก็ลุกไหม้ขึ้นมา ทิตัสรีบเร่งไปยังที่
เกิดเหตุ มีนายพลและกองทหารวิ่งติดตามมาด้วย เขาบัญชาให้ทหารดับไฟ แต่ไม่มี
ใครฟังค�ำสัง่ ของเขา ด้วยความโกรธ พวกทหารได้โยนดุน้ ฟืนทีล่ กุ ไหม้เข้าไปยังห้องข้าง
พระวิหารและใช้ดาบฆ่าคนมากมายที่หลบภัยอยู่ในนั้น โลหิตได้ไหลนองลงมาตาม
ขัน้ บันไดเหมือนกับสายน�ำ้ ชาวยิวนับหมืน่ ๆ คนต้องพินาศ มีเสียงร้องของคนมากมาย
ตะโกนกลบเสียงสงครามว่า “อิชาโบด” - สง่าราศีได้จากไปแล้ว {GC 33.1}
“ทิตัสรู้ว่าเขาไม่สามารถหยุดยั้งความบ้าคลั่งของพวกทหารได้ เขาเข้าไป
ส�ำรวจภายในสิ่งก่อสร้างอันศักดิ์สิทธิ์พร้อมกับเจ้าหน้าที่ ความงดงามตระการท�ำให้
เขาต้องตะลึง และในขณะที่เปลวไฟยังไหม้ไม่ถึงวิสุทธิสถานนั้น เขาได้พยายามเป็น
ครั้งสุดท้ายที่จะปกป้องวิหารไม่ให้ถูกไฟไหม้ เขาวิ่งออกไป เร่งให้ทหารช่วยสกัดไฟ
ไม่ให้ลุกลาม นายร้อยไลบีราลีสพยายามบังคับให้เจ้าหน้าที่ของเขาปฏิบัติตาม แต่
ถึงแม้ว่าความเคารพที่มีต่อจักรพรรดิก็ยังน้อยกว่าความเกลียดชังอย่างบ้าคลั่งที่มี
ต่อชาวยิว ต่อความตื่นเต้นของสงครามที่รุนแรงและต่อความไม่รู้จักพอของการปล้น
สะดม ทหารมองดูไปรอบ ๆ และเห็นว่าทุกสิ่งรอบ ๆ ตัวของเขาเปล่งประกายไปด้วย
ทองค�ำซึ่งสว่างเจิดจ้าจากแสงของเปลวไฟที่ลุกไหม้อย่างรุนแรง พวกเขาคาดว่าคงมี
สมบัติมหาศาลเก็บซ่อนไว้ในสถานบริสุทธิ์ ทหารคนหนึ่งยื่นคบเพลิงเข้าไประหว่าง
บานพับของประตูโดยไม่ทนั ได้คดิ ตึกทัง้ ตึกก็ลกุ เป็นไฟขึน้ มาในทันที ควันไฟ
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ทีห่ นาทึบและเปลวไฟบังคับให้เจ้าหน้าทีต่ า่ ง ๆ ต้องถอยกรูดออกมา และตึกทีง่ ามสง่า
ก็ตกต้องไปตามชะตาของมัน {GC 33.2}
“ช่างเป็นภาพที่น่าขนลุกขนพองส�ำหรับชาวโรมัน แล้วส�ำหรับชาวยิวนั้น
จะเป็นเช่นไร ยอดเขาทั้งลูกที่ท�ำให้เมืองนั้นเด่นตระหง่าน ได้ลุกไหม้ดั่งภูเขาไฟ
ตึกต่างๆถล่มลงไปทีละตึก เสียงดังสนั่นหวั่นไหวและถูกกลืนหายเข้าไปในนรกแห่ง
กองเพลิง หลังคาที่ท�ำด้วยไม้สนสีดาร์ลุกไหม้ราวกับแผ่นเปลวไฟ ยอดหลังคาวิหาร
ทองค�ำส่องประกายดั่งแท่งไฟสีแดง เปลวไฟและควันไฟพวยพุ่งเป็นแนวยาวจาก
หอคอยประตูเมือง ภูเขาที่อยู่รอบ ๆ ก็สว่างไสว และมองเห็นว่ามีกลุ่มคนก�ำลังยืน
มองดูอยู่ในความมืดด้วยความหวาดวิตกต่อการท�ำลายที่ก�ำลังด�ำเนินอยู่ มีใบหน้าคน
แออัดยัดเยียดอยูบ่ นก�ำแพงและจุดทีส่ งู ทีส่ ดุ ของเขตเมืองตอนบน ใบหน้าของบางคน
ซีดด้วยความทุกข์แห่งความสิ้นหวัง ส่วนคนอื่น ๆ ได้แต่ถมึงทึงด้วยความคับแค้น
ทีไ่ ร้ผล เสียงตะโกนของทหารโรมันในขณะทีว่ งิ่ ไปมาและเสียงร้องโหยหวนของกลุม่ คน
ทีต่ อ่ ต้านทีก่ ำ� ลังพินาศในเปลวเพลิง ระคนกับเสียงดังสะท้านของไฟทีก่ ำ� ลังลุกไหม้และ
เสียงดังสนั่นหวั่นไหวของท่อนไม้ที่ร่วงกราวลงมา เสียงก้องจากภูเขาที่ดังสะท้อน
กลับมา หรือเสียงกรีดร้องของคนที่ไปรวมตัวกันบริเวณจุดที่สูงของเมืองที่ดังก้อง
กลับมา ตลอดทั้งแนวก�ำแพงเมืองมีแต่เสียงร้องตะโกนและเสียงร้องไห้คร�่ำครวญ
ดังระงมไปทั่ว พวกคนที่ก�ำลังจะสิ้นใจเพราะความอดอยากพยายามรวบรวมก�ำลัง
เฮือกสุดท้ายเพื่อส่งเสียงครวญครางด้วยความปวดร้าวและความหายนะ {GC 34.1}
“การสังหารหมูท่ เี่ กิดขึน้ ภายในนัน้ ดุเดือดน่าพรัน่ พรึงกว่าภาพทีม่ องเห็นจาก
ภายนอก ชายและหญิง คนชราและคนหนุม่ กบฏและปุโรหิต คนทีต่ อ่ สูแ้ ละคนทีร่ อ้ งขอ
ความเมตตา ต่างถูกฟันทิ้งไปในการสังหารอย่างไม่เลือก จ�ำนวนคนที่ถูกฆ่ามีมากกว่า
จ�ำนวนคนที่สังหาร กองทัพทหารโรมันต้องตะกายข้ามกองศพเพื่อการกวาดล้าง
ครั้งนี้” (Milman, The History of the Jews, เล่มที่ 16) {GC 35.1}
ภายหลังที่พระวิหารถูกท�ำลายไป ทั้งเมืองก็ตกไปอยู่ในมือของชาวโรมัน
ผู้น�ำชาวยิวต่างได้ทิ้งป้อมปราการที่มั่นคงไป ทิตัส Titus จึงพบแต่ความอ้างว้างเขา
จ้องมองดูป้อมปราการเหล่านี้ด้วยความประหลาดใจ และประกาศว่าพระเจ้าทรง
ประทานนครนี้ให้ตกอยู่ในมือของเขา เพราะไม่มีเครื่องจักรใดไม่ว่าจะมีก�ำลังมาก
เพียงใดก็ยังไม่อาจเอาชนะเหนือก�ำแพงเชิงเทินอันมโหฬารเหล่านี้ได้
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ทัง้ เมืองและวิหารถูกกวาดราบไปจนถึงฐานรากและบริเวณทีต่ งั้ สถานบริสทุ ธิน์ นั้ “ถูก
ไถเหมือนกับไถนา” (เยเรมีย์ 26: 18) ในการบุกยึดและการสังหารที่ตามมานั้น มีคน
จ�ำนวนกว่าล้านคน(ในกรุงเยรูซาเล็ม)พินาศไป ผู้ที่รอดถูกน�ำไปเป็นเชลย ขายไป
เป็นทาส ลากไปยังกรุงโรมเพือ่ เป็นเครือ่ งประดับชัยของผูช้ นะ โยนเข้าไปให้สตั ว์ปา่ ใน
โรงมหรสพ หรือกระจัดกระจายเป็นคนพเนจรพลัดถิ่นไปทั่วโลก {GC 35.2}
ชาวยิ ว เป็ น ผู ้ ตีเ หล็ก ท�ำโซ่ตรวนของตนเอง พวกเขาเป็ นผู ้ เ ติ ม ถ้ วยแห่ ง
ความแค้นของตนเอง การท�ำลายล้างทัง้ หมดทีเ่ กิดขึน้ แก่ประชาชาติของเขา และความ
ทุกข์ยากทัง้ หลายทีเ่ ทลงมาเมือ่ ต้องกระจัดพลัดพรากไปนัน้ เป็นแต่เพียงการเก็บเกีย่ ว
ผลทีม่ อื ของเขาเองได้หว่านไว้ ผูเ้ ผยพระวจนะกล่าวว่า “โอ อิสราเอลเอ๋ย เจ้าได้ทำ� ลาย
ตัวเอง” “เจ้า สะดุดก็เพราะความชัว่ ช้าของเจ้า” (โฮเซยา 13: 9 ; 14 : 1 KJV) บ่อย
ครัง้ ทีค่ วามทุกข์ยากของเขามักจะถูกมองว่า พระเจ้าทรงบัญชาให้ลงโทษพวกเขา ด้วย
วิธีการนี้ เจ้าจอมหลอกลวงพยายามปกปิดผลงานของมันเอง ด้วยความดื้อรั้น ชาวยิว
ได้ปฏิเสธความรักและพระเมตตาของพระเจ้า จึงท�ำให้พระเจ้าเพิกถอนการคุ้มครอง
ของพระองค์ไปจากพวกเขา และซาตานได้รับอนุญาตให้ปกครองตามที่ใจปรารถนา
ความโหดร้ายน่ากลัวที่เกิดขึ้นเมื่อกรุงเยรูซาเล็มถูกท�ำลายเป็นการแสดงให้เห็นถึง
อ�ำนาจแห่งความอาฆาตของซาตานที่มีต่อผู้ที่ยินยอมอยู่ใต้การควบคุมของมัน {GC
35.3}
เราไม่อาจที่จะทราบได้ว่า เราเป็นหนี้บุญคุณต่อพระคริสต์มากเพียงไร
ส�ำหรับ สั น ติ สุ ข และการคุ้มครองที่เราได้เพลิด เพลิ น อยู ่ เป็ น อ� ำ นาจแห่ งการ
หน่วงเหนี่ยวของพระเจ้าที่ได้ป้องกันมนุษย์จากการตกเข้าไปสู่ภายใต้การควบคุม
ทั้ ง หมดของซาตาน มี เ หตุ ผ ลมากมายพอที่ ผู ้ ที่ ไ ม่ เชื่ อ ฟั ง และผู ้ อ กตั ญ ญู จ ะต้ อ ง
ขอบพระคุณพระเจ้าส�ำหรับพระเมตตาคุณและความอดพระทัยนานของพระองค์
ที่ทรงขวางกั้นอ�ำนาจโหดร้ายและอันตรายร้ายแรงของผู้ที่ชั่วร้าย แต่เมื่อมนุษย์
ก้าวข้ามขีดความอดทนนานของพระเจ้า อ�ำนาจแห่งการหน่วงเหนี่ยวนั้นจะถูกน�ำ
ออกไป พระเจ้าจะไม่ทรงอยู่ในฐานะของผู้ด�ำเนินการเพื่อลงโทษคนที่ล่วงละเมิด
ให้แก่คนบาป แต่พระองค์ทรงปล่อยให้คนที่ปฏิเสธพระเมตตาคุณของพระองค์ให้
อยู่ตามล�ำพัง เพื่อเก็บเกี่ยวผลที่เขาได้หว่านไว้ ทุกล�ำแสงที่เขาปฏิเสธ ทุกค�ำเตือน
ที่เขาดูแคลนหรือมองข้าม ทุกตัณหาที่เขาปล่อยตัวปล่อยใจ ทุกการ
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ล่วงละเมิดพระบัญญัติของพระเจ้า คือเมล็ดที่หว่านไปซึ่งจะให้ผลอย่างแน่นอน
ในฤดูการเก็บเกีย่ ว และในทีส่ ดุ พระวิญญาณของพระเจ้าทีเ่ หล่าคนบาปได้ดอื้ ด้าน
ต่อต้านเรื่อยมาถูกถอนออกไป และย่อมจะไม่มีก�ำลังเหลือที่จะควบคุมตัณหาชั่วของ
จิตวิญญาณได้อีกต่อไป และไม่มีการปกป้องจากความอาฆาตพยาบาทและความเป็น
คู่อริของซาตาน ความพินาศของกรุงเยรูซาเล็มเป็นค�ำเตือนที่น่ากลัวและจริงจัง
ส�ำหรับทุกคนที่ล้อเล่นกับข้อเสนอแห่งพระคุณของพระเจ้า และต่อต้านค�ำร้องขอ
แห่งพระเมตตาคุณของพระองค์ ไม่เคยมีพยานหลักฐานที่หนักแน่นจริงจังกว่านี้
ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพระองค์ทรงเกลียดชังความบาป และการลงโทษจะเกิดขึ้นกับ
ผู้ที่กระท�ำผิดอย่างแน่นอน {GC 36.1}
ค� ำ พยากรณ์ ข องพระผู ้ ช ่ ว ยให้ ร อดในเรื่ อ งการพิ พ ากษาที่ ม าเยื อ นกรุ ง
เยรูซาเล็มนั้น มีความหมายถึงอีกเหตุการณ์หนึ่งที่จะต้องเกิดขึ้น ซึ่งความหายนะอัน
น่ากลัวที่ได้เกิดขึ้นกับกรุงเยรูซาเล็มเป็นแต่เพียงเงาที่เลือนราง จากชะตากรรมของ
นครที่เลือกสรรนี้(เยรูซาเล็ม) เราจะมองเห็นความหายนะของโลกที่ได้ปฏิเสธ
พระเมตตาคุณของพระเจ้าและเหยียบย�ำ่ พระบัญญัตขิ องพระองค์ ความระทมทุกข์
ของมนุษย์ที่โลกนี้ได้เป็นพยานมาตลอดหลายศตวรรษอันยาวนานของอาชญากรรม
เป็นบันทึกในเงามืด เมือ่ พินจิ ดูสงิ่ เหล่านี้ จิตใจเอือมระอาและความนึกคิดก็ออ่ นล้าไป
การปฏิเสธอ�ำนาจแห่งสวรรค์ได้น�ำมาซึ่งผลร้ายอย่างมหันต์ แต่มีอีกภาพหนึ่งที่จะ
เปิดเผยถึงอนาคตที่มืดมนยิ่งกว่านั้นอีก จากบันทึกในอดีตที่มีขบวนการอันวุ่นวาย
ความขัดแย้ง และการปฏิวัติ ตลอดระยะเวลาอันยาวนาน “การรบทั้งสิ้นของนักรบมี
เสียงวุ่นวาย และเสื้อคลุมที่เกลือกอยู่ในโลหิต” (อิสยาห์ 9: 5 KJV) เหตุการณ์เหล่านี้
ที่ได้เกิดขึ้นแล้ว จะแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับความน่ากลัวของวันนั้นเมื่ออ�ำนาจแห่ง
การยับยั้งของพระวิญญาณของพระเจ้าจะถูกถอออกไปจากคนชั่วจนหมดสิ้น จะไม่มี
สิ่งใดหยุดยั้งความเดือดพล่านในตัณหาของมนุษย์ และความโกรธของซาตานได้อีก
ต่อไป โลกนี้จะได้เห็นผลงานการปกครองของซาตาน อย่างที่ไม่เคยมีใครเคยเห็น
มาก่อน {GC 36.2}
แต่ในวันนั้น ดังเช่นในสมัยที่กรุงเยรูซาเล็มถูกท�ำลาย ประชากรของพระเจ้า
จะได้รับการช่วยกู้ให้รอด คือทุกคนที่มีชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนชีวิต (อิสยาห์ 4: 3)
พระคริสต์ทรงประกาศแล้วว่าพระองค์จะทรงเสด็จมาเป็นครั้งที่สองเพื่อ
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รวบรวมผู้ที่สัตย์ซื่อของพระองค์ให้เข้ามาอยู่กับพระองค์ “มนุษย์ทุกชาติทั่วโลกจะ
ตีอกร้องไห้ แล้วจะเห็นบุตรมนุษย์เสด็จมาบนเมฆในท้องฟ้า ทรงฤทธานุภาพและ
พระสิริเป็นอันมาก พระองค์ทรงใช้เหล่าทูตสวรรค์ของพระองค์ มาด้วยเสียงแตร
อันดังยิง่ นัก ให้รวบรวมคนทัง้ ปวงทีพ่ ระองค์ทรงเลือกสรรไว้แล้ว ทัง้ สีท่ ศิ นัน้ ตัง้ แต่ทสี่ ดุ
ฟ้าข้างนี้จนถึงที่สุดฟ้าข้างโน้น” (มัทธิว 24: 30,31) แล้วผู้ที่ไม่เชื่อข่าวประเสริฐจะถูก
ท�ำลายไปด้วยวิญญาณจากพระโอษฐ์ของพระองค์ และแสงเจิดจ้าของการเสด็จมาของ
พระองค์จะท�ำลายเขาทิง้ ไป (2 เธสะโลนิกา 2: 8) คนชัว่ จะท�ำลายตัวเองเหมือนดังเช่น
อิสราเอลในสมัยโบราณได้กระท�ำ พวกเขาจะต้องล้มลงเพราะความชั่วของเขาเอง
โดยชีวติ ทีท่ ำ� บาป พวกเขาได้นำ� ตนเองออกห่างไปจากความเป็นอันหนึง่ อันเดียวกันกับ
พระเจ้า ธรรมชาติของพวกเขาได้ตกต�่ำถล�ำลึกไปกับความชั่ว จนพระสิริของพระองค์
ที่จะปรากฏออกมานั้น จะเป็นดั่งไฟที่เผาผลาญ {GC 37.1}
ให้มนุษย์จงระวัง เกลือกว่าเขาจะละเลยบทเรียนจากพระด�ำรัสที่พระคริสต์
ทรงตรัสแก่เขา ในขณะที่พระองค์ทรงเตือนสาวกของพระองค์ถึงเรื่องกรุงเยรูซาเล็ม
ที่จะถูกท�ำลาย พระองค์ได้ทรงประทานหมายส�ำคัญของความหายนะที่ก�ำลังใกล้
เข้ามา เพื่อเขาจะได้หลบหนี ก็เป็นเช่นนั้นแหละ พระองค์ทรงเตือนโลกให้ทราบถึง
วันเวลาแห่งความพินาศในครัง้ สุดท้ายนัน้ และทรงประทานเครือ่ งหมายแห่งกาลเวลา
ที่ใกล้เข้ามา เพื่อทุกคนจะได้หลบหนีจากพระพิโรธที่ก�ำลังจะมาถึง พระเยซูทรง
ประกาศว่า “จะมีหมายส�ำคัญที่ดวงอาทิตย์ ที่ดวงจันทร์ และที่ดวงดาวทั้งปวงและ
บนแผ่นดินก็จะมีความทุกข์ร้อน” (ลูกา 21:25; มัทธิว 24:29; มาระโก 13:24-26;
วิวรณ์ 6:12-17) ผู้ที่เฝ้ามองเหตุการณ์ที่บ่งบอกถึงการเสด็จมาของพระองค์จะ “รู้ว่า
พระองค์เสด็จมาใกล้จะถึงประตูแล้ว” (มัทธิว 24: 33) พระองค์ทรงตักเตือนว่า “เหตุ
ฉะนั้นท่านทั้งหลายจงเฝ้าระวังอยู่” (มาระโก 13:35) ผู้ที่เอาใจใส่ต่อค�ำเตือนเหล่านี้
จะไม่ถูกปล่อยให้ตกอยู่ในความมืด จนวันนั้นมาถึงเขาโดยไม่ทันรู้ตัว แต่ส�ำหรับผู้ที่
ไม่เฝ้าระวังนั้น “วันขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะมาเหมือนอย่างขโมยที่มาในเวลา
กลางคืน” (1 เธสะโลนิกา 5: 2-5) {GC 37.2}
ในเวลานี้ ช าวโลกยั ง ไม่ พ ร้ อ มที่ จ ะรั บ ข่ า วสารแห่ ง ยุ ค พอๆ กั บ ที่ ช าวยิ ว
ไม่ยอมรับค�ำเตือนของพระผู้ช่วยให้รอดในเรื่องของกรุงเยรูซาเล็ม วันนั้นจะมาถึง
จะเป็นวันของพระเจ้าที่เหล่าคนอธรรมไม่ทันได้รู้ตัว เมื่อชีวิตจะด�ำเนินไป
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อย่างไม่มีอะไรแปรเปลี่ยน เมื่อมนุษย์ฝักใฝ่อยู่กับความสนุกสนาน ธุรกิจ การค้าขาย
การหาเงิน เมื่อผู้น�ำศาสนาก�ำลังสรรเสริญความเจริญรุ่งเรืองและความส�ำเร็จของโลก
และประชาชนถูกกล่อมให้หลับไหลไปในความมั่นคงที่จอมปลอม และแล้วขโมยที่มา
ในตอนเที่ยงคืนจะแอบย่องเข้ามายังบ้านที่ไม่ได้ระมัดระวัง เมื่อนั้นความพินาศจะมา
ถึงคนที่ไม่ใส่ใจและคนอธรรมโดยไม่ทันได้รู้ตัว พวกเขา “จะหนีก็ไม่พ้น” {GC 38.1}

“ประชาชนของเราถูกท�ำลายเพราะขาดความรู้ ”
พระคัมภีร์ไบเบิลโฮเซยา 4 : 6 KJV

พระเยซูท�ำนายไว้ว่า ให้หนีโดยเร็วถ้าเห็นทหารล้อมกรุงเยรูซาเร็ม
มีคริสเตียนเท่านั้นที่รอดเพราะเขาเชื่อฟังค�ำแนะน�ำ (“ความรู้”) ของ
พระเยซูคริสต์แต่คนส่วนใหญ่ถูกฆ่าหรือถูกขายเป็นทาสเพราะปฏิเสธ
“ความรู ้ ” ที่ พ ระเยซู ใ ห้ (วิ ธี ห นี ) มัทธิว 24:1-3, มัทธิว 24:15-20, GC
บทที่ 1- GC 30.2 หน้า 15, GC35.2 หน้า 20 SeeJosephus on history of the Jews

สิ บ บทสุ ด ท้ า ยของหนั ง สื อ เล่ ม นี้ (สงคราม ระหว่ า ง ความดี
กับความชั่ว) มีข้อมูลความจริง (“ความรู้”) ที่ส�ำคัญและค�ำพยากรณ์
(“ความรู้”) เกี่ยวกับวันสุดท้ายของโลก, หากท่านพลาดไม่ได้อ่านและ
ไม่ได้รับรู้ข้อมูลส�ำคัญนี้ (“ความรู้”), ท่านก็อาจจะถูกหลอกหรือพ่ายแพ้
ในการต่อสู้ครั้งสุดท้าย !!
WWM
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ถ้าผู้ใดว่า “ข้าพเจ้ารักพระเจ้า”
และยังเกลียดชังพี่น้องของตน
ผู้นั้นก็เป็นคนพูดมุสา เพราะว่า
ผู้ที่ไม่รักพี่น้องของตนที่แลเห็นแล้ว
เขาจะรักพระเจ้าที่ไม่เคยเห็นอย่างไรได้
พระคัมภีร์ไบเบิล 1ยอห์น 4 : 20 KJV

คริสตจักรโรมฆ่าและทรมานคริสเตียนที่ถูกกล่าวหาว่า
“นอกรีต heretics” นับล้านๆคน
“ในศตวรรษที่สิบสาม มีการตั้งองค์กรน่ากลัวที่สุดจากบรรดาองค์กรต่างๆ
ของสันตะปาปา นั่นคือศาลศาสนา (ศาลที่ทารุณ และขู่เข็ญเพื่อหาความผิด) –
the Inquisition เจ้าชายแห่งความมืดทำ�งานผ่านผู้นำ�ของสภาปกครองสงฆ์ของ
พระสันตะปาปา ในที่ประชุมสภาลับ ซาตานและทูตของมันควบคุมความคิดของคน
ชั่วเหล่านี้ ในขณะที่ตาของมนุษย์มองไม่เห็น มีทูตของพระเจ้ายืนจดบันทึกสิ่งชั่วร้าย
ที่น่าหวาดกลัวและเขียนประวัติศาสตร์ของการกระทำ�ที่น่าสยดสยองจนเกินกว่าที่
จะปรากฏต่อหน้าสายตามนุษย์ “บาบิโลนมหานคร” นั้น “เมามายด้วยโลหิตของ
พวกวิสุทธิชน” (วิวรณ์ 17 :5 - 6 , 18 : 24) ศพตายไม่สวยรูปร่างอวัยวะไม่ครบ
ของผู้คนนับ ล้านๆคน ที่ยอมตายเพื่อยืนหยัดในความเชื่อของพระเจ้า ร้องขอ
ขึ้ น ไปยั ง พระเจ้ า ให้ แ ก้ แ ค้ น ลงโทษอำ�นาจที่ ล ะทิ้ ง หลั ก ความเชื่ อ ของพระเจ้ า
(ระบบสันตะปาปา)” เอเลน จี ไวท์ {GC 59.3}50
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บทที่ 2

การกดขี่ข่มเหงในศตวรรษแรกๆ
เมื่อพระเยซูทรงเปิดเผยเรื่องชะตากรรมของกรุงเยรูซาเล็มและภาพของ
การเสด็จมาครัง้ ทีส่ องแก่สาวกของพระองค์นนั้ พระองค์ยงั ทรงท�ำนายถึงประสบการณ์
ของประชากรของพระองค์จากภายหลังทีพ่ ระองค์ทรงถูกรับไปจากพวกเขาจนถึงเวลา
ที่พระองค์จะเสด็จกลับมาพร้อมด้วยฤทธานุภาพและสง่าราศีเพื่อปลดปล่อยพวกเขา
จากภูเขามะกอกเทศ พระผู้ช่วยให้รอดทรงมองเห็นพายุที่ก�ำลังจะโหมกระหน�่ำลง
มายังคริสตจักรของเหล่าอัครทูตทั้งหลาย และทรงหยั่งลึกถึงอนาคต พระเนตรของ
พระองค์ทรงเห็นพายุอนั รุนแรงล้างผลาญทีจ่ ะซัดลงมายังผูต้ ดิ ตามของพระองค์ในยุค
มืดและยุคแห่งการกดขี่ที่จะมาถึง ด้วยพระด�ำรัสสั้น ๆ ถึงความส�ำคัญอันน่าสะพรึง
กลัวนี้ พระองค์ทรงท�ำนายถึงชะตากรรมทีผ่ ปู้ กครองของโลกนีจ้ ะมอบให้กบั คริสตจักร
ของพระเจ้า (มัทธิว 24:9, 21, 22) ผู้ติดตามของพระคริสต์จะต้องก้าวย่างไปตาม
เส้นทางแห่งความเหยียดหยาม ถูกต�ำหนิและทนทุกข์ทรมานเฉกเช่นเดียวกับที่
พระอาจารย์ของเขาทรงด�ำเนินผ่านมาแล้ว ความเกลียดชังทีไ่ ด้เกิดขึน้ กับพระผูไ้ ถ่
ของโลก (พระเยซูคริสต์) ก็จะปรากฎต่อทุกคนที่เชื่อในพระนามของพระองค์ {GC
39.1}
ประวัติศาสตร์ของคริสตจักรในยุคแรกเป็นพยานให้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ตามพระด�ำรัสที่พระผู้ช่วยให้รอดได้ตรัสไว้ อ�ำนาจของโลกและนรกได้เรียงแถวกันมา
เพือ่ ต่อต้านพระคริสต์ โดยมีผตู้ ดิ ตามของพระองค์เป็นตัวแทน ลัทธินอกศาสนาได้เล็ง
เห็นว่า หากข่าวประเสริฐได้รับชัยชนะ วิหารและแท่นบูชาของพวกเขาคงถูกกวาดทิ้ง
ไปหมด ด้วยเหตุนลี้ ทั ธินอกศาสนาจึงได้รวบรวมกองก�ำลังออกกวาดล้างชาวคริสเตียน
ไฟแห่งการกดขี่จึงถูกจุดขึ้นมา ทรัพย์สมบัติของชาวคริสเตียนถูกปล้นและพวกเขา
ถูกขับไล่ออกไปจากบ้านเรือนของตน พวกเขา “ได้อดทนต่อความยากล�ำบากอย่าง
ใหญ่หลวง” (ฮีบรู 10: 32) พวกเขา “ต้องทนต่อค�ำเยาะเย้ยและการถูกโบยตีและ
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ยังถูกล่ามโซ่และถูกขังคุกด้วย” (ฮีบรู 11: 36) คนจ�ำนวนมากมายต้อง

ประทับตราค�ำพยานด้วยเลือดของเขาเอง ขุนนางและทาส คนร�ำ่ รวยและคนยากจน คนมี
การศึกษาและคนไม่มีความรู้ ต่างถูกสังหารอย่างไร้ความปราณีไม่ต่างกัน {GC 39.2}
การกดขีข่ ม่ เหงเหล่านีเ้ ริม่ ขึน้ ในสมัยของจักรพรรดิเนโร ในราวช่วงทีเ่ ปาโลได้
พลีชีพเพื่อความเชื่อ แล้วได้ด�ำเนินต่อมาเป็นเวลาหลายศตวรรษด้วยความรุนแรงบ้าง
ผ่อนปรนลงบ้าง ชาวคริสเตียนถูกกล่าวหาว่าเป็นอาชญกรชั่วร้ายที่สุดและถูก
ประณามว่าเป็นต้นเหตุแห่งความหายนะใหญ่หลวง เช่น การกันดารอาหาร โรค
ระบาดร้ายแรงและแผ่นดินไหว ขณะที่พวกเขาตกเป็นเป้าของความเกลียดชัง และ
ต้องสงสัยของประชาชน พวกสายที่เห็นแก่ได้กลายเป็นคนทรยศต่อเพื่อนบ้านโดย
ไปรับสินบนคอยรายงานความเป็นไปของคนบริสุทธิ์คือ เหล่าคนที่รักสัตย์ซ่ือต่อ
พระเจ้าถูกตัดสินว่าเป็นกบฏต่อจักรวรรดิ เป็นศัตรูของศาสนาและเป็นเหลือบของ
สังคม ผู้บริสุทธิ์จ�ำนวนมากถูกโยนไปให้สัตว์ป่าฆ่าหรือเผาทั้งเป็นในโรงมหรสพ
กลางแจ้ง บางคนถูกตรึงกางเขน คนอื่น ๆ ถูกคลุมด้วยหนังสัตว์ป่าและผลักเข้าไปใน
สนามกีฬาเพือ่ ให้ฝงู สุนขั ฉีกกิน บ่อยครัง้ การลงโทษของพวกเขาเป็นความบันเทิงหลัก
ของงานรืน่ เริงในทีส่ าธารณะ ฝูงชนจ�ำนวนมากมาชุมนุมกันเพือ่ ร่วมสนุกสนานกับสิง่ ที่
พวกเขาได้เห็น พร้อมทัง้ หัวเราะและปรบมือให้กบั บรรดาคนทีก่ ำ� ลังจะสิน้ ใจด้วยความ
ทุกข์ทรมาน {GC 40.1}
ไม่วา่ ทีใ่ ดทีผ่ ตู้ ดิ ตามพระคริสต์หลบซ่อนตัวอยู่ พวกเขาจะถูกติดตามประหนึง่
ว่าเป็นสัตว์ปา่ ทีถ่ กู ไล่ลา่ พวกเขาถูกบังคับให้แสวงหาทีห่ ลบซ่อนตามทีร่ กร้างและเปล่า
เปลี่ยว “สิ้นเนื้อประดาตัว ตกระก�ำล�ำบากและถูกเคี่ยวเข็ญ (แผ่นดินโลกไม่สมกับคน
เช่นนัน้ เลย) เขาพเนจรไปในถิน่ ทุรกันดารและตามภูเขาและอยูต่ ามถ�ำ้ และตามโพรง”
(ข้อ 37,38) โพรงใต้ดนิ เป็นทีห่ ลบภัยของผูค้ นมากมาย บริเวณใต้เชิงเขานอกกรุงโรม มี
อุโมงค์ทถี่ กู ขุดเป็นช่องทางยาวผ่านพืน้ ดินและหิน ช่องทางทีม่ ดื และเชือ่ มต่อกันอย่าง
ซับซ้อนแผ่กระจายอยู่นอกก�ำแพงเมืองเป็นระยะทางหลายไมล์ ในที่หลบซ่อนใต้ดิน
เหล่านี้ ผู้ติดตามของพระคริสต์ฝังพวกที่ตายไป และสถานที่แห่งนี้เช่นเดียวกัน ที่พวก
ที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยและถูกเนรเทศ ได้ค้นพบรังนอน เมื่อพระเจ้าผู้ทรงประทานชีวิต
จะปลุกผูท้ ไี่ ด้ตอ่ สูอ้ ย่างเต็มก�ำลัง คนทีพ่ ลีชพี เพือ่ เห็นแก่พระคริสต์จำ� นวนมากจะออก
มาจากถ�้ำมืดเหล่านั้น {GC 40.2}
ภายใต้การกดขี่ข่มเหงที่โหดร้ายที่สุด พยานของพระคริสต์เหล่านี้ได้รักษา
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ความเชื่อไว้อย่างไร้ซึ่งมลทินแปดเปื้อน แม้ว่าพวกเขาจะต้องสูญเสียความสุขสบาย
ทั้งปวง ถูกปิดกั้นไม่ให้ได้รับแสงจากดวงอาทิตย์ ต้องสร้างบ้านในที่มืดมิด แต่ก็เป็น
มิตรดั่งสหายสนิทใต้พื้นดิน พวกเขาก็ไม่เคยปริปากบ่น พวกเขาหนุนใจซึ่งกันและกัน
ด้วยพระวจนะแห่งความเชื่อ ความอดทนและความหวัง เพื่อจะทนกับความขัดสน
และความทุกข์ล�ำบาก การสูญเสียสิ่งของทางฝ่ายโลกนี้ไม่อาจบังคับพวกเขาให้
ละทิ้งความเชื่อที่เขามีในพระคริสต์ การทดลองและการกดขี่เป็นแต่เพียงขั้นตอน
ที่จะน�ำพวกเขาให้เข้าใกล้การพักผ่อนของเขามากยิ่งขึ้น พ้นทุกข์และได้สวรรค์
เป็นรางวัล. {GC 41.1}
เหมือนเช่นเหล่าผู้รับใช้ของพระเจ้าในอดีต มีหลายคน “ถูกทรมาน โดยไม่
ยอมรับการปลดปล่อย เพื่อเขาจะได้กลับมีชีวิตที่ดีกว่า” (ข้อ 35) สิ่งเหล่านี้ท�ำให้พวก
เขาหวนคิดค�ำนึงถึงพระด�ำรัสของพระอาจารย์ทวี่ า่ เมือ่ ถูกข่มเหงเพราะพระคริสต์แล้ว
พวกเขาจะต้องชืน่ ชมยินดีเพราะว่าบ�ำเหน็จของเขามีบริบรู ณ์อยูใ่ นสวรรค์ เพราะเขาได้
ข่มเหงผูเ้ ผยพระวจนะทัง้ หลายทีม่ อี ยูก่ อ่ นเหมือนกัน พวกเขาปิตยิ นิ ดีทถี่ กู จัดให้คคู่ วร
ที่จะทนทุกข์เพื่อความจริง และบทเพลงแห่งชัยชนะดังขึ้นจากท่ามกลางเปลวเพลิงที่
ลุกไหม้ พวกเขามองขึน้ ไปโดยความเชือ่ พวกเขาเห็นพระคริสต์และทูตสวรรค์โน้มกาย
จากก�ำแพงเชิงเทินของสวรรค์ เพ่งมองดูพวกเขาด้วยความสนใจยิ่งและเห็นชอบกับ
สิง่ ทีเ่ ขายึดมัน่ ไว้อย่างมัน่ คง มีเสียงหนึง่ ดังลงมาจากพระทีน่ งั่ ของพระเจ้ามาถึงเขาเหล่า
นั้นว่า “เจ้าจงสัตย์ซื่อจนถึงความตาย และเราจะมอบมงกุฎแห่งชีวิตให้แก่เจ้า”
(วิวรณ์ 2:10 TKJV) {GC 41.2}
ซาตานพยายามท�ำลายคริสตจักรของพระคริสต์ดว้ ยความรุนแรงแต่กลับไร้ผล
การต่อสูย้ งิ่ ใหญ่ทมี่ สี าวกของพระเยซูยอมพลีชพี ไม่ได้หยุดชะงักไปเมือ่ ผูถ้ อื ธงทีซ่ อื่ สัตย์
ที่ก�ำลังท�ำหน้าที่ต้องล้มลง ความพ่ายแพ้ของพวกเขากลับน�ำมาซึ่งชัยชนะ แม้ว่า
คนงานของพระเจ้าจะถูกเข่นฆ่า แต่พระราชกิจของพระองค์ยังคงก้าวไปข้างหน้า
อย่างมัน่ คง การเผยแพร่ขา่ วประเสริฐยังด�ำเนินต่อไปและจ�ำนวนของสานุศษิ ย์ได้เพิม่
มากขึ้น ข่าวประเสริฐได้แพร่ขยายเข้าไปในดินแดนที่แม้แต่พญาอินทรีแห่งโรมก็ยัง
เข้าไปไม่ถงึ มีคริสเตียนคนหนึง่ กล่าวท้วงบรรดาผูป้ กครองนอกศาสนาทีก่ ำ� ลังปลุกเร้า
ให้มีการกดขี่ว่า ท่านทั้งหลายอาจ “ฆ่าเรา ทรมานเรา ลงโทษเรา....ความอยุติธรรม
ของท่านพิสูจน์ให้เห็นว่าเราบริสุทธิ์.....ความโหดเหี้ยมของท่านก็ไม่ได้......
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เป็นประโยชน์ให้ทา่ น” แต่เป็นค�ำเชิญชวนทีห่ นักแน่นให้ผอู้ นื่ ยิง่ ตัง้ มัน่ ศรัทธาในความ
เชือ่ ของเขา “ท่านยิง่ ห�ำ้ หัน่ พวกเราบ่อยมากขึน้ เพียงไร จ�ำนวนของพวกเราก็จะเพิม่ ขึน้
เท่านัน้ เลือดของคริสเตียนเป็นดัง่ เมล็ดพันธ์” (Tertullian, ค�ำขอโทษ, ย่อหน้าที่ 50).
{GC 41.3}
คนมากมายถูกจ�ำคุกและถูกเข่นฆ่า แต่คนอื่นๆก็ได้ลุกขึ้นมาแทนที่พวกเขา
อย่างรวดเร็ว และผูท้ ถี่ กู ฆ่าเพราะความเชือ่ ก็ได้ยดึ มัน่ อยูใ่ นพระคริสต์ และพระองค์ทรง
จัดว่าเขาเป็นผูท้ ไี่ ด้รบั ชัยชนะ พวกเขาได้ตอ่ สูอ้ ย่างเต็มก�ำลังและจะได้รบั มงกุฎแห่งสง่า
ราศีเมือ่ พระคริสต์จะเสด็จมา ความทุกข์ยากทีเ่ ขาต้องทนอยูน่ นั้ ท�ำให้คริสเตียนใกล้ชดิ
กันมากขึน้ และใกล้ชดิ กับพระผูไ้ ถ่ของเขา แบบอย่างในขณะทีเ่ ขามีชวี ติ และค�ำให้การ
ในขณะใกล้ตาย ต่างเป็นพยานให้กับความจริงอยู่ตลอดเวลา และในที่ ๆ ไม่มีใครเคย
คาดคิดที่สุด ผู้ที่อยู่ภายใต้การปกครองของซาตานได้ละทิ้งหน้าที่ของเขา และเข้ามา
ร่วมอยู่ภายใต้ร่มธงของพระคริสต์ {GC 42.1}
ซาตานจึงวางแผนท�ำสงครามต่อต้านการปกครองของพระเจ้าโดยหวังทีจ่ ะให้
ได้ผลส�ำเร็จมากยิ่งขึ้น ด้วยการปักธงรบของมันเข้าไปในโบสถ์ของคริสเตียน หากมัน
สามารถล่อลวงและชักน�ำให้ผู้ติดตามของพระคริสต์ท�ำให้พระเจ้าไม่พอพระทัยได้
พวกเขาก็จะสูญเสียพละก�ำลัง ความแข็งแกร่งและความมัน่ คงไป และจะตกเป็นเหยือ่
ของมันได้โดยง่าย {GC 42.2}
บัดนี้ศัตรูตัวใหญ่ (ซาตาน) ได้พยายามเอาชนะโดยใช้เล่ห์เพทุบายแทน
การใช้กำ� ลังซึง่ ประสบความล้มเหลว การกดขีข่ ม่ เหงจึงได้สนิ้ สุดลงและภัยอันตราย
ที่เกิดจากความเย้ายวนของความมั่งคั่งร�่ำรวยชั่วคราวและเกียรติยศของฝ่ายโลก
ได้กลับเข้ามาแทนที่ คนที่กราบไหว้บูชารูปเคารพถูกชักน�ำให้เข้ามารับความเชื่อ
แต่เพียงบางส่วนของคริสเตียน ขณะเดียวกันก็ได้ปฏิเสธความจริงอื่น ๆ ที่สำ� คัญ พวก
เขายอมรับพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้าและเชื่อในความมรณาและการฟื้นคืน
พระชนม์ของพระองค์ แต่ไม่ได้ส�ำนึกในความบาปและไม่รู้สึกว่าต้องการการกลับใจ
หรือการเปลี่ยนแปลงจิตใจใหม่ ด้วยการที่พวกเขาต้องโอนอ่อนผ่อนตามในบางเรื่อง
พวกเขาจึงเสนอว่า ชาว คริสเตียนควรจะต้องโอนอ่อนผ่อนตามด้วย เพื่อทุกคนจะได้
ร่วมกันอยู่บนพื้นฐานของความเชื่อในพระคริสต์ที่เหมือนกัน {GC 42.3}
บัดนี้ คริสตจักรตกอยู่ภายใต้อันตรายที่น่ากลัว การถูกจองจ�ำ การทรมาน
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ไฟและดาบกลับเป็นพระพรเมื่อน�ำมาเทียบกับสิ่งเหล่านี้ คริสเตียนบางคนยืนหยัด
มัน่ คงประกาศว่าจะไม่ยอมประนีประนอม ส่วนคนอืน่ ๆ ทีเ่ ห็นชอบด้วยการยอมรับหรือ
ดัดแปลงเรื่องราวบางส่วนของความเชื่อ และเข้าร่วมกับผู้ท่ียอมรับคริสตศาสนาแต่
เพียงบางส่วน พวกเขาได้อา้ งว่า การกระท�ำเช่นนีอ้ าจเป็นหนทางในการน�ำคนเหล่านัน้
สูก่ ารกลับใจอย่างสมบูรณ์แบบ ในช่วงเวลาเช่นนี้ จึงเป็นช่วงเวลาแห่งความทุกข์อย่าง
ที่สุดส�ำหรับผู้ติดตามที่ซื่อสัตย์ของพระคริสต์ ภายใต้เปลือกนอกของคริสตศาสนา
จอมปลอม ซาตานได้สอดแทรกตัวมันเองเข้ามาในคริสตจักรเพื่อกัดกร่อนความเชื่อ
และหันเหความคิดออกไปจากพระวจนะแห่งความจริง {GC 42.4}
ในที่สุดคริสเตียนส่วนใหญ่ยอมลดมาตรฐานลง และการรวมตัวกันระหว่าง
คริสตศาสนาและลัทธินอกรีตจึงเกิดขึน้ ถึงแม้วา่ ผูท้ กี่ ราบไหว้บชู ารูปเคารพจะอ้างตน
ว่าได้กลับใจแล้ว และเข้าร่วมกับคริสตจักร แต่พวกเขาต่างก็ยงั คงยึดรูปเคารพไว้อย่าง
เหนียวแน่น พวกเขาเพียงแต่ปรับเปลี่ยนสิ่งที่กราบไหว้บูชามาเป็นรูปปั้นของพระเยซู
และแม้กระทัง่ รูปปัน้ ของนางมารียแ์ ละของนักบุญทัง้ หลาย เชือ้ สกปรกของการกราบ
ไหว้รปู เคารพจึงถูกน�ำเข้ามาในคริสตจักร แล้วด�ำเนินงานทีช่ วั่ ร้ายต่อไป หลักค�ำสอนที่
ไม่ถูกต้อง พิธีกรรมที่งมงายและพิธีการกราบไหว้บูชารูปเคารพ จึงถูกน�ำเข้ามาสู่
ความเชื่อและการนมัสการของคริสตจักร เมื่อผู้ติดตามของพระคริสต์รวมตัวเข้ากับ
ผูท้ กี่ ราบไหว้รปู เคารพ ศาสนาของคริสเตียนจึงเริม่ เสือ่ มถอย และคริสตจักรได้สญ
ู เสีย
ความบริสทุ ธิแ์ ละอ�ำนาจไป อย่างไรก็ตาม ยังมีผทู้ ไี่ ม่ได้หลงไปกับการหลอกลวงเหล่านี้
พวกเขายังคงรักษาความจงรักภักดีต่อพระเจ้าผู้ทรงเป็นต้นก�ำเนิดความจริงและพวก
เขานมัสการพระเจ้าแต่เพียงองค์เดียวเท่านั้น {GC 43.1}
ตลอดเวลาที่ ผ ่ า นมา ผู ้ ที่ อ ้ า งตนว่ า ติ ด ตามพระคริ ส ต์ มี อ ยู ่ ส องประเภท
คนประเภทหนึ่งจะศึกษาเรื่องราวชีวิตของพระผู้ช่วยให้รอดและใฝ่หาอย่างจริงจัง
ที่จะแก้ไขข้อบกพร่องของเขาและปฏิบัติตนให้เข้ากับพระองค์ผู้ทรงเป็นแบบอย่าง
ของเขา แต่คนอีกประเภทหนึ่งจะหลบหลีกความจริงที่เรียบง่ายและปฏิบัติตามได้ ซึ่ง
เป็นความจริงที่เปิดโปงความผิดของพวกเขา แม้ในช่วงเวลาที่คริสตจักรอยู่ในสภาพดี
ที่สุด คริสตจักรก็ไม่ได้ประกอบด้วยผู้คนที่สัตย์ซื่อ บริสุทธิ์และจริงใจเสียทั้งหมด
พระผูช้ ว่ ยให้รอดของเราทรงสอนไว้แล้วว่าจะต้องไม่ยอมให้ผทู้ เี่ ต็มใจปล่อยตัวหมกมุน่
อยู่ในบาปเข้าร่วมคริสตจักร แต่ถึงกระนั้นพระองค์เองยังทรงมีความสัมพันธ์ 29

กับมนุษย์ทมี่ คี วามบกพร่องในอุปนิสยั และยอมให้เขาได้รบั ประโยชน์จากค�ำสอนและ
แบบอย่างของพระองค์ เพือ่ เขาจะได้มโี อกาสมองเห็นความผิดและแก้ไขให้ถกู ต้อง ใน
ท่ามกลางอัครทูตสิบสองคน มีคนที่ทรยศร่วมอยู่ด้วย ยูดาสถูกรับให้เข้าร่วมกับเหล่า
สาวกไม่ใช่เพราะอุปนิสัยที่ไม่มีข้อบกพร่อง แต่เขาถูกรับให้เข้าร่วมแม้ว่าจะมีความ
บกพร่องอยูก่ ต็ าม เขามาข้องเกีย่ วกับเหล่าสาวกเพือ่ ว่าโดยการสัง่ สอนและแบบอย่าง
ของพระคริสต์ เขาอาจจะได้เรียนรู้ว่าอุปนิสัยอย่างคริสเตียนนั้นประกอบด้วยอะไร
ซึง่ จะท�ำให้เขามองเห็นความผิดพลาดของตนเอง เพือ่ จะได้กลับใจและด้วยการทรงน�ำ
จากพระคุณของพระเจ้าที่จะช�ำระจิตวิญญาณ “ด้วยการเชื่อฟังความจริง” (1 เปโตร
1.22) แต่ยูดาสไม่ได้เดินอยู่ในแสงสว่างที่ทรงโปรดส่องเขาด้วยความปราณี ด้วยการ
ตามใจที่จะกระท�ำบาป เขาได้เชื้อเชิญการทดลองของซาตานให้เข้ามา สันดานชั่วร้าย
ในอุปนิสัยของเขาจึงโดดเด่นขึ้น เขาได้ยอมให้จิตใจของเขาตกอยู่ภายใต้การควบคุม
ของอ�ำนาจมืด เขาโกรธเมื่อได้รับการตักเตือนว่าผิด และด้วยประการฉะนี้เขาจึงถูก
ชักน�ำไปสู่การท�ำอาชญากรรมน่ากลัวด้วยการทรยศพระอาจารย์ ดังนั้นทุกคนที่ชื่น
ชอบกับความชัว่ ภายใต้การแสร้งท�ำตัวว่าเคร่งครัดในศาสนาก็จะเป็นเช่นนัน้ เหมือนกัน
คนเหล่านีจ้ ะเกลียดชังผูท้ รี่ บกวนความสงบสุขของเขาโดยการต�ำหนิการทีเ่ ขาได้กระท�ำ
บาป เมื่อโอกาสเอื้ออ�ำนวย พวกเขาก็จะเป็นเหมือนเช่นยูดาส ทรยศผู้ที่หวังดีคอย
ตักเตือนเขา {GC 43.2}
เหล่าอัครสาวกเคยพบกับคนในคริสตจักรทีห่ ลงระเริงกับความชัว่ อย่างลับ ๆ
แต่อ้างตนว่าเคร่งครัดในศาสนา อานาเนียและสัปฟีราแสดงบทของผู้หลอกลวง
พวกเขาแสร้งท�ำเป็นผู้เสียสละทุกสิ่งเพื่อพระเจ้า ในขณะที่กักเก็บสมบัติส่วนหนึ่ง
ไว้ให้กบั ตัวเองด้วยใจโลภ พระวิญญาณแห่งความจริงทรงเปิดเผยอุปนิสยั ทีแ่ ท้จริงของ
ผูห้ ลอกลวงให้แก่อคั รทูต และการพิพากษาของพระเจ้าได้กำ� จัดสิง่ โสโครกออกไปจาก
คริสตจักรทีบ่ ริสทุ ธิพ์ ยานหลักฐานนีไ้ ด้แสดงว่าพระวิญญาณของพระคริสต์ทรงมองเห็น
สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ในคริสตจักรและได้นำ� ความหวาดกลัวมายังคนหน้าไว้หลังหลอกและคนที่
ท�ำการชั่ว พวกเขาไม่อาจคงความสัมพันธ์ได้นานกับผู้มีนิสัยและจิตใจที่เป็นตัวแทน
ความซื่อสัตย์ของพระคริสต์ และเมื่อการทดลองและกดขี่เกิดขึ้นกับผู้ติดตามของ
พระองค์ มี เ พี ย งผู ้ ที่ เ ต็ ม ใจจะละทิ้ ง ทุ ก สิ่ ง ทุ ก อย่ า งเพื่ อ เห็ น แก่ ค วามจริ ง เท่ า นั้ น
ที่ประสงค์จะเป็นสาวกของพระองค์ ด้วยเหตุนี้ ตราบเท่าที่การกดขี่ข่มเหง
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ยังมีอยู่ คริสตจักรจะยังคงความบริสุทธิ์เอาไว้ได้ แต่เมื่อการกดขี่ยุติลง จ�ำนวนคนที่
ไม่ได้กลับใจด้วยความจริงใจและด้วยการอุทศิ ตนอย่างเต็มที่ จึงได้เพิม่ จ�ำนวนเข้ามาใน
คริสตจักรมากขึน้ ซึง่ เป็นการเปิดทางให้ซาตานเข้ามายึดฐานทีม่ นั่ เอาไว้ได้ {GC 44.1}
แต่เจ้าชายแห่งความสว่างและเจ้าชายแห่งความมืดจะร่วมอยู่ด้วยกันไม่ได้
และผู้ติดตามของทั้งสองฝ่ายก็จะเข้าร่วมอยู่ด้วยกันไม่ได้เช่นกัน เมื่อคริสเตียนยอม
ที่จะเข้าร่วมกับผู้ที่ไม่ได้กลับใจอย่างแท้จริงจากลัทธินอกรีต พวกเขาก�ำลังก้าวเท้า
เข้าไปสู่หนทางที่ยิ่งน�ำพวกเขาให้ออกห่างไปจากความจริง ซาตานยินดีปรีดาที่
สามารถหลอกผู้ติดตามจ�ำนวนมากของพระคริสต์ได้ส�ำเร็จ มันจึงน�ำเอาอ�ำนาจของ
มันให้มีผลต่อคนเหล่านี้อย่างเต็มที่และดลบันดาลให้พวกเขาไปกดขี่ผู้ที่ยังคงซื่อสัตย์
ต่อพระเจ้า ไม่มีผู้ใดที่จะเข้าใจวิธีที่จะขัดขวางความเชื่อที่แท้จริงของคริสเตียนได้ดี
เท่ากับผู้ที่ครั้งหนึ่งเคยปกป้องความเชื่อเหล่านั้นไว้ และคริสเตียนที่ได้ละทิ้งความเชื่อ
จะร่วมมือกับสหายที่แบ่งใจครึ่งหนึ่งให้กับคนนอกศาสนาเพื่อมุ่งหน้าต่อสู้กับหลักค�ำ
สอนที่ส�ำคัญที่สุดของพระคริสต์ {GC 45.1}
ผู้ที่ซื่อสัตย์จะต้องดิ้นรนต่อสู้อย่างสุดก�ำลัง เพื่อที่จะยืนหยัดอย่างมั่นคง
ต่อต้านการหลอกลวงและสิ่งที่น่ารังเกียจซึ่งได้ปลอมตัวเข้ามาใต้เสื้อคลุมของนักบวช
นัน้ และได้เข้ามาในคริสตจักร พระคัมภีรไ์ ม่ได้รบั การยอมรับให้เป็นมาตรฐานของความ
เชือ่ หลักค�ำสอนเกีย่ วกับเสรีภาพในการนับถือศาสนาถูกตราว่านอกรีตผิดหลักศาสนา
และผู้ยึดความเชื่อนี้ไว้จะถูกเกลียดชังและถูกเนรเทศ {GC 45.2}
ภายหลังความขัดแย้งที่ยืดเยื้อและรุนแรง ผู้ซื่อสัตย์ที่มีจ�ำนวนอยู่ไม่มากได้
ตัดสินใจยุติความสัมพันธ์ทั้งหมดที่มีกับคริสตจักรที่ได้ละทิ้งความเชื่อ หากคริสตจักร
ยังคงปฏิเสธไม่ยอมปลดปล่อยตนเองให้หลุดพ้นจากความผิดและการกราบไหว้
รูปเคารพ พวกเขามองเห็นว่า หากเขาต้องการปฏิบัติตามพระวจนะของพระเจ้า
การแยกตัวออกมาจึงเป็นสิ่งที่จ�ำเป็นอย่างยิ่ง พวกเขาไม่กล้าที่จะเพิกเฉยต่อความผิด
ที่น�ำจิตวิญญาณของเขาเองไปสู่ความตาย และวางแบบอย่างที่จะน�ำภัยอันตรายมาสู่
ความเชือ่ ของลูกหลานของเขา เพือ่ จะได้รบั สันติสขุ และความสามัคคี พวกเขาพร้อมที่
จะยินยอมในข้อตกลงทุกอย่างตราบเท่าที่เขาจะยังคงซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าได้ และพวก
เขารู้สึกว่า แม้แต่สันติสุขก็อาจมีราคาแพงเกินไป หากต้องซื้อหาด้วยการยอมสละ
หลักการทิ้งไป หากความสามัคคีจะได้มาด้วยการประนีประนอม
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สัจจะธรรมและความชอบธรรมแล้ว ก็จงขอให้มีความแตกแยกและแม้จะต้องท�ำ
สงครามก็ต้องยอม {GC 45.3}
จะเป็นประโยชน์ตอ่ คริสเตียนและโลกได้เป็นอย่างดี หากหลักการทีเ่ ร่งเร้าจิต
วิญญาณอันแน่วแน่เหล่านัน้ จะรือ้ ฟืน้ ขึน้ มาอีกครัง้ หนึง่ ในหัวใจของประชาชนทีย่ อมรับ
พระเจ้า ความไม่เอาใจใส่ต่อหลักค�ำสอนซึ่งเป็นเสาหลักความเชื่อของคริสเตียนมีอยู่
อย่างน่าตกใจกลัว ความคิดเห็นทีว่ า่ หลักค�ำสอนดังกล่าวไม่ใช่เรือ่ งทีส่ ำ� คัญมากนี้ ก�ำลัง
ได้รบั การยอมรับมากขึน้ ความเสือ่ มถอยเช่นนีก้ ำ� ลังแข็งแกร่งขึน้ ในมือของตัวแทนของ
ซาตาน ดังนัน้ ทฤษฎีเทียมเท็จและความเข้าใจผิดทีเ่ ป็นอันตรายซึง่ ผูซ้ อื่ สัตย์ในยุคก่อน
ที่ได้เสี่ยงชีวิตเพื่อต่อต้านและเปิดโปง บัดนี้ คนมากมายที่อ้างว่าตนเป็นผู้ติดตามของ
พระคริสต์ต่างยอมรับด้วยความยินดี {GC 46.1}
แท้จริงแล้ว คริสเตียนในยุคแรก ๆ นัน้ เป็นคนทีม่ ลี กั ษณะพิเศษ ความประพฤติ
ของพวกเขาไร้ตำ� หนิและมีความเชือ่ ทีไ่ ม่รวนเร ซึง่ เป็นค�ำติเตียนทีร่ บกวนความสงบสุข
ของคนบาปอยูต่ ลอดเวลา แม้วา่ พวกเขาจะมีจำ� นวนน้อย ไม่รำ�่ รวยสมบัติ ต�ำแหน่งหรือ
บรรดาศักดิ์ ในทุกทีท่ อี่ ปุ นิสยั และค�ำสอนของพวกเขาปรากฏ จะน�ำความหวาดหวัน่ มา
สูผ่ ทู้ กี่ ระท�ำชัว่ ดังนัน้ พวกเขาจึงเป็นทีเ่ กลียดชังของคนชัว่ เช่นเดียวกับในสมัยทีค่ ายิน
ผู้อธรรมที่ได้เกลียดชังอาแบล ด้วยเหตุผลเดียวกันกับที่คาอินฆ่าอาแบล ผู้ที่แสวงหา
ทางทีจ่ ะขจัดการควบคุมของพระวิญญาณบริสทุ ธิก์ ไ็ ด้ปลิดชีวติ คนของพระเจ้าเช่นกัน
ชาวยิวปฏิเสธและตรึงพระผูช้ ว่ ยให้รอดก็ดว้ ยเหตุผลเดียวกัน เพราะความบริสทุ ธิแ์ ละ
ความศักดิส์ ทิ ธิท์ มี่ อี ยูใ่ นพระอุปนิสยั ของพระองค์ได้ตำ� หนิความเห็นแก่ตวั และความชัว่
ของพวกเขาอยู่เสมอ ตั้งแต่สมัยของพระคริสต์จนกระทั่งบัดนี้ สาวกผู้สัตย์ซื่อของ
พระองค์ได้ปลุกเร้าความเกลียดชังและการต่อต้านของผูท้ รี่ กั และเดินตามทางแห่ง
ความบาป {GC 46.2}
แล้วเราจะเรียกข่าวประเสริฐว่าเป็นข่าวแห่งสันติสุขได้อย่างไร เมื่ออิสยาห์
ท�ำนายล่วงหน้าถึงเรื่องการมาบังเกิดของพระเมสสิยาห์นั้น เขาได้ถวายพระนามของ
พระองค์ว่า “องค์สันติราช” เมื่อทูตสวรรค์ประกาศเรื่องการมาบังเกิดของพระคริสต์
ให้แก่คนเลีย้ งแกะนัน้ ทูตสวรรค์เหล่านัน้ ได้รอ้ งเพลงอยูเ่ หนือทีร่ าบหมูบ่ า้ นเบธเลเฮม
ว่า “พระสิริจงมีแด่พระเจ้าในที่สูงสุด ส่วนบนแผ่นดินโลก สันติสุขจงมีท่ามกลาง
มนุษย์ทั้งปวง” (ลูกา 2: 14) ดูเสมือนหนึ่งว่าจะมีความขัดแย้งระหว่าง
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ค�ำพยากรณ์ที่ประกาศเอาไว้นี้กับพระด�ำรัสของพระคริสต์ที่ว่า “เรามิได้น�ำสันติภาพ
มาให้ แต่เราน�ำดาบมา” (มัทธิว 10; 34) แต่เมื่อท�ำความเข้าใจให้ถูกต้องแล้ว ค�ำ
ประกาศทัง้ สองนีต้ า่ งประสานกันอย่างบริบรู ณ์ ข่าวประเสริฐเป็นข่าวสารแห่งสันติสขุ
ศาสนาคริสต์เป็นระบบทีแ่ ผ่ขยายเมือ่ ยอมรับและเชือ่ ฟัง สันติภาพ ความปรองดอง
และสันติสุขแผ่ไปทั่วทั้งโลก หากชาวโลกจะยอมรับและปฏิบัติตามศาสนาของ
พระคริสต์ ก็จะรวบรวมทุกคนที่รับค�ำสอนให้ร่วมเป็นพี่น้องที่ใกล้ชิดกัน เป็นพระ
ราชกิจของพระเยซูที่จะน�ำมนุษย์ให้คืนดีกับพระเจ้าและคืนดีต่อกันและกัน แต่โลก
ส่วนใหญ่อยูภ่ ายใต้การควบคุมของซาตานซึง่ เป็นศัตรูทขี่ มขืน่ ทีส่ ดุ ของพระคริสต์ ข่าว
ประเสริฐเสนอหลักการแห่งชีวิตให้แก่พวกเขาซึ่งเป็นหลักการที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิง
กับนิสัยและความปรารถนาของเขา และพวกเขาจึงได้ลุกขึ้นต่อต้าน พวกเขาเกลียด
ชังความบริสุทธิ์ที่เปิดเผยและต�ำหนิบาปของเขา และพวกเขากดขี่และท�ำลายผู้ที่
รบเร้าถึงเรื่องความถูกต้องและความศักดิ์สิทธิ์ของข่าวประเสริฐนั้น ด้วยสาเหตุที่การ
ยกชูความจริงจะน�ำมาซึ่งความเกลียดชังและความขัดแย้ง ดังนั้น ข่าวประเสริฐจึงถูก
เรียกว่า ดาบ {GC 46.3}
การคุ้มครองอันล�้ำลึกของพระเจ้าที่ทรงโปรดอนุญาตให้ผู้ชอบธรรมต้องถูก
กดขี่ข่มเหงโดยน�้ำมือของคนชั่วนั้น สร้างความฉงนเป็นอย่างยิ่งให้แก่คนมากมายที่
อ่อนแอในความเชื่อ มีบางคนถึงกับพร้อมที่จะละทิ้งความวางใจในพระเจ้าเพราะ
พระองค์ทรงยอมให้คนต�่ำช้าได้รุ่งเรือง ในขณะที่คนดีที่สุดและบริสุทธิ์ที่สุดต้อง
ตกระก�ำล�ำบากและถูกเคีย่ วเข็ญจากอ�ำนาจทีโ่ หดเหีย้ มของเขา จึงมีคำ� ถามว่า พระเจ้า
ผู้ทรงคงไว้ซึ่งความยุติธรรมและพระเมตตาและกอปรด้วยฤทธานุภาพอันไม่จ�ำกัด
จะทรงยอมทนต่อความอยุติธรรมและการกดขี่เหล่านี้ได้อย่างไร นี่เป็นค�ำถามที่ไม่ใช่
หน้าที่ของเรา พระเจ้าทรงประทานหลักฐานแห่งความรักของพระองค์อย่างเพียง
พอให้แก่เราแล้ว และเราจะต้องไม่สงสัยในความรักมั่นคงของพระองค์ เพราะเราไม่
สามารถเข้าใจพระราชกิจในการคุ้มครองของพระองค์ พระผู้ช่วยให้รอดทรงหยั่งรู้ถึง
ความสงสัยที่จิตวิญญาณของพวกเหล่าสาวกกังวลอยู่ ในห้วงเวลาแห่งการทดลอง
และความมืดมน พระองค์ทรงตรัสว่า “จงระลึกถึงค�ำที่เราได้กล่าวแก่ท่านทั้งหลาย
แล้วว่า ‘บ่าวมิได้เป็นใหญ่กว่านาย’ ถ้าเขาข่มเหงเรา เขาก็จะข่มเหงท่านทัง้ หลายด้วย”
(ยอห์น 15: 20) พระเยซูทรงทนทุกข์ทรมานเพื่อเรามากยิ่งกว่าคนใดๆที่ 33

ติดตามพระองค์ทจี่ ะต้องทนทุกข์เพราะความโหดเหีย้ มของคนชัว่ ผูท้ ไี่ ด้รบั การทรง
เรียกให้ทนต่อความทรมานและต้องพลีชพี เพือ่ ความเชือ่ พวกเขาก�ำลังด�ำเนินตาม
รอยพระบาทของพระบุตรที่รักของพระเจ้า {GC 47.1}
“องค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ทรงเฉื่อยช้าในเรื่องพระสัญญาของพระองค์”
(2 เปโตร 3: 9) พระองค์มิได้ทรงลืมหรือละเลยเหล่าบุตรของพระองค์ แต่พระองค์
ทรงอนุญาตให้คนชั่วได้แสดงอุปนิสัยที่แท้จริงของเขา เพื่อว่าไม่มีคนใดที่ต้องการท�ำ
ตามน�้ำพระทัยของพระองค์จะถูกพวกเขาหลอกได้ อนึ่ง ผู้ชอบธรรมถูกจัดวางให้อยู่
ในเตาหลอมแห่งความทุกข์ยาก เพื่อตัวเขาเองจะได้ถูกช�ำระให้บริสุทธิ์ เพื่อเป็นแบบ
อย่างของเขาจะท�ำให้ผอู้ นื่ มัน่ ใจในความเชือ่ และการด�ำเนินชีวติ ตามวิถที างของพระเจ้า
ทีแ่ ท้จริง และเพือ่ วิถที างทีม่ นั่ คงของเขาจะต�ำหนิคนอธรรมและคนทีไ่ ม่เชือ่ {GC 48.1}
พระเจ้าทรงปล่อยให้คนชั่วรุ่งเรืองและเพื่อเปิดเผยความเป็นศัตรูกันกับ
พระองค์ เพื่อว่าเมื่อพวกเขาได้เติมความชั่วจนเต็มล้นแล้ว ทุกคนจะได้มองเห็น
ความยุติธรรมและพระเมตตาคุณของพระองค์ เมื่อพวกเขาถูกท�ำลายจนหมดสิ้นไป
วันแห่งการแก้แค้นของพระองค์กำ� ลังเร่งเข้ามา เมือ่ ทุกคนทีล่ ะเมิดพระบัญญัตขิ อง
พระองค์และกดขี่ประชากรของพระองค์จะต้องชดใช้ตามการกระท�ำของพวกเขา
เมื่อทุกความเหี้ยมโหดหรือความอยุติธรรมที่ได้กระท�ำต่อผู้ที่ซื่อสัตย์ของพระเจ้า
จะถูกลงโทษเสมือนหนึ่งว่าพวกเขาได้กระท�ำต่อพระเยซูคริสต์เอง {GC 48.2}
มีปัญหาอีกเรื่องหนึ่งและเป็นปัญหาส�ำคัญที่คริสตจักรในยุคนี้จะต้องใส่ใจ
อัครทูตเปาโลเปิดเผยว่า “ทุกคนที่ปรารถนาจะด�ำเนินชีวิตตามทางของพระเจ้าใน
พระเยซูคริสต์จะถูกกดขีข่ ม่ เหง” (2 ทิโมธี 3: 12 KJV) แล้วท�ำไมดูเสมือนหนึง่ ว่า การ
กดขี่ข่มเหงอย่างใหญ่หลวงจึงได้นิ่งเงียบไป มีอยู่เหตุผลเดียวคือ คริสตจักรได้คล้อย
ตามไปกับมาตรฐานของโลกจึงไม่ได้ปลุกความขัดแย้งขึน้ มา ศาสนาทีม่ อี ยูใ่ นสมัยของ
เรานี้ไม่ได้มีคุณลักษณะที่บริสุทธิ์และศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นเครื่องหมายของความเชื่อของ
คริสเตียนในสมัยของพระคริสต์และอัครทูตของพระองค์ ทัง้ นีเ้ ป็นเพราะวิญญาณของ
การประนีประนอมกับบาป และการไม่ใส่ใจในความจริงอันยิ่งใหญ่ในพระวจนะของ
พระเจ้า เพราะทางทีเ่ ป็นอย่างพระเจ้าอันจ�ำเป็นส�ำหรับชีวติ ช่างเหลือเพียงน้อยนิดใน
คริสตจักร คริสตศาสนาจึงเป็นที่ชื่นชอบของชาวโลก ขอให้ความเชื่อและอ�ำนาจของ
คริสตจักรยุคแรกถูกฟื้นฟูขึ้นมาใหม่ และวิญญาณของการกดขี่ก็จะกลับฟื้นคืนขึ้นมา
34
อีก และไฟแห่งการกดขี่ข่มเหงก็จะจุดปะทุขึ้นมาใหม่ {GC 48.3}

“พระเจ้าทรงเป็นความรัก”
พระคัมภีร์ไบเบิล 1 ยอห์น 4:16KJV

Pagan Rome Persecuted Christians
คริสเตียนถูกโยนให้สัตว์ (สิงห์โต) กินเป็นอาหาร
ที่สนามโคลีเซียม กรุงโรม สมัยซีซาร์ (Caesar)
การกดขี่ข่มเหงคริสเตียน มี 2 สมัย – Pagan Rome สมัย ซีซาร์
และ Papal Rome สมัยคริสตจักรโรม ซึ่งโหดร้ายกว่า
และจ�ำนวนผู้คนที่ถูกทรมานและฆ่ามากกว่ามาก
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ภาพ - WWM

กรุงวาติกันVaticanเป็นประเทศที่เล็กที่สุดในโลก – ปกครองโดย

พระสันตะปาปา – แต่มีอ�ำนาจมหาศาลต้องการปกครองโลกทั้งโลกเหมือน
สมัยยุคมืด

พระสันตะปาปาองค์ปัจจุบัน คือ
สันตะปาปา ฟรานซิส Francis เป็น
พระสันตะปาปาองค์แรกที่เป็น เยซูอิต
Jesuit ในประวัติศาสตร์ของโรม
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บทที่ 3

ความเสื่อมหรือการละทิ้งหลักความเชื่อ
ของพระเจ้า Apostasy (ยุคมืด ค.ศ. 500-1500)
จดหมายฉบั บ ที่ ส องของอั ค รทู ต เปาโลที่ เขี ย นไปยั ง ชาวเธสะโลนิ ก า
พยากรณ์ ถึ ง การละทิ้ ง ความเชื่ อ ยิ่ ง ใหญ่ ที่ จ ะมี ผ ลก่ อ ให้ เ กิ ด อ� ำ นาจของระบบ
สันตะปาปา (เปปาซี Papacy) ขึ้น ท่านได้ประกาศว่า วันของพระคริสต์จะยังมา
ไม่ถึง “เว้นแต่จะมีการล้มลงเสียก่อน และคนแห่งการบาปนั้นจะประจักษ์แจ้ง คือ
ลูกแห่งความพินาศ ผู้กีดกั้นขัดขวางและยกตัวขึ้นต่อสู้อะไร ๆ ที่ได้ชื่อว่าเป็นพระเจ้า
หรืออะไร ๆ ที่เขาไหว้นมัสการนั้น แล้วมันก็นั่งในพระวิหารของพระเจ้าเหมือน
อย่างพระเจ้า ประกาศตัวว่าเป็นพระเจ้า” 2 เธสะโลนิกา 2: 3,4 KJV ยิ่งไปกว่านั้น
อัครสาวกเปาโลเตือนพี่น้อง “เพราะว่าอ�ำนาจลึกลับนอกกฎหมายนั้นก็ เริ่มท�ำงาน
อยู่แล้ว” 2 เธสะโลนิกา 2:7 KJV แม้ในสมัยยุคแรกเริ่ม ท่านอัครทูต เปาโล ได้
มองเห็นความผิดที่คืบคลานเข้ามายังคริสตจักร เป็นความผิดที่จะเปิดทางให้เกิด
การพัฒนาไปสู่ระบบเปปาซี {GC 49.1}
ในช่วงแรกอย่างหลบๆ ซ่อนและอยูอ่ ย่างเงียบๆ โดยเปิดเผยทีละเล็กทีละน้อย
เมื่อแข็งแกร่งขึ้นและการควบคุมความคิดของผู้คนได้มากขึ้น ก็เปิดเผยให้เห็นมาก
ยิง่ ขึน้ “อ�ำนาจลึกลับนอกกฎหมาย” ด�ำเนินงานทีห่ ลอกลวงและหมิน่ ประมาทพระเจ้า
ต่อไป ขนบธรรมเนียมประเพณีนอกศาสนาค่อยๆคืบคลานเข้าไปสูโ่ บสถ์ของคริสเตียน
โดยแทบไม่ทนั รูต้ วั วิญญาณแห่งการประนีประนอมและยอมต่อกันถูกหน่วงเหนีย่ วไว้
ชัว่ ขณะหนึง่ ด้วยการกดขีข่ ม่ เหงอย่างทารุณโหดร้ายทีค่ ริสตจักรต้องทนอยูภ่ ายใต้ลทั ธิ
นอกศาสนา แต่เมื่อการกดขี่ข่มเหงยุติลงและคริสต์ศาสนาได้เข้าไปสู่ราชส�ำนักและ
พระราชวังของกษัตริย์ คริสตจักรได้ละทิ้งความเรียบง่าย ถ่อมตนของพระคริสต์และ
ของอัครทูตไว้ภายใต้ความโอ่อ่าและความหยิ่งยโสของบรรดานักบวชและผู้ปกครอง
ของคนนอกศาสนา คริสตจักรได้น�ำทฤษฎีและขนบธรรมเนียมของมนุษย์เข้ามาแทน
ข้อก�ำหนดของพระเจ้า ในช่วงต้นของศตวรรษที่สี่ จักรพรรดิคอนสแตนตินได้กลับใจ
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มาเป็นคริสเตียนแต่ในนาม การกลับใจของพระองค์สร้างความชื่นชมยินดี

ยิง่ ใหญ่ให้กบั คริสตจักร และวิถที างของโลกซึง่ ถูกคลุมด้วยภาพแห่งความชอบธรรมก็ได้
ก้าวเข้าไปในคริสตจักร บัดนี้ ผลงานแห่งความชัว่ ช้าได้พฒ
ั นาขึน้ อย่างรวดเร็ว ในขณะที่
ดูเสมือนว่าลัทธินอกศาสนาได้สาบสูญไป แต่แท้จริงแล้ว ลัทธินอกศาสนาก�ำลังเป็น
ผู้มีชัย วิญญาณของลัทธินอกศาสนาได้เข้ามาควบคุมคริสตจักร มีการน�ำค�ำสอน
พิธกี รรมและความเชือ่ ทีง่ มงายของลัทธินอกศาสนาเข้ามาผสมผสานกับความเชือ่ และ
การนมัสการของผู้ที่อ้างว่าเป็นผู้ติดตามพระคริสต์ {GC 49.2}
การประนีประนอมระหว่างลัทธินอกศาสนาและคริสเตียนส่งผลท�ำให้เกิด
“คนแห่งการบาป the man of sin” ขึน้ มา ซึง่ ได้ถกู ท�ำนายไว้ในค�ำพยากรณ์วา่ จะ
ต่อต้านและยกตนขึ้นเหนือพระเจ้า ระบบศาสนาเทียมเท็จที่ยิ่งใหญ่เป็นผลงาน
ชิน้ เอกของอ�ำนาจของซาตาน ซึง่ เป็นสิง่ ทีเ่ ปิดเผยให้เห็นความพยายามของมันทีจ่ ะให้
ตัวเองขึ้นไปนั่งอยู่บนบัลลังก์เพื่อปกครองโลกตามที่มันต้องการ {GC 50.1}
ซาตานเคยพยายามที่จะประนีประนอมกับพระคริสต์อยู่ครั้งหนึ่ง มันมาหา
พระบุตรของพระเจ้าในถิ่นทุรกันดารแห่งการทดลอง และแสดงให้พระองค์เห็น
อาณาจักรของโลกและความยิ่งใหญ่ทั้งหมดของมัน มันเสนอที่จะมอบทุกสิ่งไว้ใน
พระหัตถ์ของพระองค์ เพียงแต่ว่าพระองค์จะยอมรับความยิ่งใหญ่ของเจ้าชายแห่ง
ความมืด พระคริสต์ทรงต�ำหนิผู้ล่อลวงที่อวดดีและทรงไล่มันไปให้พ้น แต่เมื่อซาตาน
น�ำเสนอการทดลองเดียวกันนี้ให้แก่มนุษย์ มันประสบผลส�ำเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่า เพื่อที่
จะได้มาซึ่งสิ่งของและเกียรติยศทางฝ่ายโลก คริสตจักรมุ่งแสวงหาสิทธิพิเศษและ
การสนับสนุนจากบุคคลผูย้ งิ่ ใหญ่ของโลก และด้วยการท�ำเช่นนี้ พวกเขาได้ปฏิเสธ
พระคริสต์ คริสตจักรจึงได้ถกู ชักชวนให้แสดงความจงรักภักดีตอ่ ตัวแทนของซาตาน
ซึ่งเป็นพระสังฆราชแห่งโรม (โป๊ป)--the bishop of Rome {GC 50.2}
หลักข้อเชื่อส�ำคัญข้อหนึ่งของลัทธิโรมคือ สันตะปาปาเป็นหัวหน้าที่มี
ตัวตนเห็นได้ของคริสตจักรสากลของพระคริสต์ มีอ�ำนาจสูงสุดเหนือสังฆราชและ
ศิษยาภิบาลทัง้ ปวงทัว่ ทุกมุมโลก นอกเหนือจากนีแ้ ล้ว สันตะปาปายังได้รบั ยศเป็น
พระเจ้า “องค์สันตะปาปาผู้เป็นเจ้า Lord God the Pope” (โปรดดูภาคผนวก)
และเทิดทูนให้เป็นผู้ไม่เคยผิด infallible ให้มนุษย์ทุกคนต้องเคารพบูชา ซาตาน
ก็ยังคงทวงสิ่งที่มันเรียกร้องในการทดลองพระเยซูในถิ่นทุรกันดาร(40วัน) โดยผ่าน
คริสตจักรแห่งโรม ให้ยอมรับเขาเป็นพระเจ้า และคนจ�ำนวนมากก็พร้อม
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ที่จะมอบถวายการนมัสการแก่มัน {GC 50.3}
แต่ผู้ที่ย�ำเกรงและถวายเกียรติพระเจ้าจะเผชิญหน้ากับการอ้างสิทธิ์อย่าง
อาจหาญท้าทายสวรรค์นี้ เหมือนเช่นที่พระคริสต์ต่อสู้กับการชักชวนของศัตรูเจ้าเล่ห์
นี้ว่า “จงกราบนมัสการพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าของท่านและปรนนิบัติพระองค์แต่
ผู้เดียว” (ลูกา 4: 8) พระเจ้าไม่ทรงเคยพูดปรยไว้ในพระวจนะของพระองค์ว่า
พระองค์ได้แต่งตั้งมนุษย์คนใดให้เป็นผู้น�ำของคริสตจักร หลักค�ำสอนเรื่องความ
ยิ่ ง ใหญ่ ข องสั น ตะปาปานั้ น ตรงกั น ข้ า มกั บ ค� ำ สอนของพระคั ม ภี ร ์ โ ดยตรง
สันตะปาปามีอ�ำนาจเหนือคริสตจักรของพระคริสต์ไม่ได้ นอกจากมันจะได้มาด้วย
การฉกชิง . {GC 51.1}
ผู้นิยมโรมันยืนยันกล่าวหาว่า ชาวโปรเตสแตนท์นอกรีตและจงใจแยกตัว
ออกจากคริสตจักรแท้จริง แต่ค�ำกล่าวหาเหล่านี้น่าจะใช้ได้ดีกับพวกเขาเสียมากกว่า
พวกเขาเป็ น ผู ้ ที่ รื้ อ ธงของพระคริ ส ต์ ล งและตี ตั ว ออกห่ า งจากความเชื่ อ “เพื่ อ
ความเชื่อซึ่งครั้งหนึ่งได้ทรงโปรดมอบไว้แก่วิสุทธิชนแล้ว” (ยูดา 3) {GC 51.2}
ซาตานรูด้ แี ก่ใจว่า พระคัมภีรศ์ กั ดิส์ ทิ ธิจ์ ะท�ำให้มนุษย์มองเห็นการหลอกลวง
ของมันและต่อต้านอ�ำนาจของมันได้ แม้พระผู้ช่วยให้รอดของโลกก็ยังใช้พระวจนะ
เพื่อต่อต้านการจู่โจมของมัน ในการโจมตีทุกครั้ง พระคริสต์ทรงตรัสโดยทรงยกชูโล่
ที่เป็นความจริงนิรันดร์ว่า “มีค�ำเขียนไว้ว่า” ทุกครั้งที่ถูกปรปักษ์ของพระองค์เข้า
ชักชวน พระองค์ทรงต้านด้วยพระปัญญาและอ�ำนาจของพระวจนะ เพื่อให้ซาตาน
สามารถควบคุมเหนือมนุษย์และเพื่อรับรองอ�ำนาจการฉกชิงของระบบสันตะปาปา
มันจึงต้องควบคุมมนุษย์ให้ขาดความรูใ้ นเรือ่ งของพระคัมภีร์ พระคัมภีรจ์ ะยกชูพระเจ้า
และจัดวางมนุษย์ทมี่ สี ภาพเป็น “มตะ” ให้อยูใ่ นต�ำแหน่งทีเ่ ป็นจริง ด้วยเหตุนี้ จึงต้อง
ปกปิดและปราบปรามปิดบังความจริงอันศักดิ์สิทธิ์ในพระคัมภีร์ คริสตจักรแห่งโรม
น�ำตรรกในเรือ่ งนีม้ าใช้ เป็นเวลาหลายร้อยปีทมี่ คี ำ� สัง่ ห้ามแจกจ่ายพระคัมภีร์ ห้าม
ประชาชนอ่านพระคัมภีรห์ รือมีพระคัมภีรไ์ ว้ในบ้าน และนักบวชและพระราชาคณะ
ที่ไม่มีหลักการจะเป็นผู้แปลค�ำสอนเพื่อสนับสนุนการอวดอ้างของพวกเขา ด้วยเหตุนี้
พระสันตะปาปาจึงเป็นที่ยอมรับแทบทั่วทั้งโลกว่าเป็นตัวแทนของพระเจ้าที่อยู่ใน
โลกนี้ และมีอ�ำนาจเหนือคริสตจักรและประชาชาติ {GC 51.3}
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เมื่อน�ำเครื่องตรวจสอบความผิดออกไปได้แล้ว ซาตานก็จะท�ำในสิ่งที่มัน
ตั้งใจไว้ ค�ำพยากรณ์ประกาศไว้ว่า อ�ำนาจเปปาซี(ระบบสันตะปาปา) “จะคิด
เปลี่ยนแปลงบรรดาวาระและธรรมบัญญัติ” (ดาเนียล 7:25) ระบบสันตะปาปาได้
ท�ำเรือ่ งนีโ้ ดยไม่รอช้า เพือ่ เกือ้ กูลให้กบั ผูท้ กี่ ลับใจจากลัทธินอกศาสนา มีการน�ำสิง่ ของ
มาทดแทนรูปเคารพเพื่อกราบไหว้บูชา ดังนั้นจึงสนับสนุนให้คนทั่วไปยอมรับคริสต
ศาสนาได้งา่ ยขึน้ ได้มกี ารน�ำรูปปัน้ และวัตถุมงคลเข้ามาสูก่ ารนมัสการของคริสเตียน
อย่างช้าๆ ในที่สุด ค�ำสั่งจากที่ประชุมสภา (โปรดดูภาคผนวก) จัดตั้งให้มีระบบการก
ราบไหว้รูปเคารพขึ้น เพื่อให้งานการลบหลู่พระเจ้าสมบูรณ์แบบ โรมจึงถือสิทธิ
เปลี่ยนแปลงพระบัญญัติของพระเจ้า โดยตัดพระบัญญัติข้อที่สองที่ห้ามกราบบูชา
รูปเคารพออกไป ส่วนพระบัญญัติข้อที่สิบแบ่งออกเป็นสองข้อ เพื่อให้จ�ำนวนพระ
บัญญัติคงไว้เหมือนเดิม {GC 51.4}
วิญญาณที่ยอมรับต่อลัทธินอกศาสนาเปิดทางให้กับการละเลยอ�ำนาจของ
สวรรค์มากยิ่งขึ้น ซาตานท�ำงานผ่านผู้น�ำของคริสตจักรที่ไม่เที่ยงแท้ พร้อมทั้งยุ่ง
และแก้ไขพระบัญญัตขิ อ้ ทีส่ ี่ และพยายามน�ำวันสะบาโตอันดัง้ เดิมออกไป(วันเสาร์
วันที่เจ็ดของสัปดาห์) วันที่พระเจ้าทรงอวยพระพรและทรงตั้งให้เป็นวันบริสุทธิ์
(ปฐมกาล 2:2, 3 อพยพ 20:8-11 KJV) และแต่งตั้งวันฉลองเทศกาลที่คนนอกศาสนา
ถือว่าเป็น “วันแห่งการเคารพยกย่องพระอาทิตย์” เข้ามาแทนที่ ในช่วงแรก การ
เปลี่ยนแปลงนี้ไม่ได้ท�ำอย่างเปิดเผย ในศตวรรษที่หนึ่งคริสเตียนทั้งหมดถือรักษา
วันสะบาโตที่แท้จริง (วันเสาร์วันที่เจ็ดของสัปดาห์) พวกคริสเตียนระวังหวงแหน
เพื่อถวายเกียรติพระเจ้าและเชื่อว่าพระบัญญัติของพระองค์นั้นปรับเปลี่ยนไม่ได้
พวกเขาปกป้องความศักดิส์ ทิ ธิข์ องพระบัญญัตอิ ย่างใจจดใจจ่อ แต่ซาตานท�ำงานผ่าน
ตัวแทนของมันด้วยเล่ห์เหลี่ยมยิ่งใหญ่ เพื่อให้ส�ำเร็จตามที่มันได้ตั้งเป้าหมายไว้ เพื่อ
หันความสนใจของประชาชนไปยังวันอาทิตย์ (วันที่ 1 ของสัปดาห์) มันจึงได้ต้ัง
วันอาทิตย์เป็นวันเฉลิมฉลองการฟืน้ คืนพระชนม์ของพระคริสต์ มีการประกอบพิธกี รรม
ทางศาสนาในวันนั้นและยังให้ถือว่า วันอาทิตย์เป็นวันแห่งการเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ
ในช่วงเวลานั้น ก็ยังมีการถือรักษาวันสะบาโตที่แท้จริงไว้อย่างบริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ {GC
52.1}
40 ซาตานเตรียมการเพื่อท�ำงานที่มันวางแผนไว้ให้ส�ำเร็จ มันได้ชักน�ำชาวยิวใน

สมัยก่อนที่พระคริสต์เสด็จมาในโลกให้แบกภาระของวันสะบาโตด้วยกฎเกณฑ์ เข้ม
งวดที่สุดจนท�ำให้วันสะบาโตกลายเป็นภาระหนัก บัดนี้ มันฉวยโอกาสโดยการใช้
แสงสว่างจอมปลอมที่มันท�ำให้ทุกคนมองดูวันสะบาโตว่าเป็นภาระ มันโยนความ
เหยียดหยามใส่วันสะบาโตว่าเป็นสถาบันของชาวยิว ในขณะที่คริสเตียนทั่วไป
ยังคงถือรักษาวันอาทิตย์เป็นวันฉลองที่มีความสุข มันน�ำพวกเขาด้วยการท�ำให้วัน
สะบาโตเป็นวันแห่งความโศกเศร้าและสิ้นหวัง เพื่อแสดงความเกลียดชังศาสนายิว
{GC 52.2}
ในช่วงต้นของศตวรรษที่สี่ จักรพรรดิคอนสแตนตินตราพระราชกฤษฎีกาตั้ง
วันอาทิตย์ให้เป็นวันนักขัตฤกษ์ของรัฐตลอดทั่วทั้งราชอาณาจักรโรม (โปรดดูภาค
ผนวก) วันของดวงอาทิตย์เป็นที่เคารพนับถือของประชาชนลัทธินอกศาสนาของ
พระเจ้า และเป็นวันที่ชาวคริสเตียนถวายเกียรติ เป็นนโยบายของจักรพรรดิที่จะ
ประสานความขัดแย้งระหว่างลัทธินอกศาสนาคริสร์กบั คริสเตียน ความทะเยอทะยาน
และความกระหายอ�ำนาจได้กระตุ้นให้สังฆราชในคริสตจักรได้เสนอให้คอนสแตนติน
ท�ำเช่นนี้ โดยคิดว่า หากทั้งคริสเตียนและคนนอกศาสนาจะถือรักษาวันเดียวกันแล้ว
ก็จะเป็นการสนับสนุนให้คนนอกศาสนายอมรับความเป็นคริสเตียนได้ง่ายขึ้น และ
การกระท�ำเช่นนี้จะท�ำให้อ�ำนาจและเกียรติยศของคริสตจักรเจริญรุ่งเรือง แต่ในขณะ
เดียวกัน คริสเตียนมากมายที่ย�ำเกรงพระเจ้าที่ยังคงถือรักษาวันสะบาโตที่แท้จริงเป็น
วันบริสุทธิ์ของพระเจ้าและถือปฏิบัติรักษาวันนั้นตามพระบัญญัติข้อที่สี่ (อพยพ 20
KJV) จะค่อยๆถูกชักจูงให้รู้สึกถึงความศักดิ์สิทธิ์ของวันอาทิตย์มากขึ้น {GC 53.1}
จอมหลอกลวง (ซาตาน) ยังท�ำงานของมันไม่เสร็จ มันมุง่ มัน่ ทีจ่ ะรวบรวมโลก
คริสเตียนให้เข้ามาอยู่ภายใต้ร่มธงของมัน และมันจะบริหารอ�ำนาจของมันผ่านทาง
พระสันตะปาปา ผูเ้ ย่อหยิง่ ซึง่ เป็นตัวแทนของมัน ทีอ่ า้ งตนว่าเป็นตัวแทนของพระคริสต์
มันท�ำงานนี้ได้ส�ำเร็จโดยผ่านคนนอกศาสนาที่ไม่ได้กลับใจอย่างเต็มใจ ผ่านพระราชา
คณะทีท่ ะเยอทะยานใฝ่สงู และคริสตจักรทีฝ่ กั ใฝ่ทางโลก มีการจัดประชุมสภามากมาย
ที่จัดเป็นระยะๆโดยผู้ด�ำรงค์ต�ำแหน่งสูงในคริสตจักรจากทั่วทุกมุมโลกมาชุมนุมกัน
ในการประชุมสภาแทบทุกครัง้ จะเหยียบย�ำ่ วันสะบาโตทีพ่ ระเจ้าทรงสถาปนานัน้ ให้จม
ลึกลงไปทีละเล็กละน้อย ในขณะที่การสรรเสริญเยินยอวันอาทิตย์มีเพิ่มมากขึ้น ด้วย
ประการฉะนี้ ในที่สุดวันเฉลิมฉลองของพวกนอกศาสนาคริสต์ (วันอาทิตย์) 41

พระบัญญัติสิบประการของพระเจ้า (พระคัมภีร์ไบเบิล)
1) อย่ามีพระอื่นใดนอกเหนือจากเรา
2) อย่าท�ำรูปเคารพสลักส�ำหรับตนเป็นรูปสิง่ หนึง่ สิง่ ใด ซึง่ มีอยูใ่ นฟ้าเบือ้ งบน หรือ
ซึ่งมีอยู่ที่แผ่นดินเบื้องล่าง หรือซึ่งมีอยู่ในน�้ำใต้แผ่นดิน อย่ากราบไหว้หรือปรนนิบัติ
รูปเหล่านัน้ เพราะเราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า เป็นพระเจ้าทีห่ วงแหน ให้โทษ
เพราะความชัว่ ช้าของบิดาตกทอดไปถึงลูกหลานของผูท้ ชี่ งั เราจนถึงสามชัว่ สีช่ วั่ อายุคน
แต่แสดงความเมตตาต่อคนที่รักเรา และรักษาบัญญัติของเรา จนถึงพันชั่วอายุคน
3) อย่าออกพระนามพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าอย่างไร้ประโยชน์ เพราะผูท้ อี่ อก
พระนามพระองค์อย่างไร้ประโยชน์นั้น พระเยโฮวาห์จะทรงถือว่าไม่มีโทษก็หามิได้
4) จงระลึกถึงวันสะบาโต ถือเป็นวันบริสุทธิ์ จงท�ำการงานทั้งสิ้นของเจ้าหกวัน
แต่วันที่เจ็ดนั้นเป็นสะบาโตของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า ในวันนั้นอย่ากระท�ำ
การงานใดๆ ไม่ว่าเจ้าเอง หรือบุตรชาย บุตรสาวของเจ้า หรือทาสทาสีของเจ้า หรือ
สัตว์ใช้งานของเจ้า หรือแขกที่อาศัยอยู่ในประตูเมืองของเจ้า เพราะในหกวันพระ
เยโฮวาห์ทรงสร้างฟ้า และแผ่นดิน ทะเล และสรรพสิ่งซึ่งมีอยู่ในที่เหล่านั้น แต่ในวัน
ทีเ่ จ็ดทรงพัก เพราะฉะนัน้ พระเยโฮวาห์ทรงอวยพระพรวันสะบาโต และทรงตัง้ วันนัน้
ไว้เป็นวันบริสุทธิ์
5) จงให้เกียรติแก่บิดามารดาของเจ้า เพื่ออายุของเจ้าจะได้ยืนนานบนแผ่นดิน
ซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าประทานให้แก่เจ้า
6) อย่าฆ่าคน
7) อย่าล่วงประเวณีผัวเมียเขา
8) อย่าลักทรัพย์
9) อย่าเป็นพยานเท็จใส่ร้ายเพื่อนบ้าน
10) อย่าโลภครัวเรือนของเพือ่ นบ้าน อย่าโลภภรรยาของเพือ่ นบ้าน หรือทาสทาสี
ของเขา หรือวัว ลาของเขา หรือสิ่งใดๆซึ่งเป็นของของเพื่อนบ้าน
พระคัมภีร์ไบเบิล--อพยพ 20 KJV Bible—Exodus 20 www.greeknewtestament.com/thai/B02C020.htm Google: King James Version-Thai Bible
Index				
(ฉบับคิงส์เจมส์)				
KJV
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พระบัญญัติ สิบ ประการคริสตจักรโรมันคาทอลิก
1. จงนมัสการ องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าพระองค์เดียวของท่าน
2. อย่าออกพระนามพระเจ้าโดยไม่สมเหตุ
3. อย่าลืมฉลองวันพระเจ้าเป็นวันศักดิ์สิทธิ์
4. จงนับถือบิดามารดา
5. อย่าฆ่าคน
6. อย่าผิดประเวณี
7. อย่าลักขโมย
8. อย่าพูดเท็จใส่ร้ายผู้อื่น
9. อย่าโลภภรรยาของเพื่อนบ้าน
10. อย่าโลภครัวเรือนของเพื่อนบ้าน
การเปลีย่ นแปลงพระบัญญัตขิ องพระเจ้าได้รบั การรับรองโดย พระสันตะปา (Catholic
Catechism - older editions)
โปรดสังเกตุ : โรมันคาทอลิกเปลีย่ นแปลงพระบัญญัติ 10 ประการผิดไปจากพระคัมภีร์
ตัวอย่างเช่น ข้อที่ 2 ถูกตัดทิ้งไป อย่าท�ำรูปเคารพ……. ข้อที 4 เปลี่ยนวันสะบาโต
จากวันเสาร์ (วันที่ 7) เป็นวันอาทิตย์ (วันที่ 1 ) ข้อที 10 แบ่งเป็น 2 ข้อเพื่อให้ครบ
10 ข้อดังเดิม
พระบัญญัตสิ บิ ประการเป็นสิง่ เดียวเท่านัน้ ทีเ่ ขียนด้วยนิว้ พระหัตถ์ของพระเจ้าบน
แผ่นศิลาและพระองค์ตรัสด้วยพระสุรเสียงของพระองค์เอง ประทานให้กบั โมเสส
บนภูเขาซีนาย จึงนับป็นพระบัญญัตชิ นิ้ พิเศษ ดังนัน้ ห้าม แก้ไข ห้ามเปลีย่ นแปลง
ห้ามยกเลิก และห้าม ตัดต่อ และห้ามเพิ่มเติม ส่วนพระวจนอื่นๆในพระคัมภีร์
เขียนด้วยมือมนุษย์ (โดยการดลใจของพระเจ้า) อพยพ 31:18 มัทธิว 5:17-19,
วิวรณ์ 22:18-19 “......แม้อกั ษรหนึง่ หรือจุด ๆ หนึง่ ก็จะไม่สญ
ู ไปจากพระราชบัญญัติ
จนกว่าจะส�ำเร็จทั้งสิ้น ” มัทธิว 5 :18
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จึงได้รับเกียรติว่าเป็นวันที่พระเจ้าทรงสถาปนาขึ้นมา ในขณะที่วันสะบาโตของ
พระคัมภีร์ได้ถูกประกาศว่าเป็นของโบราณที่หลงเหลืออยู่ของศาสนายิว และผู้ที่ถือ
รักษาวันสะบาโตก็ถูกประกาศว่าเป็นผู้ที่ต้องได้รับการแช่งสาป {GC 53.2}
ผูล้ ะทิง้ ความเชือ่ ยิง่ ใหญ่ทำ� ได้สำ� เร็จด้วยการอยูเ่ หนือ “อะไร ๆ ทีไ่ ด้ชอื่ ว่าเป็น
พระเจ้า หรืออะไร ๆ ที่เขาไหว้นมัสการนั้น (2 เธสะโลนิกา 2:4 KJV) เขากล้าที่จะ
เปลี่ยนกฎเพียงข้อเดียวในพระบัญญัติของพระเจ้าที่ชี้บอกมนุษย์ทุกคนอย่างไม่
ผิดพลาดไปยังพระเจ้าเทีย่ งแท้และพระผูท้ รงชนม์ พระบัญญัตขิ อ้ ทีส่ เี่ ปิดเผยให้เห็นว่า
พระเจ้าทรงเป็นพระผูส้ ร้างสวรรค์และแผ่นดินโลก และจึงทรงแตกต่างจากพระเทียม
เท็จทัง้ หมด พระองค์ทรงตัง้ วันทีเ่ จ็ดไว้ให้เป็นวันศักดิส์ ทิ ธิ์ ให้มนุษย์ได้พกั ผ่อน เพือ่
เป็นอนุสรณ์ของพระราชกิจแห่งการทรงสร้าง เป็นแผนการที่จัดวางไว้ให้มนุษย์จดจ�ำ
ในสมองอยู่เสมอว่าพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์เป็นต้นก�ำเนิดของความเป็นมาของมนุษย์
และเป็นเป้าหมายที่จะต้องเคารพและนมัสการ ซาตานมุ่งมั่นที่จะหันมนุษย์ออกไป
จากความภักดีที่ถวายแด่พระเจ้าและจากการมอบถวายความเชื่อฟังพระบัญญัติของ
พระองค์ ดังนัน้ มันจึงมุง่ ความพยายามของมันโดยเน้นเป็นพิเศษเพือ่ ต่อสูพ้ ระบัญญัติ
ของพระเจ้าซึ่งชี้ให้เห็นว่าพระเจ้าทรงเป็นพระผู้สร้าง {GC 53.3}
บัดนี้ชาวโปรเตสแตนท์ผลักดันด้วยการอ้างเหตุผลว่า พระเยซูคริสต์ฟื้นคืน
พระชนม์ในวันอาทิตย์ ท�ำให้วันอาทิตย์กลายเป็นวันสะบาโตของชาวคริสต์เตียน
แต่ไม่มีหลักฐานในพระคัมภีร์ พระคริสต์หรืออัครทูตของพระองค์ไม่เคยให้เกียรติ
เช่นนี้แก่วันอาทิตย์ การถือรักษาวันอาทิตย์ที่คริสเตียนประพฤติปฏิบัติมีแหล่ง
ก�ำเนิดมาจาก “อ�ำนาจลึกลับนอกกฎหมาย” นั้น (2 เธสะโลนิกา 2:7 ) ซึ่งแม้ใน
สมัยของเปาโลก็ได้เริม่ ท�ำงานของมันแล้ว พระคริสต์ทรงรับลูกของระบบสันตะปาปา
(วันอาทิตย์) child of the papacy เป็นบุตรของพระองค์ ตั้งแต่ที่ไหนและเมื่อใด มี
เหตุผลที่ชัดเจนใดมาย้ายวันสะบาโตจากวันเสาร์เป็นวันอาทิตย์ซึ่งพระคัมภีร์ก็
ไม่ได้รับรอง {GC 54.1}
ในศตวรรษที่หก ระบอบเปปาซี Papacy ถูกจัดตั้งขึ้นมาได้อย่างมั่นคงแล้ว
ฐานอ�ำนาจปักหลักอยูท่ นี่ ครของจักรพรรดิ และสังฆราชแห่งกรุงโรมได้รบั การสถาปนา
ขึ้นเป็นหัวหน้าของทุกคริสตจักร ลัทธินอกรีตเปิดทางให้กับระบบสันตะปาปา
44 พญานาคได้ ใ ห้ “ฤทธิ์ อ� ำ นาจยิ่ ง ใหญ่ แ ละที่ นั่ ง ของมั น แก่ สั ต ว์ ร ้ า ยนั้ น ”

(วิวรณ์ 13:2) และบัดนี้ ช่วงเวลา 1260 ปีแห่งการกดขี่ของระบบสันตะปาปาตามที่
พระธรรมดาเนียลและวิวรณ์พยากรณ์ไว้ได้เริม่ ต้นขึน้ แล้ว ดาเนียล 7:25; วิวรณ์ 13:5-7
(โปรดดูภาคผนวก) คริสเตียนถูกบังคับให้เลือกระหว่างการยอมทิ้งหลักการและรับ
พิธีกรรมและบูชาระบบสันตะปาปา หรือความตายในคุกมืด หรือยอมทนทรมาน
จนตายด้วยเครื่องทรมานหรือคมขวานของเพชฌฆาต บัดนี้พระด�ำรัสของพระเยซูที่
ทรงตรัสไว้ว่า “แม้แต่บิดามารดาญาติพี่น้องและมิตรสหายจะอายัดท่านไว้ และพวก
เขาจะฆ่าบางคนในพวกท่านเสีย คนทั้งปวงจะเกลียดชังท่านเพราะความภักดีที่ท่านมี
ต่อเรา” (ลูกา 21:16, 17) ก็ได้สำ� เร็จแล้ว การกดขีข่ ม่ เหงทีโ่ หมกระหน�ำ่ ลงใส่ผทู้ ซี่ อื่ สัตย์
ด้วยความโกรธแค้นยิ่งใหญ่กว่าก่อนและโลกกลายเป็นสนามรบที่กว้างใหญ่ เป็นเวลา
หลายร้อยปีที่คริสตจักรของพระคริสต์ต้องลี้ภัยอยู่ในที่ห่างไกลและไร้ผู้คน ผู้เผย
พระวจนะกล่าวไว้ดงั นีว้ า่ “หญิงนัน้ ก็หนีเข้าไปในถิน่ ทุรกันดารทีน่ างมีสำ� นักซึง่ พระเจ้า
ได้ทรงจัดเตรียมไว้ให้เพือ่ นางจะได้รบั การเลีย้ งดูอยูท่ นี่ นั่ ตลอดพันสองร้อยหกสิบวัน”
(วิวรณ์ 12:6) {GC 54.2}
การเรืองอ�ำนาจของคริสตจักรแห่งโรมเป็นจุดเริ่มต้นของยุคมืด ขณะที่
อ�ำนาจของคริสตจักรแห่งโรมเพิ่มขึ้น ความมืดมิดก็หนาทึบยิ่งขึ้น พวกเขาได้
โยกย้ายความเชื่อจากพระคริสต์ผู้ทรงเป็นรากฐานที่แท้จริงไปยังพระสันตะปาปา
แห่ ง โรม ประชาชนมองหาการอภั ย บาปและความรอดที่ นิ รั น ดร์ ใ นตั ว ของ
พระสั น ตะปาปาแทนที่ จ ะวางใจในพระบุ ต รของพระเจ้ า พวกเขาถู ก สอนว่ า
พระสันตะปาปาเป็นผู้ไกล่เกลี่ย (คนกลาง) ของพวกเขาในโลกนี้ และไม่มีผู้ใดจะ
เข้าถึงพระเจ้าได้นอกจากจะผ่านทางพระสันตะปาปา และนอกจากนี้ พระสันตะปาปา
ยืนแทนที่พระเจ้าส�ำหรับคนทุกคน ดังนั้นทุกคนจึงต้องเชื่อฟังโดยไม่มีข้อโต้แย้ง การ
เบี่ยงเบนไปจากข้อบังคับที่พระสันตะปาปาก�ำหนดไว้จะเป็นเหตุสมควรที่ผู้ท�ำผิด
ต้องรับโทษรุนแรงที่สุด ทั้งฝ่ายกายและฝ่ายวิญญาณจิต ด้วยเหตุนี้ ความนึกคิดของ
ประชาชนจึงหันเหจากพระเจ้าไปยังมนุษย์ทโี่ หดเหีย้ ม ท�ำผิดและเต็มไปด้วยบาป ไม่ใช่
เพียงเท่านี้ แต่ความนึกคิดของมนุษย์ถกู หันไปยังตัวเจ้าชายแห่งความมืดด้วย มันได้ใช้
อ�ำนาจผ่านคนเหล่านี้ด้วย ความบาปปลอมตัวเข้ามาภายใต้อาภรณ์ของความน่า
สักการะ เมื่อพระคัมภีร์ถูกปราบและมนุษย์ถือว่าตนเองยิ่งใหญ่ เราจะมองเห็นได้
แต่เพียงความฉ้อฉล การหลอกลวงและความเลวร้ายที่ต�่ำช้า ด้วยการยกชู
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กฏหมายและธรรมเนียมประเพณีของมนุษย์ขนึ้ มา เราจะมองเห็นความเสือ่ มโทรมที่
เป็นผลได้จากการละทิ้งพระบัญญัติของพระเจ้า {GC 55.1}
ช่างเป็นช่วงเวลาที่อันตรายส�ำหรับคริสตจักรของพระเจ้า ผู้ถือธงที่ซื่อสัตย์มี
น้อยเหลือเกิน ถึงแม้วา่ ความจริงไม่ถกู ทอดทิง้ โดยไม่มพี ยาน แต่ถงึ กระนัน้ ในบางครัง้ ดู
เสมือนหนึ่งว่าความผิดและความเชื่อที่ไม่ถูกต้องจะมีชัยชนะ และศาสนาที่แท้จริงจะ
ถูกกวาดออกไปจากความจริง ผูค้ นมองไม่เห็นพระกิตติคณ
ุ ของพระเจ้า แต่รปู แบบละ
พิธกี รรมของศาสนาได้เพิม่ มากขึน้ และประชาชนต้องแบกรับภาระถูกบีบบังคับให้ทำ�
ตามกฎเกณฑ์อย่างกวดขันอย่างหนัก {GC 55.2}
พวกเขาถู ก สอนให้ ไ ม่ เ พี ย งแต่ ม องพระสั น ตะปาปาในฐานะผู ้ ไ กล่ เ กลี่ ย
(คนกลาง) เท่านั้น แต่ให้วางใจในการกระท�ำของพวกเขาเองเพื่อลบมลทินบาป
การเดินทางไกลเพื่อแสวงบุญ พิธีกรรมทรมานตนเองเพื่อไถ่บาป การบูชาวัตถุมงคล
การสร้างโบสถ์ หรือวิหาร สร้างสุสานของนักบุญและแท่นบูชา การจ่ายเงินก้อน
ใหญ่ให้คริสตจักร พฤติกรรมเหล่านี้และอีกมากมายที่คล้ายคลึงกันถูกชักจูงให้เชื่อว่า
จะลดพระพิโรธของพระเจ้าให้สงบลงได้ หรือเพือ่ จะได้รบั ความโปรดปรานจากพระองค์
ท�ำราวกับว่าพระเจ้ามีลักษณะเหมือนมุนษย์ที่จะพิโรธในเรื่องเล็กน้อยและท�ำให้
หายโกรธได้ด้วยของถวายหรือพิธีกรรมแก้บาป ! {GC 55.3}
แม้วา่ ความชัว่ เลวทรามแพร่กระจายอยูท่ วั่ ไปก็ตามที ทัง้ ในท่ามกลางผูน้ ำ� ของ
คริสตจักรโรมันด้วย ดูประหนึง่ ว่าอิทธิพลของเธอเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง ในราวช่วงท้าย
ของศตวรรษที่แปด เหล่าชาวเปปาซีส์ (ระบบสันตะปาปา) อ้างว่า อ�ำนาจทางฝ่าย
วิญญาณจิตที่สังฆราชแห่งโรมในตอนนี้ มีเท่าๆกับยุคแรกๆของคริสตจักร เพื่อยืนยัน
ข้ออ้างเหล่านี้ จึงมีการใช้วิธีการบางอย่างเพื่อแสดงให้เห็นอ�ำนาจ และบิดาแห่ง
ความมุสาก็ได้ย่ืนข้อเสนอให้อย่างรวดเร็ว นักบวชปลอมแปลงเอกสารโบราณ ว่ามี
การค้นพบค�ำสั่งของการประชุมสภาที่ไม่เคยมีการประชุมมาก่อน ด้วยการสถาปนา
พระสันตะปาปาให้มีอ�ำนาจสูงสุดเป็นสากล ตั้งแต่ยุคแรกเริ่มที่สุด และคริสตจักร
ได้ปฏิเสธสัจจะธรรม และยอมรับการหลอกลวงเหล่านี้ด้วยความเต็มใจยิ่ง (โปรดดู
ภาคผนวก) {GC 56.1}
มีนายช่างผูซ้ ื่อสัตย์เพียงไม่มากคนนักทีไ่ ด้สร้างบ้านเรือนของเขาบนรากฐาน
46 ที่แท้จริง (1 โครินธ์ 3:10, 11) ในขณะที่กองขยะของหลักค�ำสอนเทียมเท็จ

กีดขวางงานของเขา เช่นเดียวกับคนงานก่อสร้างบนก�ำแพงกรุงเยรูซาเล็มในสมัยของ
เนฮะมีย์ พวกเขารู้สึกวุ่นวายใจและงานของเขาต้องหยุดชะงักมีบางคนพร้อมที่จะพูด
ว่า “เรี่ยวแรงของคนที่ขนของก็ก�ำลังทรุดลง และมีสิ่งปรักหักพังมาก เราไม่สามารถ
ซ่อมก�ำแพงได้” (เนหะมีย์ 4: 10) พวกช่างที่ซื่อสัตย์ก็หมดก�ำลังใจ พวกเขาเบื่อหน่าย
กับการต้องดิ้นรนอยู่ตลอดเวลาเพื่อต่อต้านการกดขี่ข่มเหง การฉ้อฉล ความชั่วและ
อุปสรรคอื่นๆที่ซาตานคิดค้นขึ้นมาเพื่อขัดขวางความเจริญของเขาทั้งหลาย และ
เพื่อเห็นแก่ความสงบสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน พวกเขาได้หันไป
จากรากฐานที่แท้จริง ส่วนคนอื่นๆ รู้สึกไม่ย่อท้อต่อการต่อต้านของศัตรู พวกเขาได้
ประกาศอย่างไม่เกรงกลัวผู้ใดว่า “อย่ากลัวเขาเลย จงระลึกถึงพระเจ้าผู้ใหญ่ยิ่งและ
น่าเกรงกลัว” (ข้อ 14) และพวกเขาก็ด�ำเนินงานที่ท�ำต่อไป ทุกคนถือดาบติดตัว
ไว้ตลอดเวลา (เอเฟซัส 6:17) {GC 56.2}
วิญญาณเดียวกันที่เกลียดชังและต่อต้านสัจจะธรรมได้ดลใจศัตรูของพระเจ้า
ในทุกยุคทุกสมัย พระเจ้าต้องการให้ผรู้ บั ใช้ของพระองค์เฝ้าระวังและซือ่ สัตย์ตอ่ หน้าที่
ทีพ่ ระองค์ตอ้ งการให้พวกเขาท�ำ พระด�ำรัสของพระคริสต์ทปี่ ระทานให้แก่สาวกรุน่ แรก
ยังใช้ได้กับผู้ติดตามของพระองค์ในยุคสุดท้ายว่า “ซึ่งเราบอกพวกท่าน เราก็บอก
คนทั้งปวงด้วยว่าจงเฝ้าระวังอยู่เถิด” (มาระโก 13:37) {GC 56.3}
ดูประหนึ่งว่าความมืดนั้นหนาทึบมากยิ่งขึ้น การบูชารูปเคารพพบได้ทั่วไป
มีการจุดเทียนไว้ตรงหน้ารูปปั้นและสวดมนต์ให้กับรูปเคารพเหล่านั้น ธรรมเนียม
ประเพณีที่งมงายและไร้สาระที่สุด มีให้เห็นทั่วไป ความนึกคิดของคนถูกครอบง�ำอยู่
ภายใต้ความงมงายจนดูเหมือนว่า ความมีเหตุมผี ลได้พา่ ยแพ้ไปแล้ว ในขณะทีน่ กั บวช
และพระสังฆราชเองก็ฝักใฝ่อยู่กับความสนุกสนาน ตัณหาและศีลธรรมที่เสื่อมโทรม
เป็นเรื่องที่พอจะคาดเดาได้ว่า ผู้ที่ติดตามพวกเขาเพื่อขอค�ำแนะน�ำคงจะจมดิ่งลึกอยู่
ในความโง่เขลาและความชั่ว {GC 57.1}
อีกก้าวหนึ่งที่พระสันตะปาปาก้าวเข้ามาแอบอ้างสิทธิ์ในคริสตศตวรรษที่
สิบเอ็ด โดยสันตะปาปาเกรกอรีที่เจ็ดได้ประกาศว่า คริสตจักรโรมันนั้นดีรอบคอบ
ในบรรดาข้ออ้างที่สันตะปาปาประกาศออกไปนั้นมีอยู่ข้อหนึ่งที่ใช้พระคัมภีร์อ้างว่า
คริสตจักรไม่เคยท�ำผิดหรือจะไม่มีวันท�ำผิด แต่ข้อพิสูจน์ที่พบได้ในพระคัมภีร์ไม่ได้
เป็นไปตามค�ำกล่าวอ้าง พระสันตะปาปาผู้หยิ่งยโสยังอ้างว่า เขามีอ�ำนาจปลด 47

จักรพรรดิ และยังประกาศว่าไม่มผี ใู้ ดกลับค�ำตัดสินทีเ่ ขาประกาศไปแล้วได้ แต่เป็นสิทธิ
พิเศษของเขาทีจ่ ะกลับค�ำตัดสินของคนอืน่ ๆทัง้ หมดได้ (โปรดดูภาคผนวก) {GC 57.2}
ตัวอย่างทีโ่ ดดเด่นถึงลักษณะทรราชย์ของผูท้ อี่ า้ งตนว่าไม่รพู้ ลัง้ ผูน้ ี้ เห็นได้จาก
วิธีที่เขาปฏิบัติต่อจักรพรรดิพระเจ้าเฮนรี่ ที่ สี่ แห่งประเทศเยอรมัน เนื่องจากพระเจ้า
เฮนรี่ไม่เคารพต่ออ�ำนาจของพระสันตะปาปา พระองค์จึงถูกประกาศคว�่ำบาตรและ
ขับออกจากราชบัลลังก์ของพระองค์ พระองค์ทรงหวาดกลัวต่อการถูกทอดทิง้ และการ
ข่มขูจ่ ากเหล่าเจ้าชายของพระองค์เอง ทีไ่ ด้รบั การสนับสนุนจากสันตะปาปาให้แข็งข้อ
ต่อพระองค์ พระเจ้าเฮนรี่ทรงตระหนักถึงความจ�ำเป็นที่จะท�ำสันถวไมตรีกับโรม
พระองค์จึงออกเดินพร้อมกับพระมเหสีและคนรับใช้ที่ซื่อสัตย์ข้ามเทือกเขาแอลป์ใน
กลางฤดูหนาว เพื่อไปขอขมาต่อองค์สันตะปาปา เมื่อพระองค์เดินทางมาถึงปราสาท
(Cannosa) ที่พระสันตะปาปาเกรกอรี่พ�ำนักอยู่ พระองค์ถูกน�ำไปยังลานชั้นนอก
โดยไม่มีทหารคุ้มกัน และให้คอยอยู่ที่นั่นท่ามกลางความหนาวเหน็บของฤดูหนาว
โดยฉลองพระองค์ด้วยเครื่องแต่งกายที่น่าสังเวช ไม่มีสิ่งใดปกปิดพระเศียรและไม่ได้
สวมใส่ฉลองพระบาท พระองค์ทรงเฝ้าคอยค�ำอนุญาตจากพระสันตะปาปาให้เข้าเฝ้า
เมื่อพระองค์ทรงอดพระกระยาหารและสารภาพบาปติดต่อกันเป็นเวลาสามวันแล้ว
พระสันตะปาปาจึงยอมอภัยให้ โดยมีเงื่อนไขว่า จักรพรรดิจะต้องรอคอยค�ำยินยอม
จากพระสันตะปาปาก่อน แล้วพระองค์จึงจะใช้ยศศักดิ์หรือใช้อ�ำนาจของความเป็น
จักรพรรดิได้ และพระสันตะปาปาเกรกอรีภ่ าคภูมิใจในชัยชนะของเขา และโอ้อวดว่า
เป็นหน้าที่ของเขาที่จะจัดการกับพระราชาที่หยิ่งยโสให้ถ่อมตัว {GC 57.3}
ความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดเจนระหว่างการวางโตด้วยความยโสของ
พระสันตะปาปาผู้จองหองนี้ กับความถ่อมตนและความอ่อนสุภาพของพระคริสต์
ทีพ่ ระองค์ทรงส�ำแดงพระองค์เองว่า พระองค์กำ� ลังร้องขอเพือ่ จะให้เราเปิดประตูจติ ใจ
ออกรับพระองค์ เพือ่ พระองค์จะเสด็จมาประทานการอภัยและสันติสขุ ให้ และพระองค์
ทรงสอนเหล่าสาวกทัง้ หลายว่า “ถ้าผูใ้ ดใคร่จะได้เป็นเอกเป็นต้น ผูน้ นั้ จะต้องเป็นทาส
สมัครของพวกท่าน” (มัทธิว 20:27) {GC 58.1}
ในศตวรรษต่อๆมา เราได้มองเห็นจ�ำนวนหลักค�ำสอนผิดๆที่โรมน�ำเสนอ
เพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง แม้กระทัง่ ก่อนทีจ่ ะมีการแต่งตัง้ ระบบสันตะปาปาขึน้ มา ค�ำสอน
ที่เป็นปรัชญาของคนนอกศาสนาคริสต์ได้รับความสนใจและมีอิทธิพลต่อ
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คริสตจักร คนมากมายทีอ่ า้ งว่ากลับใจแล้วยังคงยึดติดอยูก่ บั ปรัชญาของคนนอกศาสนา
คริสต์ และพวกเขาไม่เพียงแต่ยึดปรัชญานั้นไว้กับตนเอง แต่ยังได้ผลักดันให้กับผู้อื่น
เพื่อใช้เป็นวิธีการแผ่อิทธิพลให้ไปสู่คนนอกศาสนา ด้วยเหตุนี้ ความผิดยิ่งใหญ่จึงถูก
น�ำเข้ามาสู่ความเชื่อของคริสเตียน ในบรรดาความเชื่อผิดๆที่โดดเด่น คือ ความเชื่อ
ที่เกี่ยวกับสภาพอมตะของมนุษย์และคนตายยังสามารถรับรู้เรื่องราวต่างๆได้ หลัก
ค�ำสอนนี้ปูพื้นฐานให้โรมจัดตั้งเรื่องการสถาปนานักบุญ และ การเทิดทูนมารีย์สาว
พรหมจารีย์ จากค�ำสอนเหล่านี้ส่งผลให้เกิดมีค�ำสอนนอกรีตเกี่ยวกับการทรมานนิรัน
ดร์ส�ำหรับคนที่ไม่ยอมกลับใจ ซึ่งเป็นค�ำสอนที่ถูกรวบรวมเข้าในความเชื่อที่ผิดๆของ
ผู้ติดตามพระสันตะปาปา {GC 58.2}
เรื่องเหล่านี้ยังปูทางให้กับการสร้างค�ำสอนลัทธินอกศาสนาคริสต์ขึ้นมาอีก
เรื่องหนึ่ง ซึ่งโรมเรียกว่า “แดนช�ำระ” และน�ำมาใช้สร้างความหวาดกลัวให้กับ
ประชาชนที่งมงายและเชื่อในเรื่องเครื่องรางของขลัง ค�ำสอนนอกรีตนี้ยืนยันว่า มี
สถานที่ทรมานวิญญาณที่ยังไม่ได้ผ่านการตัดสินลงโทษตามความบาปของเขา และ
เมื่อวิญญาณได้หลุดจากความไม่บริสุทธิ์นี้แล้ว เขาก็จะถูกรับเข้าไปในสวรรค์ (โปรด
ดูภาคผนวก) {GC 58.3}
ยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่โรมสร้างขึ้นมา ซึ่งท�ำให้โรมได้รับประโยชน์จากความกลัว
และความชั่วของผู้ติดตามโรม เป็นเรื่องที่ได้จากหลักค�ำสอนเรื่อง “ใบล้างบาป”
พระสันตะปาปาได้สัญญากับทุกคนที่ร่วมในการท�ำสงครามเพื่อแผ่ขยายอ�ำนาจใน
การลงโทษศัตรู หรือในการท�ำลายล้างผู้ที่กล้าปฏิเสธความยิ่งใหญ่สูงสุดทางฝ่าย
จิตวิญญาณของพระสันตะปาปาว่า พวกเขาจะได้รับการอภัยบาปอย่างสมบรูณ์
คือบาปทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต และจะได้หลุดพ้นจากความเจ็บปวดทั้งปวง
และพ้นโทษที่จะต้องได้รับ ประชาชนยังถูกสอนว่า การจ่ายเงินให้แก่คริสตจักร
จะท� ำ ให้ พ วกเขาหลุ ด พ้ น จากบาปและยั ง ปลดปล่ อ ยวิ ญ ญาณของมิ ต รสหายที่
ตายแล้ว ซึง่ ยังถูกกักขังอยูใ่ นเปลวไฟแห่งการทรมาน การท�ำเช่นนีท้ ำ� ให้โรมเติมเงินใส่
ลงในหีบจนเต็ม และคงความยิ่งใหญ่ ความฟุ้งเฟ้อ และความชั่วของการแสร้งท�ำตัว
เป็นผู้แทนของพระเยซูคริสต์ ผู้ไม่ทรงมีที่จะวางศีรษะนอน {GC 59.1}
พิธีศีลมหาสนิท Lord’s Supper ตามพระคัมภีร์ถูกแทนที่ด้วยพิธีมิสซา
(mass) ซึ่งเป็นพิธีสักการะบูชารูปเคารพ บาทหลวงแห่งระบบ
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สันตะปาปาได้ประกอบพิธีที่ไร้สาระ และหลอกลวงว่าสามารถเปลี่ยนขนมปังและ
เหล้าองุ่นธรรมดาให้เป็น “พระกายและพระโลหิตที่แท้จริงของพระเยซูคริสต์”
(Cardinal Wiseman, The Real Presence of the Body and Blood of Our Lord
Jesus Christ in the Blessed Eucharist, Proved From Scripture, lecture
8, sec. 3, ย่อหน้าที่ 26) ด้วยการทึกทักเอาอย่างหมิ่นประมาท พวกเขาอวดอ้าง
ว่ามีอ�ำนาจสร้างพระเจ้า พระผู้ทรงสร้างสรรพสิ่งทั้งปวง คริสเตียนถูกบังคับด้วย
โทษถึงตายให้ประกาศยอมรับความเชื่อที่สยดสยองและหมิ่นประมาทสวรรค์
ฝูงชนมากมายที่ปฏิเสธค�ำสอนนี้ถูกโยนเข้าไปในกองเพลิง {GC59.2}
ในศตวรรษที่สิบสาม มีการตั้งองค์กรน่ากลัวที่สุดจากบรรดาองค์กรต่างๆ
ของสันตะปาปา นัน่ คือศาลศาสนา the Inquisition เจ้าชายแห่งความมืดท�ำงานผ่าน
ผู้น�ำของสภาปกครองสงฆ์ของพระสันตะปาปา ในที่ประชุมสภาลับ ซาตานและทูต
ของมันควบคุมความคิดของคนชัว่ เหล่านี้ ในขณะทีต่ าของมนุษย์มองไม่เห็น มีทตู ของ
พระเจ้ายืนจดบันทึกสิ่งชั่วร้ายที่น่าหวาดกลัวและเขียนประวัติศาสตร์ของการกระท�ำ
ที่สยดสยองจนเกินกว่าที่จะปรากฏต่อหน้าสายตามนุษย์ “บาบิโลนมหานคร” นั้น
“เมามายด้วยโลหิตของพวกวิสุทธิชน” (วิวรณ์ 17 :5 - 6 , 18 : 24) ศพตายไม่สวย
รูปร่างอวัยวะไม่ครบของ ผู้คนนับล้านๆคนที่ยอมตายเพื่อยืนหยัดในความเชื่อของ
พระเจ้า ร้องขอขึ้นไปยังพระเจ้าให้แก้แค้นลงโทษอ�ำนาจที่ละทิ้งหลักความเชื่อของ
พระเจ้า (ระบบสันตะปาปา) {GC 59.3}
พระสั น ตะปาปาได้ ก ลายเป็ น ผู ้ ป กครองโลกที่ มี อ� ำ นาจสิ ท ธิ์ ข าดเป็ น
เผด็จการทรราชย์ พระราชาและจักรพรรดิตอ้ งก้มหัวให้กบั ค�ำสัง่ ของพระสันตะปาปา
แห่งโรม ดูเสมือนหนึ่งว่า ชะตากรรมของมนุษย์ส�ำหรับยุคนี้และตลอดนิรันดรอยู่
ภายใต้การควบคุมของพระสันตปาปา เป็นเวลาหลายร้อยปีทหี่ ลักค�ำสอนของโรมได้รบั
การยอมรับอย่างแพร่หลายและเต็มที่ มีการประกอบพิธีต่างๆของพระสันตปาปา
ด้วยความเคารพ และเทศกาลของโรมได้รับการปฏิบัติตาม นักบวชทั้งหลายของโรม
ได้รับเกียรติและการเลี้ยงดูอย่างเต็มที่ โดยที่ต่อแต่นี้ไปคริสตจักรโรมจะไม่เห็น ความ
ยิ่งใหญ่หรืออ�ำนาจมากเช่นนี้ {GC 60.1}
แต่ “เวลาเที่ ย งวั น ของระบบสั น ตะปาปาเป็ น ยามเที่ ย งคื น ของโลก”
50 (J. A. Wylie, The History of Protestantism, เล่มที.่ 1, บทที่ 4) ประชาชน

ทั่วไปรวมทั้งบาทหลวงแทบจะไม่รู้จักคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ เช่นเดียวกับพวกฟาริสีในอดีต
ผู้น�ำเปปาซี(ระบบสันตะปาปา)เกลียดชังแสงสว่างที่เปิดโปงความบาปของ
พวกเขา พระบัญญัติของพระเจ้า ซึ่งเป็นมาตรฐานของความชอบธรรมถูกก�ำจัด
ออกไป พวกเขาใช้อำ� นาจอย่างไม่มขี อบเขตจ�ำกัดและกระท�ำการชัว่ โดยไม่มอี ะไรจะมา
เหนี่ยวรั้งได้ การฉ้อฉล ความโลภและเสเพลสุรุ่ยสุร่ายพบเห็นได้อย่างแพร่หลาย
มนุษย์ไม่สนใจกับการท�ำผิดเพือ่ จะได้ทรัพย์สนิ และต�ำแหน่งมาครอบครอง พระราชวัง
ของพระสันตะปาปาองค์ต่างๆและหัวหน้าคณะสงค์มีภาพ ของความลามกต�่ำช้า
ที่สุดให้เห็น พระสันตะปาปาบางองค์ที่ครองต�ำแหน่งอยู่ท�ำผิดทางอาญาที่น่า
ขยะแขยงมากจนฝ่ายปกครองของบ้านเมืองต้องพยายามขับไล่ผมู้ ตี ำ� แหน่งสูงของ
คริสตจักรเสมือนหนึง่ เป็นสัตว์ประหลาดทีโ่ หดร้ายชัว่ ช้าเกินกว่าทีจ่ ะยอมทนได้ เป็น
เวลาหลายศตวรรษทีย่ โุ รปไม่ได้เจริญก้าวหน้าในด้านการศึกษา ศิลปะหรืออารยธรรม
อัมพาตทางฝ่ายศีลธรรมและสติปญ
ั ญาได้เกิดขึน้ ในอาณาจักรของคริสจักร {GC 60.2}
สภาพของโลกภายใต้อ�ำนาจของโรมันท�ำให้ค�ำกล่าวของผู้เผยพระวจนะ
โฮเชยาได้สำ� เร็จสมจริงอย่างน่ากลัวและถูกต้องว่า “ประชาชนของเราถูกท�ำลายเพราะ
ขาดความรู้เพราะเจ้าปฏิเสธไม่รับความรู้ เราก็ปฏิเสธเจ้า ...เพราะเจ้าหลงลืมพระ
บัญญัติแห่งพระเจ้าของเจ้า เราก็จะลืมพงศ์พันธุ์ของเจ้าเสียด้วย” “ในแผ่นดินนั้น
ไม่มีความจริง ความเมตตา หรือความรู้ในเรื่องพระเจ้า มีแต่การปฏิญาณ การมุสา
การฆ่ากัน การโจรกรรมและการล่วงประเวณี เขาหาญหักพันธะทั้งสิ้น มีแต่เลือด
ซ้อนเลือด” (โฮเชยา 4:6 KJV, 1, 2 KJV) สภาพเช่นนี้เป็นผลที่เกิดจากการละทิ้ง
พระวจนะของพระเจ้า {GC 60.3}

“เวลาเที่ยงวันของระบบสันตะปาปาเป็นยามเที่ยงคืนของโลก”
(GC 60.2) 50

“the noon of the papacy was the midnight of the world.”
J.A. Wylie
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จักรพรรดิ์เฮนรี่ที่ 4 ยืนเท้าเปล่าท่ามกลางหิมะหนาวสั่นไม่ได้ปกปิดพระเศียร
คอยนาน 3 วัน เพื่อเข้าเฝ้าพระสันตะปาปาที่เมือง Canossa

“คนโง่ร�ำพึงในใจของตนว่า ไม่มีพระเจ้า”

					

พระคัมภีร์ไบเบิล-เพลงสดุดี 14:1 KJV

“The fool hath said in his heart, There is no God.”

Bible-Psalm 14 :1 KJV

Google: ทฤษฎีวิวัฒนาการ พิสูจน์ไม่ได้ ไม่ใช่วิทยาศาสตร์ เป็นเรื่องหลอกลวง”
(โดย น.พ. โชติช่วง ชุตินธร)
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พระเยซูสรุปพระบัญญัติ สิบ ประการเหลือ 2 ข้อ
•“จงรักองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นพระเจ้าของเจ้า ด้วยสุดจิต
สุดใจของเจ้า และด้วยสิ้นสุดความคิดของเจ้า” มัทธิว 22:37 (พระ
บัญญัติสิบประการ ข้อ 1 ถึง ข้อ 4)

• “จงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง” มัทธิว 22:39 (พระบัญญัติ

สิบประการ ข้อ 5 ถึง ข้อ 10)

พระบัญญัติสิบประการดูได้ที่ บทที่ 3
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บทที่ 4

ชาววอลเดนเซียน Waldensian or Waldenses
(ยุคมืดหรือยุคแห่งการกดขี่ข่มเหงของคริสตจักรโรม
ค.ศ. 538 - 1798 = 1260 ปี)

ท่ามกลางความมืดมนที่ปกคลุมโลกในช่วงเวลาอันยาวนานแห่งการเรือง
อ�ำนาจของระบบสันตะปาปา แสงสว่างแห่งความจริงไม่ได้ถูกดับไปจนหมดสิ้น ใน
ทุกยุคทุกสมัย ยังมีคนเป็นพยานเพือ่ พระเจ้า พวกเขายึดมัน่ ในความเชือ่ ว่า พระคริสต์
ทรงเป็นคนกลางระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ Mediator และยึดถือพระคัมภีร์เป็น
แนวทางในการด�ำเนินชีวิต (I Timothy 2:5) และพวกเขาถือรักษาวันสะบาโต
ที่แท้จริง(ถือรักษาวันเสาร์ตรงวันที่7ของสัปดาห์) โลกเป็นหนี้ต่อบุคคลเหล่านี้
มากเพียงไร โดยที่คนรุ่นหลังอาจไม่เคยได้รับรู้เลย พวกเขาถูกตราหน้าว่าเป็น
คนนอกรีต เจตนารมณ์ของพวกเขาถูกแย้ง เกีรยติคุณและการกระท�ำของพวกเขา
ถูกใส่ร้าย ผลงานเขียนของเขาถูกห้ามเผยแพร่ หรือแปลความหมายให้ผิดหรือถูก
ท�ำลาย แต่ถงึ กระนัน้ พวกเขายืนหยัดอย่างมัน่ คง และจากยุคหนึง่ ไปสูอ่ กี ยุคหนึง่ พวก
เขายังคงรักษาความเชื่อของเขาให้บริสุทธิ์ เพื่อเป็นมรดกศักดิ์สิทธิ์ส�ำหรับคนรุ่นหลัง
{GC 61.1}
ประวัตศิ าสตร์ประชากรของพระเจ้าในช่วงยุคมืดทีเ่ กิดขึน้ หลังจากคริสตจักร
โรมเรืองอ�ำนาจนั้น ถูกจารึกไว้ในสวรรค์ แต่ประวัติศาสตร์เหล่านี้ถูกมนุษย์บันทึกไว้
น้อยมาก แต่ร่องรอยที่เป็นหลักฐานว่าเคยมีคนเหล่านี้อยู่ในโลกก็ยังคงมีหลงเหลือ
ให้เห็นบ้าง ดูได้จากข้อกล่าวหาของผู้กดขี่ข่มเหงพวกเขา เป็นนโยบายของโรมที่
ต้องการลบล้างร่องรอยของความขัดแย้งทั้งหมดให้ออกไปจากหลักค�ำสอนหรือค�ำสั่ง
ของเธอ โรมจะคอยท�ำลายทุกๆอย่างที่เป็นการนอกรีตทิ้ง ไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือผล
งานเขียน ค�ำพูดทีไ่ ม่เชือ่ หรือสงสัยในสิทธิอำ� นาจของค�ำสอนทีไ่ ม่มขี อ้ พิสจู น์ของโรมัน
คาทอลิคก็เพียงพอทีจ่ ะมีโทษถึงตาย ไม่วา่ คนๆนัน้ จะร�ำ่ รวยหรือยากจน เป็นคนมีระดับ
หรือไม่มีระดับ นอกจากนั้น โรมยังพยายามท�ำลายหลักฐานแห่งความโหดเหี้ยม
ทุกประเภทที่เธอได้ปฏิบัติต่อผู้คัดค้าน สภาแห่งพระสันตะปาปาได้ออกค�ำสั่งให้เผา
54 หนั ง สื อ และข้ อ เขี ย นทุ ก เรื่ อ งที่ ก ล่ า วถึ ง เหตุ ก ารณ์ เ หล่ า นี้ ทิ้ ง ก่ อ นที่ จ ะมี

ผูค้ ดิ ค้นเครือ่ งพิมพ์ขนึ้ มีหนังสืออยูไ่ ม่มาก และมักอยูใ่ นสภาพทีย่ ากต่อการเก็บรักษา
ด้วยเหตุนี้ จึงยากที่จะปกป้องไม่ให้ชาวโรมันคาทอลิคด�ำเนินตามแผนของตน {GC
61.2}
คริสตจักรโรมไม่ปล่อยให้โบสถ์คริสต์ใดๆในอาณาบริเวณการปกครองของ
เธอได้รับเสรีภาพทางศาสนา มีจิตส�ำนึกรู้ถูกรู้ผิด freedom of conscience โดย
ไม่ถูกโรมรบกวน หลังจากที่ระบบสันตาปาปาเรืองอ�ำนาจขึ้นมา เธอก็เริ่มยื่นมือออก
ไปเพือ่ บดขยีท้ กุ คนทีไ่ ม่ยอมรับอ�ำนาจของเธอ และคริสตจักรแล้วคริสตจักรเล่าทีต่ อ้ ง
ทะยอยกันมาสยบอยู่ใต้อ�ำนาจของเธอ {GC 62.1}
ในประเทศอังกฤษ คริสตศาสนาดั้งเดิมได้หยั่งรากตั้งแต่สมัยแรกเริ่ม
พระกิตติคุณที่ชาวอังกฤษรับไว้ในศตวรรษที่หนึ่งนั้นไม่ถูกปนเปื้อนด้วยความเชื่อ
ที่ถูกบิดเบือนของลัทธิชาวโรมัน การกดขี่ข่มเหงได้แผ่ขยายมาจนถึงชายฝั่งอังกฤษ
ที่ห่างไกล นี่คือของขวัญเพียงชิ้นเดียวที่คริสเตียนได้รับจากโรมในศตวรรษแรกๆที่มี
จักรพรรดิทไี่ ม่ได้นบั ถือศาสนาคริสต์ คริสเตียนมากมายหนีการกดขีใ่ นประเทศอังกฤษ
เข้าไปหลบภัยในประเทศสกอตแลนด์ จากที่นั่น สัจจะธรรมถูกกระจายไปยังประเทศ
ไอร์แลนด์ และประเทศเหล่านี้ต้อนรับพระกิตติคุณด้วยความเปรมปรีดิ์ {GC 62.2}
เมื่ อ ชาวแซคซั น บุ ก รุ ก เข้ า มาในประเทศอั ง กฤษ ลั ท ธิ ไ ม่ เชื่ อ พระเจ้ า จึ ง
เรืองอ�ำนาจขึ้น ผู้ที่ได้รับชัยชนะมองดูว่า เป็นการเสียเกียรติยิ่งที่จะปล่อยให้ทาสเป็น
ผู้สั่งสอนพวกเขา คริสเตียนจึงถูกบังคับให้ล่าถอยไปยังภูเขาและทุ่งหญ้า แต่กระนั้น
แสงสว่างที่ถูกปกปิดไว้ช่ัวขณะหนึ่งก็ยังคงส่องสว่างต่อไป หลังจากนั้นหนึ่งศตวรรษ
แสงสว่างที่ยังคงส่องอยู่ในประเทศสกอตแลนด์ได้ส่องไปยังดินแดนที่อยู่ห่างไกล
ออกไป โคลัมบา Columba แห่งประเทศไอร์แลนด์ ซึ่งเป็นผู้ท่ีเคร่งครัดในศาสนา
เขาและผู้ร่วมงานของเขาได้รวบรวมเหล่าผู้เชื่อที่กระจัดกระจายให้มารวมกันที่
เกาะไอโอนา Iona ที่โดดเดี่ยว พวกเขาท�ำให้ที่นี่ป็นศูนย์กลางของการรับใช้ ใน
ท่ามกลางผู้ประกาศพระกิตติคุณเหล่านี้ มีผู้ที่ถือรักษาวันสะบาโต Sabbath ตามที่
พระคัมภีร์ได้สอนไว้ (ถือรักษาวันเสาร์ตรงวันที่7ของสัปดาห์) ดังนั้นความจริง
ในเรื่องนี้จึงถูกถ่ายทอดให้แก่คนเหล่านี้ มีการจัดตั้งโรงเรียนขึ้นบนเกาะไอโอนา
นั ก เรี ย นจากโรงเรี ย นนี้ ถู ก ส่ ง ออกไปเป็ น มิ ช ชั น นารี ไม่ เ พี ย งแต่ ไ ปยั ง ประเทศ
สกอตแลนด์และประเทศอังกฤษเท่านั้น แต่ไปยังประเทศเยอรมัน
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สวิสเซอร์แลนด์ และกระทั่งประเทศอิตาลีด้วย {GC 62.3}
แต่สายตาของโรมได้จ้องไปที่ประเทศอังกฤษ และมุ่งมั่นที่จะน�ำเข้ามาให้อยู่
ภายใต้อ�ำนาจสูงสุดของเธอ ในศตวรรษที่หก มิชชันนารีของ โรมเข้าไปท�ำให้ชาว
แซคซอนที่ไร้ศาสนารับเชื่อ คนเถื่อนผู้ยโสต้อนรับมิชชันนารีเหล่านี้ด้วยความชื่นชม
และพวกเขาได้ชักชวนอีกหลายพันคนมารับความเชื่อของโรม ในขณะที่งานเจริญ
ก้าวหน้าไปนั้น ผู้น�ำจากพระสันตะปาปาและผู้ที่รับเชื่อใหม่ของเขาได้สัมผัสกับ
คริสเตียนที่เป็นแบบดั้งเดิม พวกเขาได้เห็นความแตกต่างปรากฏออกมาอย่างเด่นชัด
คริสเตียนแบบดั้งเดิมเหล่านี้เรียบง่าย ถ่อมตนและยึดพระคัมภีร์เป็นหลักปฏิบัติใน
ด้านการด�ำรงค์ ชีวิต ด้านอุปนิสัยและความประพฤติ ด้านหลักความเชื่อ และ กิริยา
ท่าทาง ขณะทีช่ าวโรมันคาทอลิคแสดง ออกถึงความงมงาย ความหรูหราและความยโส
ผู้แทนของโรมต้องการให้คริสตจักรเหล่านี้ยอมรับว่าพระสันตะปาปา มีอ�ำนาจสูงสุด
ชาวอังกฤษเหล่านี้ตอบด้วยความถ่อมตนว่า พวกเขาปรารถนาที่จะรักมนุษย์ทุกคน
และพระสันตะปาปาไม่มีสิทธิ์ได้รับอ�ำนาจสูงสุดในคริสตจักร และพวกเขายอมให้
ความนอบน้ อ มต่ อ พระสั น ตะปาปาเท่ า ๆกั บ ที่ ใ ห้ กั บ ผู ้ ติ ด ตามของพระคริ ส ต์
มีความพยายามอยู่หลายครั้งที่จะท�ำให้พวกเขาภักดีต่อโรม แต่คริสเตียนที่ถ่อมใจ
เหล่านี้ต้องประหลาดใจกับความยโสที่ตัวแทนของโรมแสดงออกมา เมื่อพวกเขาตอบ
ด้วยความแน่วแน่ว่าเขาไม่มีพระอาจารย์อื่นใดนอกจากพระคริสต์ ถึงตอนนี้ ธาตุแท้
ของพระสันตะปาปาจึงเปิดเผยออกมาให้เห็น ผู้น�ำของโรมันกล่าวว่า “หากท่าน
ไม่ยอมรับพี่น้องที่น�ำสันติสุขมาให้ ท่านจะต้องรับศัตรูท่ีน�ำสงครามมาให้ หากท่าน
ไม่ยอมเข้าร่วมกับเราในการสอนสั่งเพื่อน�ำวิถีทางแห่งชีวิตให้แก่พวกชาวแซกซอน
ท่านจะได้รับการทุบตีจนตายจากพวกเขา” (J. H. Merle D’Aubigne, History
of the Reformation of the Sixteenth Century, เล่มที่. 17, บทที่. 2) นี่ไม่ใช่
การข่มขู่เท่านั้น พวกเขาน�ำเอาสงคราม กลอุบายและการหลอกลวงเข้ามาต่อสู้
เหล่าพยานที่เชื่อพระคัมภีร์เหล่านี้ จนกระทั่งโบสถ์ต่างๆของอังกฤษถูกท�ำลาย หรือ
ถูกบังคับให้ยอมจ�ำนนต่ออ�ำนาจของพระสันตะปาปา {GC 62.4}
ตลอดช่วงเวลาหลายศตวรรษในดินแดนที่อยู่นอกการปกครองของอ�ำนาจ
โรมนั้น ยังมีกลุ่มคริสเตียนที่แทบไม่ได้รับผลกระทบจากความไม่สัตย์ซื่อของโรม
พวกเขาถูกห้อมล้อมด้วยคนไม่ถือศาสนาคริสต์ เมื่อเวลาผ่านไป พวกเขาก็ได้
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รับผลกระทบจากความเชือ่ ทีผ่ ดิ ๆของคนไม่มถี อื ศาสนาคริสต์เหล่านี้ แต่พวกเขาก็ยงั คง
ถือว่าพระคัมภีร์เป็นมาตรฐานความเชื่อเพียงหนึ่งเดียวและยังยึดถือความจริง
มากมายในพระคัมภีร์ คริสเตียนเหล่านี้เชื่อว่าพระบัญญัติของพระเจ้านั้นยั่งยืน
ไม่เปลี่ยนแปลง และถือรักษาวันสะบาโตแห่งพระบัญญัติข้อที่สี่ (ถือรักษาวันเสาร์
ตรงวันที่7ของสัปดาห์) คริสตจักรต่างๆที่เชื่อในพระบัญญัติและถือรักษาความเชื่อ
เช่นนีพ้ บได้ในภาคกลางของทวีปแอฟริกาและในท่ามกลางชาวอาร์มเี นียในทวีปเอเซีย
{GC 63.1}
แต่ในบรรดาผู้ที่ต่อต้านการบุกรุกของอ�ำนาจแห่งโรมนั้น ชาววอลเดนเซียน
Waldenses จะปรากฏอยู่ในระดับแนวหน้า ในทุกหนแห่งที่ระบบของสันตะปาปา
เข้าไปยึดพื้นที่ไว้ ก็จะมีการต่อต้านสิ่งที่ผิดและความเลวร้ายที่เกิดขึ้นด้วยความ
เหนียวแน่นที่สุด เป็นเวลาหลายศตวรรษที่โบสถ์ต่างๆแห่งพิดมอนท์ Piedmont
คงความเป็นเอกราชไว้ได้ แต่ในที่สุด เวลานั้นก็มาถึง เมื่อโรมยืนกรานที่จะให้พวกเขา
ต้องยอมจ�ำนน ภายหลังจากการต่อสู้กับความโหดเหี้ยมของโรมอย่างไร้ผล ผู้น�ำ
ของโบสถ์เหล่านี้ยอมรับอย่างไม่สู้เต็มใจต่อความยิ่งใหญ่ของอ�ำนาจสูงสุดที่ดูราวกับ
ว่าได้รับการยอมรับจากทั่วทั้งโลก แต่ยังมีบางคนที่ปฏิเสธไม่ยอมรับอ�ำนาจของ
พระสันตะปาปาหรือของพระราชาคณะ พวกเขาตั้งใจที่จะรักษาความภักดีที่มีต่อ
พระเจ้า และต้องการถนอมรักษาความบริสทุ ธิแ์ ละความเรียบง่ายทีอ่ ยูใ่ นความเชือ่ ของ
เขา การแตกแยกจึงเกิดขึ้น ผู้ที่ยึดความเชื่อเก่าแก่ได้ถอนตัวออกไป มีบางคนได้ละทิ้ง
ถิ่นเดิมที่อยู่บนเทือกเขาแอลป์ เพื่อไปชูธงแห่งความจริงในดินแดนต่างชาติ ส่วนคน
อื่นๆล่าถอยออกไปหลบอยู่ในหุบเขาคับแคบและที่มั่นบนภูเขาที่ขรุขระและที่นั่น
เขารักษาเสรีภาพที่จะนมัสการพระเจ้า {GC 64.1}
ความเชื่อที่ชาวคริสเตียนวอลเดนเซียนยึดถือและสั่งสอนกันเป็นเวลาหลาย
ศตวรรษนั้น ช่างแตกต่างจากหลักค�ำสอนผิดๆของโรม ความเชื่อในศาสนาของพวก
เขาพบได้ในพระวจนะของพระเจ้าที่เขียนเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งเป็นระบบที่แท้
จริงของศาสนาคริสต์ แต่ชาวนาต�่ำต้อยเหล่านั้นซึ่งอาศัยอย่างโดดเดี่ยว แยกตัวเอง
ออกจากโลกภายนอกและตรากตร�ำกับงานประจ�ำวันของเขาท่ามกลางฝูงสัตว์และ
สวนองุ่น ความขัดแย้งกับค�ำสอนและการนอกศาสนาของคริสตจักรที่ละทิ้งความเชื่อ
นั้นพวกเขาไม่ได้สร้างขึ้นมาเอง ความเชื่อของพวกเขาไม่ใช่เป็นเรื่องที่ได้รับ 57

มาใหม่ ความเชือ่ ทางศาสนาของพวกเขาเป็นมรดกทีร่ บั มาจากบรรพบุรษุ พวกเขาต่อสู้
เพือ่ ความเชือ่ ของคริสตจักรของสมัยอัครสาวก คือ “ความเชือ่ ซึง่ ครัง้ หนึง่ ได้ทรงโปรด
มอบไว้แก่วิสุทธิชนแล้ว” (ยูดา 3) “คริสตจักรในป่ากันดาร” ไม่ใช่สภาการปกครอง
คณะสงฆ์ทหี่ ยิง่ ทะนงซึง่ สถาปานาอยูใ่ นเมืองหลวงทีย่ งิ่ ใหญ่ของโลก แต่เป็นคริสตจักร
ทีแ่ ท้จริงของพระคริสต์ ซึง่ พิทกั ษ์สมบัตแิ ห่งความจริงทีพ่ ระเจ้าได้ทรงโปรดมอบไว้ให้
ประชากรของพระองค์เพื่อส่งต่อให้กับชาวโลก {GC 64.2}
ในบรรดาสาเหตุโดดเด่นทีท่ ำ� ให้คริสตจักรแท้จริงต้องแยกตัวออกจากโรม
นั้นคือ โรมเกลียดชังวันสะบาโต(วันเสาร์)ที่พระคัมภีร์สอนไว้ ตามที่มีค�ำพยากรณ์
ท�ำนายล่วงหน้าไว้วา่ อ�ำนาจของพระสันตะปาปจะทิง้ ความจริงลงสูพ่ นื้ ดิน พระบัญญัติ
ของพระเจ้าถูกเหยียบย�่ำลงกับพื้นดิน ในขณะที่ขนบธรรมเนียมประเพณีของมนุษย์
ถู ก เชิ ด ชู ใ ห้ สู ง ขึ้ น โบสถ์ ต ่ า งๆของคริ ส ตจั ก รที่ อ ยู ่ ภ ายใต้ ก ารปกครองของ
พระสันตะปาปาถูกบังคับไว้ตงั้ แต่แรกให้ถวายเกียรติวนั อาทิตย์เป็นวันบริสทุ ธิศ์ กั ดิส์ ทิ ธิ์
ท่ามกลางความผิดและความเชื่องมงายที่มีอยู่ทั่วไป ก็ยังมีประชากรที่แท้จริงของ
พระเจ้าเหลืออยู่ พวกเขายังคงถือรักษาวันสะบาโต(วันเสาร์วันที่ 7 ของสัปดาห์)
ด้วยความสับสน พวกเขาต้องละเว้นจากการท�ำงานในวันอาทิตย์ด้วย แต่การกระ
ท�ำเช่นนี้ผู้น�ำของพระสันตะปาปายังไม่พอใจพวกเขาไม่เพียงแต่ต้องการให้ถือรักษา
วันอาทิตย์ให้เป็นวันบริสุทธิ์ แต่ต้องการท�ำลายความศักดิ์สิทธิ์ของวันสะบาโต (วันที่
7) และพวกเขาใช้ค�ำพูดที่รุนแรงที่สุดประนามผู้ที่กล้าถือรักษาวันสะบาโต(วันเสาร์)
มีเพียงการหนีไปให้พ้นจากอ�ำนาจของโรมเท่านั้นที่จะน�ำสันติสุขในการปฏิบัติตาม
พระบัญญัติของพระเจ้า {GC 65.1}
ชาววอลเดนซีเป็นคนกลุ่มแรกในทวีปยุโรปที่มีพระคัมภีร์ฉบับที่แปลมาแล้ว
พวกเขามีพระคัมภีร์ที่เขียนด้วยมือในภาษาของตนเองมาหลายร้อยปีก่อนมีการ
ปฏิรูปทางศาสนา พวกเขาจึงมีความจริงที่ไม่เปรอะเปื้อน เรื่องนี้ท�ำให้พวกเขาตกเป็น
เป้าหมายส�ำคัญแห่งความเกลียดชังและการกดขี่ พวกเขาประกาศว่า คริสตจักรแห่ง
โรมเป็นกรุงบาบิโลนที่ละทิ้งความเชื่อตามที่ระบุไว้ในหนังสือวิวรณ์ และพวกวอลเดน
เซียนเสี่ยงชีวิตของตนเองเพื่อยืนขึ้นมาต่อต้านอ�ำนาจที่เสื่อมโทรมของโรม ในขณะที่
พวกเขาตกอยู่ภายใต้การกดดันของการกดขี่ข่มเหงที่ต่อเนื่องยาวนาน มีบางคนยอม
ประนี ป ระนอมความเชื่ อ ของเขา ยอมทิ้ ง หลั ก การที่ โ ดดเด่ น ของเขาไป
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ทีละเล็กทีละน้อย ส่วนคนอืน่ ๆก็ยงั คงยึดมัน่ ในความจริง ตลอดระยะเวลาอันยาวนาน
ของยุคมืดและการละทิ้งความเชื่อนั้น ยังมีชาววอลเดนซีท่ีไม่ยอมรับความยิ่งใหญ่
ของโรม พวกเขาไม่ยอมกราบไหว้บูชารูปเคารพ และพวกเขาถือรักษาวันสะบาโต
ที่แท้จริง(วันที่ 7) ภายใต้พายุแห่งการต่อต้านที่รุนแรงที่สุด พวกเขาคงรักษาความเชื่อ
ของเขาไว้ แม้ว่าพวกเขาจะถูกฆ่าตายด้วยหอกของชาวซาวอย และย่างสดด้วยดุ้นฟืน
ของชาวโรมัน พวกเขายืนหยัดเพือ่ พระวจนะของพระเจ้าและพระเกียรติของพระองค์
อย่างไม่หวั่นเกรง{GC 65.2}
ตลอดช่วงเวลาของการหลบภัยต่อการกดขีแ่ ละการบีบบังคับชาววอลเดนซีส์
ได้หลบซ่อนอยู่ในป้อมปราการที่สูงใหญ่ของภูเขา ในที่หลบซ่อนนี้ แสงสว่างแห่ง
ความจริงยังลุกโชติช่วงอยู่ท่ามกลางความมืดมิดของยุคกลาง จากสถานที่แห่งนี้
เหล่าพยานเพื่อความจริงยังคงรักษาความเชื่ออันเก่าแก่ของพวกเขาไว้ได้ถึงกว่าหนึ่ง
พันปี {GC 65.3}
พระเจ้าทรงประทานที่หลบภัยยิ่งใหญ่น่าเกรงขามให้แก่ประชากรของ
พระองค์ ซึ่งเหมาะสมกับสัจจะธรรมยิ่งใหญ่ที่ทรงโปรดมอบให้พวกเขา ส�ำหรับ
ผู ้ ซื่ อ สั ต ย์ ที่ ถู ก เนรเทศเหล่ า นี้ ภู เขาสู ง เป็ น สั ญ ลั ก ษณ์ ถึ ง ความชอบธรรมของ
พระเยโฮวาห์ ที่ไม่แปรเปลี่ยน พวกเขาชี้ให้ลูกๆดูยอดภูเขาสูงใหญ่ที่ยืนตระหง่าน
อย่างถาวร ไม่เปลี่ยนแปลง และเล่าให้ลูกๆของเขาฟังถึงพระเจ้า ผู้ทรงไม่แปรผัน
หรือไม่มกี ารเปลีย่ นแปลง มิใช่เป็นเงาทีห่ มุนได้ และพระด�ำรัสของพระองค์จะยัง่ ยืน
ตลอดไปดัง่ ภูเขาทีม่ นั่ คงถาวรชัว่ นิรนั ดร์ พระเจ้าทรงยึดภูเขาไว้มนั่ และผูกมัดขุนเขา
ไว้อย่างแข็งแกร่ง ไม่มมี อื ใดทีจ่ ะเคลือ่ นย้ายมันออกไปได้ เว้นแต่พระหัตถ์ของพระองค์
ผู้ทรงมีอ�ำนาจที่ไม่มีขอบเขต ในท�ำนองเดียวกัน พระองค์ทรงสถาปนาพระบัญญัติ
ของพระองค์ซึ่งเป็นรากฐานการปกครองของพระองค์ในสวรรค์และบนโลก มือ
ของมนุษย์อาจยืน่ ไปยังเพือ่ นมนุษย์และท�ำลายชีวติ ของเขา หากจะเอามือไปถอนราก
ของภูเขาออกมาจากฐานของมันและเหวี่ยงมันทิ้งไปในทะเลก็เป็นสิ่งที่ท�ำได้ง่ายกว่า
ที่จะไปเปลี่ยนแปลงพระธรรมบัญญัติพระเยโฮวาห์ สักข้อหนึ่ง หรือลบพระสัญญา
สักข้อหนึ่งที่พระองค์ทรงมีไว้ให้แก่ผู้ที่กระท�ำตามพระประสงค์ของพระองค์ ความ
ซือ่ ตรงทีผ่ รู้ บั ใช้ของพระเจ้ามีตอ่ พระบัญญัตขิ องพระองค์นนั้ ต้องมัน่ คงดัง่ เช่นภูเขา
ที่ไม่แปรเปลี่ยน {GC 66.1}
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ภูเขาที่ห้อมล้อมหุบเขาที่ผู้หลบภัยอาศัยอยู่นั้น เป็นพยานถึงอ�ำนาจแห่ง
การทรงสร้างของพระเจ้าอย่างต่อเนื่อง และเป็นค�ำสัญญาถึงการปกป้องดูแลอย่าง
ไม่มีวันเสื่อมคลายของพระองค์ นักแสวงธรรมเหล่านั้นได้เรียนรู้และรักสัญลักษณ์
ที่สงบนิ่งของการทรงสถิตอยู่ด้วยของพระเยโฮวาห์ พวกเขาไม่ปล่อยตัวให้กับการ
โอดครวญกับความยากล�ำบากในชีวิต ในท่ามกลางความอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวของ
ขุน เขา พวกเขาไม่ เคยรู้สึก โดดเดี่ยว พวกเขาขอบคุ ณ พระเจ้ า ที่ ท รงประทานที่
หลบซ่อนจากความโกรธและความโหดร้ายของมนุษย์ พวกเขาปิติยินดีในเสรีภาพที่
เขาสามารถนมัสการต่อเบือ้ งพระพักตร์พระองค์ บ่อยครัง้ เมือ่ ศัตรูตามล่าพวกเขา ป้อม
ปราการที่แข็งแกร่งของภูเขาก็เป็นที่ปกป้องอันมั่นคงของพวกเขา พวกเขาร้องถวาย
สรรเสริญพระเจ้าจากหน้าผาสูงชันต่างๆ และกองทัพโรมันไม่อาจท�ำให้เสียงเพลงแห่ง
การขอบคุณพระเจ้าเงียบไปได้ {GC 66.2}
ความเลือ่ มใสของชาววอลเดนเซียนผูต้ ดิ ตามพระคริสต์เหล่านีบ้ ริสทุ ธิเ์ รียบง่าย
และร้อนรน พวกเขาถือว่าหลักการแห่งความจริงมีคุณค่าเหนือบ้านและที่ดิน
ญาติสนิท มิตรสหาย แม้กระทั่งชีวิตของเขาเอง พวกเขาเฝ้าพยายามให้หลักการ
เหล่านี้ฝังลึกเข้าไปในจิตใจของเด็กด้วยความตั้งใจ ตั้งแต่อายุยังน้อยๆ พวกเยาวชน
จะถูกสอนเรือ่ งราวในพระคัมภีรแ์ ละสอนให้รกั ษาข้อก�ำหนดในพระบัญญัตขิ องพระเจ้า
ให้ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องจากพระคัมภีร์มีอยู่น้อยเล่ม ดังนั้น พวกเขาจึงน�ำข้อพระวจนะอันมี
ค่าเหล่านีใ้ ส่เข้าไปในสมอง มีหลายคนสามารถท่องข้อความจากพระคริสตธรรมคัมภีร์
เดิมและพระคริสตธรรมคัมภีร์ใหม่ได้เป็นตอนยาวๆ การนึกคิดเกี่ยวกับพระเจ้าได้
เชื่อมโยงเหมือนเช่นภาพอันสง่างามของธรรมชาติและกับพระพรเล็กน้อยของชีวิต
ประจ�ำวัน เด็กเล็กๆเรียนรู้ที่จะมองไปยังพระเจ้าด้วยความขอบพระคุณ ว่าพระองค์
ทรงเป็นผู้ประทานพระกรุณา และความสุขส�ำราญทั้งปวงให้แก่พวกเขา {GC 67.1}
พ่อแม่ทอี่ อ่ นสุภาพและเปีย่ มด้วยรัก ก็รกั ลูกๆของเขามากเกินกว่าทีจ่ ะปล่อย
ให้พวกเขาเกิดความคุ้นเคยกับการตามใจตนเอง เพราะเบื้องหน้าของพวกเขานั้น คือ
ชีวิตที่มีการทดลองและความยากล�ำบาก หรืออาจจะเป็นความตายที่เขาต้องยอม
พลีชีพ พวกเขาได้รับการฝึกสอนตั้งแต่เด็กๆให้อดทนต่อความยากล�ำบาก ให้ยอมอยู่
ภายใต้การควบคุม แต่กระนั้นเขาจะต้องรู้จักคิดและลงมือท�ำการด้วยตนเอง พวกเขา
60 ถูกสั่งสอนให้รู้จักรับผิดชอบตั้งแต่อายุยังน้อย ให้ควบคุมค�ำพูดและเข้าใจ

ปัญญาของการนิ่งเงียบ ค�ำพูดที่ไม่เหมาะสมเพียงค�ำเดียวที่ศัตรูของเขาได้ยิน อาจไม่
เพียงน�ำภัยมายังผู้พูดเท่านั้น แต่อาจน�ำภัยมาถึงชีวิตของพี่น้องของเขานับร้อยๆคน
ดั่งสุนัขจิ้งจอกที่ตามล่าเหยื่อของมัน เหล่าศัตรูแห่งความจริงได้ไล่ล่าผู้ที่กล้าทวงถาม
หาเสรีภาพทางความเชื่อของศาสนา {GC 67.2}
ชาววอลเดนซีสได้สละทิ้งความร�่ำรวยทางฝ่ายโลกเพื่อเห็นแก่ความจริง
พวกเขาท�ำงานด้วยความอดทนเพื่อหาอาหารเลี้ยงชีพ พวกเขาได้พัฒนาที่ดินทุก
ตารางนิ้วที่อยู่บนภูเขาเพื่อใช้เพาะปลูกได้อย่างตั้งใจ พวกเขาก็ได้ท�ำให้หุบเขาและ
เนินเขาที่ไม่สู้อุดมนักเกิดผลขึ้นมาได้ ความประหยัดและการหักห้ามใจอย่างถึงที่สุด
เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา ซึ่งเป็นมรดกอันเดียวที่ลูกๆของพวกเขาได้รับ พวกเขา
สอนว่าพระเจ้าทรงก�ำหนดให้ชีวิตต้องมีกรอบระเบียบ และความต้องการของเขาจะ
ได้มาด้วยการลงแรงท�ำงาน วางแผนล่วงหน้า ใส่ใจและความเชื่อ การกระท�ำเช่นนั้น
ต้องใช้ความอุตสาหะและเหน็ดเหนือ่ ย แต่การท�ำเช่นนัน้ จะเป็นประโยชน์ยงิ่ นีค่ อื สิง่ ที่
มนุษย์ในสภาพที่ล้มในบาปจ�ำเป็นต้องท�ำ ซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่พระเจ้าทรงประทานให้
เพือ่ ฝึกหัดและพัฒนา ในขณะทีเ่ ยาวชนท�ำตัวให้คนุ้ เคยกับงานหนักและยากล�ำบากนัน้
พวกเขาก็ไม่ได้ละเลยการพัฒนาทางปัญญา พวกเขาถูกสอนว่า ความสามารถทั้งหมด
ของเขานัน้ เป็นของพระเจ้า และจะต้องปรับปรุงและพัฒนาให้ดขี นึ้ เพือ่ พระราชกิจของ
พระองค์ {GC 67.6}
โบสถ์ตา่ งๆของ ชาววอลเดนเซียน Vaudois มีลกั ษณะคล้ายคลึงกับคริสตจักร
ในสมัยอัครทูต คริสตจักรนีบ้ ริสทุ ธิแ์ ละเรียบง่าย พวกเขาไม่ยอมรับความเป็นใหญ่ของ
พระสันตะปาปาและพระราชาคณะ พวกเขายึดถือพระคัมภีร์ให้เป็นอ�ำนาจสูงสุด
และเป็นอ�ำนาจเดียวที่ไม่เคยผิด ศิษยาภิบาลของพวกเขาก็ไม่เหมือนนักบวชของโรม
ทีฝ่ กั ใฝ่ความเป็นใหญ่ ศิษยาภิบาลเหล่านีป้ ฏิบตั ติ ามแบบอย่างของพระอาจารย์ของเขา
ที่ว่า พระองค์ “มิได้มาเพื่อรับการปรนนิบัติ แต่ท่านมาเพื่อจะปรนนิบัติเขา” (มัทธิว
20: 28) พวกเขาเลี้ยงดูฝูงแกะของพระเจ้า น�ำแกะไปยังทุ่งหญ้าเขียวสดและไปยัง
พระวจนะศักดิส์ ทิ ธิข์ องพระองค์ทเี่ ป็นน�ำ้ พุแห่งชีวติ ชีวติ ของพวกเขาช่างแตกต่างจาก
พิธีการที่เอิกเกริกและน่าภูมิใจของคนทั่วไป พวกเขาไม่ได้ชุมนุมกันในอาคารโบสถ์ที่
หรูหรา ยิ่งใหญ่ตระการตา แต่พวกเขาชุมนุมกันอยู่ภายใต้ร่มเงาของภูเขา ในหุบเขา
แห่งเทือกเขาแอลป์ หรือในช่วงเวลาอันตราย จะชุมนุมกันอยู่ในป้อมปราการ 61

หินเพื่อฟังพระวจนะแห่งความจริงจากผู้รับใช้ของพระคริสต์ ศิษยาภิบาลไม่เพียง
เทศนาพระกิตติคุณ แต่ยังออกเยี่ยมผู้ป่วย สอนศาสนาให้กับเด็กๆด้วยวิธีการถาม
ตอบ เตือนสติผู้หลงผิดและท�ำงานเพื่อยุติความขัดแย้งและเสริมสร้างความปรองดอง
และความรักฉันพี่น้อง ในช่วงเวลาที่สงบ พวกเขาด�ำรงชีวิตอยู่ด้วยเงินถวายจากจิต
ศรัทธา แต่พวกเขาก็ท�ำตัวเหมือนเช่นเปาโลซึ่งเป็นช่างท�ำเต๊นท์ ศิษยาภิบาลแต่ละคน
จะเรียนรู้การงานหรืออาชีพบางอย่างที่จะใช้จุนเจือชีวิตของเขาเองได้ ถ้าเขาจ�ำเป็น
ต้องท�ำ {GC 68.1}
เยาวชนได้รับการสอนสั่งจากศิษยาภิบาลของเขา ถึงแม้พวกเขาต้องใส่ใจ
กับการศึกษาในสาขาวิชาทั่วไปก็ตาม แต่พระคัมภีร์ก็ยังเป็นวิชาหลัก พวกเขาท่องจ�ำ
พระคริสตธรรมกิตติคุณมัทธิวและยอห์นได้ทั้งหมด และยังจดจ�ำจดหมายต่างๆของ
อัครทูตได้หลายเล่ม พวกเขาถูกใช้ให้คัดลอกพระคัมภีร์ มีพระคัมภีร์ที่ใช้มือคัดลอก
ทั้งเล่มอยู่หลายเล่ม ก็ยังมีพระคัมภีร์บางตอนที่ได้รับการเลือกสรรถูกคัดลอกด้วยมือ
เมื่อมีผู้ที่หาค�ำอธิบายพระคัมภีร์ข้อนั้นได้ ก็มีการเติมค�ำอธิบายอย่างง่ายๆลงใน
ข้อพระคัมภีร์นั้น ด้วยวิธีการดังกล่าวนี้ ขุมทรัพย์แห่งความจริงที่ผู้ที่ต้องการยกตน
เหนือพระเจ้าได้พยายามปกปิดมาเป็นเวลานาน จึงถูกเปิดเผยออกมา {GC 68.2}
การคัดลอกพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ออกมาทีละข้อ ทีละบทได้นั้น ต้องใช้ความ
อดทน การท�ำงานอย่างไม่รจู้ กั เหน็ดเหนือ่ ย บ่อยครัง้ ทีก่ ารคัดลอกนีก้ ระท�ำกันภายใต้
แสงคบเพลิงในถ�ำ้ ลึกทีม่ ดื มิดของโลก ด้วยวิธกี ารเช่นนีท้ พี่ ระราชกิจของพระเจ้าด�ำเนิน
ไป ท�ำให้เห็นน�้ำพระทัยของพระเจ้าที่เจิดจ้าขึ้นมาดั่งทองค�ำบริสุทธิ์ และจะสว่างมาก
ยิ่งขึ้น สดใสยิ่งขึ้นและมีอ�ำนาจมากยิ่งขึ้น ก็จากความทุกข์ยากของผู้ที่มีส่วนในการ
ท�ำงานนี้รับรู้และได้เผชิญเพื่อเห็นแก่งานนี้ ทูตสวรรค์ได้ห้อมล้อมอยู่รอบคนงานที่
ซื่อสัตย์เหล่านี้ {GC 69.1}
ซาตานผลักดันบาทหลวงและพระราชาคณะของพระสันตะปาปาให้ฝัง
พระวจนะแห่งความจริงลงไปใต้กองขยะของค�ำสอนผิด ค�ำสอนนอกรีตและความเชือ่
ที่งมงาย แต่ด้วยวิธีการอัศจรรย์ที่สุด พระวจนะของพระเจ้าถูกปกป้องไว้ตลอด
ยุคมืดอย่างไม่มีด่างพร้อย ด้วยเหตุว่า พระวจนะนี้ไม่ได้มีตราประทับของมนุษย์ แต่มี
ตราประทับของพระเจ้า มนุษย์ไม่เคยย่อท้อต่อการท�ำให้ความหมายที่เรียบง่ายและ
ชัดเจนในพระคัมภีร์เกิดความสับสน และเกิดความขัดแย้งกับค�ำพยานใน
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พระคัมภีร์เอง ดั่งเช่นเรือโนอาห์ที่ลอยอยู่กลางทะเลลึกที่มีคลื่นใหญ่ พระวจนะของ
พระเจ้าแล่นผ่านพายุที่จ้องท�ำลาย ดั่งเหมืองทองค�ำและเงินที่ฝังอยู่ใต้ผิวดินให้ทุกคน
ที่ต้องการหาสมบัติขุดลงไป พระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ก็เป็นเช่นเดียวกัน โดยมีขุมทรัพย์
แห่งความจริงที่จะเปิดเผยออกมาให้แก่ผู้ที่แสวงหาด้วยความจริงใจ ถ่อมตนและ
การอธิษฐาน พระเจ้าทรงออกแบบให้พระคัมภีรเ์ ป็นบทเรียนส�ำหรับมนุษยชาติทงั้ ปวง
ตั้งแต่วัยเด็ก วัยหนุ่มสาว และในวัยผู้ใหญ่ และให้ศึกษาตลอดทุกเวลา พระองค์ทรง
ประทานพระวจนะของพระองค์ให้แก่มนุษย์เพื่อส�ำแดงพระองค์เอง ความจริงทุกๆ
เรื่องที่เขาค้นพบใหม่ๆก็เป็นการเปิดเผยถึงพระลักษณะใหม่ๆของพระเจ้าผู้ทรงเป็น
พระผู้สร้างด้วย การศึกษาพระคัมภีร์เป็นวิถีทางที่พระเจ้าทรงก�ำหนดไว้เพื่อให้มนุษย์
ได้สัมพันธ์ใกล้ชิดกับพระผู้สร้าง และเพื่อให้เขาได้รับรู้พระประสงค์ของพระองค์ได้
ชัดเจนยิ่งขึ้น พระคัมภีร์เป็นตัวกลางที่ใช้ติดต่อระหว่างพระเจ้าและมนุษย์ {GC 69.2}
ในขณะที่ชาววอลเดนเซียนยอมรับว่าความย�ำเกรงพระเจ้าเป็นบ่อเกิดแห่ง
ปัญญานั้น พวกเขาไม่ได้มองข้ามความส�ำคัญกับการที่ต้องติดต่อกับโลกภายนอก กับ
ความรู้ของมนุษย์ชาติและวิธีด�ำรงชีวิตที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเปิดความนึกคิดให้กว้าง
และว่องไว มีเยาวชนบางคนจากโรงเรียนทีอ่ ยูบ่ นภูเขาถูกส่งออกไปยังสถาบันการศึกษา
ในเมืองที่ประเทศฝรั่งเศสหรือประเทศอิตาลี ซึ่งมีสาขาวิชาให้เรียน ให้คิด และให้
ค้นคว้าได้มากกว่าโรงเรียนในบ้านเกิดบนเทือกเขาแอลป์ เยาวชนที่ออกไปต้องพบกับ
การทดลอง พวกเขาได้เห็นความชั่ว พวกเขาเผชิญหน้ากับตัวแทนของซาตานที่
เจ้าเล่ห์ ที่ผลักดันค�ำสอนนอกรีตที่แยบยลที่สุดและการหลอกลวงที่อันตรายที่สุด แต่
การศึกษาทีพ่ วกเขาได้รบั ตัง้ แต่วยั เด็กนัน้ มีคณ
ุ สมบัตทิ เี่ ตรียมพวกเขาให้พร้อมส�ำหรับ
เรื่องทั้งหมดเหล่านี้ {GC 69.3}
ในโรงเรียนต่างๆทีพ่ วกเขาเข้าไปเรียนนัน้ พวกเขาต้องไม่วางใจในผูใ้ ด เสือ้ ผ้า
ของพวกเขาถูกจัดเตรียมไว้เพื่อเก็บซ่อนสมบัติยิ่งใหญ่ที่สุด นั่นคือพระคัมภีร์ล�้ำค่าที่
เขียนด้วยมือ นีค่ อื ผลงานทีพ่ วกเขาลงแรงเป็นเวลาหลายเดือนและหลายปี พวกเขาน�ำ
ติดตัวไป และเมื่อมีโอกาสที่ไม่ก่อให้เกิดการสงสัย พวกเขาจะใช้ความระมัดระวังและ
วางเอกสารบางส่วนไว้ตามทางของผู้ที่ดูว่าจะเปิดใจออกเพื่อรับความจริง เยาวชน
ชาววอลเดนซีสไ์ ด้รบั การอบรมตัง้ แต่อยูบ่ นตักของมารดาโดยมีเป้าหมายเช่นนี้ พวกเขา
เข้าใจหน้าที่ของเขาและพวกเขาก็ท�ำด้วยความซื่อสัตย์ ในสถาบันการศึกษานี้ 63

มีคนรับเชื่ออย่างแท้จริง และมีอยู่บ่อยๆที่พบว่าหลักการเหล่านี้ได้แทรกซึมไปทั้ง
สถาบันการศึกษา แต่ถึงแม้ผู้น�ำคริสตจักรโรมจะสืบสวนอย่างระเอียดที่สุด พวกเขา
ก็ไม่สามารถแกะรอยไปยังแหล่งของค�ำสอนที่เขาตราว่านอกรีตได้ {GC 70.1}
วิญญาณของพระคริสต์เป็นวิญญาณของการประกาศ แรงกระตุ้นอันดับแรก
ของจิตใจทีบ่ งั เกิดใหม่คอื ความปรารถนาทีจ่ ะน�ำผูอ้ นื่ มายังพระผูช้ ว่ ยให้รอด คริสเตียน
ชาววอเดนเซียน Vaudois ก็ มีวิญญาณเช่นนี้ พวกเขาตระหนักดีว่า พระเจ้าทรงมี
พระประสงค์ให้พวกเขาท�ำมากกว่าที่จะเป็นเพียงคนเก็บรักษาความจริงให้บริสุทธิ์
ในคริสตจักรของตัวเอง พวกเขามีหน้าที่อันศักดิ์สิทธิ์เพื่อน�ำความสว่างส่องไปให้แก่
คนที่อยู่ในความมืด โดยอ�ำนาจยิ่งใหญ่แห่งพระวจนะของพระเจ้า พวกเขามุ่งหวังที่
จะท�ำลายแอกที่โรมได้ยัดเยียดให้ไว้ ครู ศาสนาจารย์ชาววอเดนซีส์ถูกฝึกให้เป็นผู้
ประกาศ ทุกคนที่ต้องการก้าวเข้าสู่งานรับใช้นี้ ซึ่งจะถูกก�ำหนดให้ผ่านการเป็นนัก
ประกาศเสียก่อน แต่ละคนจะต้องท�ำงานรับใช้ในพื้นที่การประกาศพระกิตติคุณที่
ใดที่หนึ่ง ก่อนที่จะรับหน้าที่ดูแลคริสตจักรในท้องที่ของตน งานการรับใช้นี้จะต้องมี
การหักห้ามใจและเสียสละตั้งแต่เริ่มต้นท�ำงาน นี่เป็นบทน�ำที่เหมาะสมส�ำหรับช่วง
ชีวิตของศาสนาจารย์ที่ทดสอบจิตวิญญาณของมนุษย์ เยาวชนที่ได้รับการเจิมให้รับ
งานศักดิ์สิทธิ์มองเห็นว่า ที่อยู่เบื้องหน้าพวกเขานั้นไม่ใช่ทรัพย์ศฤงคารและความ
รุ่งเรืองทางฝ่ายโลก แต่เป็นชีวิตของการตรากตร�ำ และภัยอันตราย และอาจจะต้อง
พลีชีพเพราะความเชื่อของเขา มิชชันนารีออกท�ำงานเป็นคู่ๆ ตามแบบอย่างที่
พระเยซูได้สง่ สาวกของพระองค์ออกไป มักจะมีผสู้ งู วัยและมากด้วยประสบการณ์เคียง
คู่ออกไปกับคนหนุ่ม เพื่อเป็นเพื่อนช่วยชี้แนะ และเป็นผู้ฝึกอบรมเขา และเขาจะต้อง
เชื่อฟังค�ำแนะน�ำ คนงานทั้งสองนี้มักจะไม่ได้อยู่ด้วยกันตลอดเวลา แต่พวกเขามักจะ
พบกันเพื่ออธิษฐานและรับค�ำแนะน�ำ การท�ำเช่นนี้ต่างหนุนใจความเชื่อของกันและ
กันให้เข้มแข็งขึ้น {GC 70.2}
ถ้าพวกเขาเปิดเผยเป้าหมายพันธกิจของเขา พวกเขาคงต้องถูกปราบปราม
จนหมด ดังนั้น พวกเขาจึงปกปิดลักษณะที่แท้จริงของตน ศาสนาจารย์ทุกคนมี
ความรอบรู้เรื่องงานช่างฝีมือบางอย่างหรือมีวิชาชีพ และมิชชันนารีท�ำงานของเขา
โดยมีอาชีพทางฝ่ายโลกบังหน้าไว้ โดยทั่วไปเขาเลือกที่จะเป็นพ่อค้าหรือคนขายของ
่ งประดับและสินค้าอืน่ ๆ ซึง่ ในยุคนัน้ ทีห่ าซือ้
64 หาบเร่ “พวกเขาน�ำผ้าไหม เครือ

ได้ยาก นอกจากในตลาดทีห่ า่ งไกลออกไป และพวกเขาได้รบั การต้อนรับในฐานะพ่อค้า
แต่หากมาในฐานะมิชชั่นนารี พวกเขาจะถูกขับไล่ออกไป” (Wylie, เล่มที่ 1, บทที่ 7)
จิตใจของเขาหันขึ้นไปหาพระเจ้าทูลขอพระปัญญาอยู่ตลอดเวลา เพื่อถวายสมบัติที่มี
ค่ายิ่งกว่าทองค�ำหรือเพชรนิลจินดา พวกเขาซ่อนพระคัมภีร์ทั้งเล่มหรือบางส่วนไว้กับ
ตัว และทีใ่ ดทีโ่ อกาสเอือ้ อ�ำนวย พวกเขาจะหันเหความสนใจของลูกค้ามายังหนังสือที่
คัดลอดด้วยมือเหล่านี้ บ่อยครัง้ จะพบคนทีต่ นื่ ตัวสนใจทีจ่ ะอ่านพระวจนะของพระเจ้า
และพระคัมภีร์บางตอนจะถูกมอบไว้ให้แก่ผทู้ ี่ต้องการรับไว้ดว้ ยความยินดี {GC 71.1}
งานมิชชันนารีเหล่านี้เริ่มต้นขึ้นในที่ราบและหุบเขารอบๆบริเวณภูเขาที่เขา
อาศัยอยู่ แต่ได้ขยายกว้างออกไปเลยอาณาบริเวณเหล่านี้ พวกเขาเดินเท้าเปล่าและ
สวมใส่อาภรณ์เนื้อหยาบที่มีร่องรอยของการเดินทางเหมือนเช่นที่พระอาจารย์ของ
พวกเขาสวมใส่ พวกเขาได้เข้าไปยังเมืองใหญ่และเจาะทะลุไปยังดินแดนที่ห่างไกล
พวกเขาหว่านเมล็ดที่มีค่าไปทุกที่ คริสตจักรต่างๆเกิดขึ้นมาตามทางที่พวกเขาเดิน
ผ่านไป และเลือดของผูพ้ ลีชพี ก็ได้เป็นพยานให้กบั ความเชือ่ เราจะได้เห็นดวงวิญญาณ
ทั้งหมดที่เป็นผลงานที่คนเหล่านี้ท�ำไว้ ถูกเก็บเกี่ยวอย่างเต็มที่ในวันแห่งพระเจ้า
พระวจนะของพระเจ้าแม้จะถูกปกปิดไว้และท�ำงานอย่างเงียบๆก�ำลังมุ่งหน้าเข้าไป
ในอาณาจักรของคริสเตียน และได้รับการต้อนรับทั้งในบ้านและในจิตใจของผู้คน
ด้วยความชื่นชม {GC 71.2}
ส�ำหรับชาววอลเดนซีแล้ว พระคัมภีรไ์ ม่เพียงแต่บนั ทึกสิง่ ทีพ่ ระเจ้าจัดการต่อ
มนุษย์ในอดีตและเปิดเผยความรับผิดชอบและหน้าทีข่ องมนุษย์ในปัจจุบนั เท่านัน้ แต่
พระคัมภีรไ์ ด้เปิดเผยถึงภัยพิบตั แิ ละสง่าราศีทจี่ ะเกิดขึน้ ในอนาคตด้วย พวกเขาเชือ่ ว่า
จุดจบของทุกสิง่ อยูไ่ ม่ไกลนัก และในขณะทีพ่ วกเขาศึกษาพระคัมภีรด์ ว้ ยการอธิษฐาน
และด้วยน�้ำตานั้น พวกเขาจึงซาบซึ้งใจกับพระวจนะอันมีค่าเหล่านั้นมากยิ่งขึ้นและ
กับหน้าที่ที่เขาจะต้องประกาศให้ผู้อื่นทราบความจริงแห่งการช่วยให้รอด พวกเขา
มองเห็นแผนการไถ่ที่เปิดเผยให้เห็นอย่างชัดเจนในหนังสือศักดิ์สิทธิ์ และได้พบว่า
ความเชื่อของเขาที่มีในพระเยซูท�ำให้เขาได้รับการปลอบประโลมใจ ความหวังและ
สันติสุข เมื่อแสงส่องสว่างท�ำให้พวกเขาเข้าใจ และท�ำให้จิตใจของเขายินดีปรีดานั้น
พวกเขาหวังทีจ่ ะให้ลำ� แสงนัน้ ส่องไปยังเหล่าคนทีต่ กอยูภ่ ายใต้ความมืดมิดด้วยค�ำสอน
ผิดๆของ คริสตจักรโรม {GC 72.1}
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พวกเขามองเห็ น ว่ า ภายใต้ ก ารน� ำ ของพระสั น ตะปาปาและบาทหลวง
ประชาชนมากมายพยายามหาทางหลุดพ้นจากความบาปที่อยู่ในจิตวิญญาณของเขา
ด้วยการทรมานร่างกาย คนเหล่านี้ถูกสอนให้พึ่งพิงในการท�ำดีเพื่อช่วยตัวเองให้รอด
จึงท�ำให้เขามองแต่ตัวเอง ความนึกคิดของเขาก็จับจดอยู่แต่ในสภาพที่เต็มไปด้วย
บาปของตนเอง เขามองเห็นว่า ก�ำลังตกอยูภ่ ายใต้พระพิโรธของพระเจ้า เขาจึงทรมาน
ทั้งจิตวิญญาณและร่างกายตนเอง แต่กระนั้นก็ยังไม่พบทางบรรเทาได้ ด้วยประการ
ฉะนี้ ผู้ที่ปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัดจะถูกหลักค�ำสอนของโรมผูกมัดไว้ คนนับพันคน
ละทิ้งมิตรสหายและญาติพี่น้อง และใช้ชีวิตของเขาในห้องเล็กๆภายในคอนเวนท์
เขาพยายามแสวงหาสันติสุขของเขาเองด้วยการ อดอาหารและเฆี่ยนตีตัวเองอย่าง
ทารุณอยู่บ่อยๆ สวดมนต์ในกลางดึก นอนคว�่ำหน้าลงบนก้อนหินที่อยู่ภายในห้องพัก
สภาพหดหูอ่ บั ชืน้ และเยือกเย็นในจนเมือ่ ยล้า เดินทางไกลเพือ่ แสวงบุญ เป็นการลงโทษ
ตนเองอย่างน่าอับอายเพือ่ ไถ่บาป และทรมานตนเองอย่างน่ากลัว แต่การกระท�ำเช่นนี้
ก็ไม่เกิดผล คนนับพันล้มเหลวในการแสวงหาความสงบทางจิตใจถูกกดดันว่ายังมีบาป
อยู่ และถูกหลอนด้วยความกลัวพระพิโรธของพระเจ้าที่คอยแก้แค้น ยังต้องทนทุกข์
ต่อไป จนสภาพธรรมชาติของ ร่างกายรับไม่ได้อีกต่อไป และคนเหล่านี้ต้องจมลงสู่
หลุมศพโดยปราศจากล�ำแสงหรือความหวังใดๆ {GC 72.2}
ชาววอลเดนเซียนหวังทีจ่ ะยืน่ ทิพย์อาหารแห่งชีวติ ให้แก่จติ วิญญาณทีห่ วิ โหย
เหล่านี้ พวกเขาต้องการที่จะน�ำข่าวสารแห่งสันติท่ีมีในพระสัญญาของพระเจ้าให้แก่
คนเหล่านีแ้ ละชีใ้ ห้พวกเขาเห็นว่าพระคริสต์ทรงเป็นความหวังเดียวทีพ่ วกเขาจะได้รบั
ความรอด ค�ำสอนที่พวกเขายึดถือซึ่งสอนว่า การท�ำดีจะชดเชยการล่วงละเมิด
พระบัญญัตขิ องพระเจ้าได้นนั้ เป็นค�ำสอนทีว่ างอยูบ่ นพืน้ ฐานของความเท็จ การพึง่ ใน
คุณความดีของมนุษย์กีดขวางภาพความรักอันไม่มีขอบเขตของพระคริสต์ เหตุที่
พระเยซูต้องสิ้นพระชนม์เพื่อเป็นเครื่องบูชาของมนุษย์ ก็เพราะเผ่าพันธุ์มนุษยชาติ
ที่ล้มในบาปไม่อาจท�ำสิ่งใดที่จะน�ำตัวของพวกเขาเข้ามายังพระเจ้าได้ คุณความดีที่
พระผู้ช่วยให้รอดผู้ทรงถูกตรึงที่ไม้กางเขนและทรงฟื้นพระชนม์ได้ท�ำไว้ คือพื้นฐาน
หลักความเชื่อของคริสเตียน การที่จิตวิญญาณ(ชีวิต)ต้องพึ่งพิงในพระคริสต์นั้นเป็น
ความจริง และการสือ่ สัมพันธ์กบั พระองค์จะต้องใกล้ชดิ ดัง่ แขนทีต่ อ่ ติดอยูก่ บั ร่างกาย
หรือกิ่งที่ต้องต่อติดอยู่กับล�ำต้น {GC 73.1}
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ค�ำสอนของพระสันตะปาปาและของบาทหลวงน�ำมนุษย์ให้มองพระลักษณะ
ของพระเจ้าและแม้กระทัง่ ของพระคริสต์วา่ เกรีย้ วกราด หงุดหงิดและน่ากลัว พวกเขา
ท�ำให้พระผู้ช่วยให้รอดกลายเป็นผู้ที่ไม่เห็นใจมนุษย์ที่มีสภาพตกอยู่ในบาปจนต้อง
ใช้บาทหลวงและพวกนักบุญมาไกล่เกลี่ย ส่วนผู้มีสติปัญญาได้รับความกระจ่างด้วย
พระวจนะของพระเจ้า พวกเขาต้องการน�ำดวงวิญญาณเหล่านี้ให้ไปหาพระเยซู เพื่อ
ให้พระองค์ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดที่มีเมตตาและรักของคนเหล่านี้ พระองค์ที่ทรง
กางแขนออกรอคอยพวกเขา เชิญชวนทุกคนให้เข้ามาหาพระองค์พร้อมกับภาระแห่ง
ความบาป ความกังวลและเหนื่อยอ่อนของพวกเขา พวกเขาปรารถนาที่จะก�ำจัด
สิง่ กีดขวางทีซ่ าตานกองทับจนมนุษย์มองไม่เห็นพระสัญญา และไม่ได้เข้ามาหาพระเจ้า
โดยตรง เพื่อสารภาพบาปของเขา และได้รับการอภัยและสันติสุข {GC 73.2}
มิชชัน่ นารีชาววอเดนเซียน เปิดเผยความจริงอันล�ำ้ ค่าของพระกิตติคณ
ุ ให้แก่
สติปัญญาของผู้ที่แสวงหาด้วยความกระตือรือร้น พวกเขาน�ำข้อพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์
บางตอนที่ถูกคัดลอกออกมาด้วยความระมัดระวัง เป็นความสุขยิ่งใหญ่ที่สุดของเขา
ที่ได้ให้ความหวังใจแก่จิตวิญญาณที่ซื่อตรงและตกอยู่ในบาป ที่มองเห็นพระเจ้าเป็น
แค่ผู้ที่ผูกพยาบาท คอยตัดสินความ บ่อยครั้งที่พวกเขามักจะคุกเข่าลงในขณะที่
เปิดพระสัญญาล�้ำค่าให้แก่พวกพี่น้องของเขาด้วยริมฝีปากที่ส่ันและน�้ำตาเต็มเบ้า
เพื่อเปิดเผยให้เห็นความหวังเดียวของคนบาป ด้วยวิธีการนี้ แสงสว่างแห่งความจริง
จึงเจาะทะลุเข้าสูส่ ติปญ
ั ญาทีม่ ดื มนมากมาย ขับไล่เมฆหมอกแห่งความสิน้ หวังออกไป
จนดวงอาทิตย์แห่งความชอบธรรมส่องสว่างเข้าไปในจิตใจด้วยล�ำแสงแห่งการเยียวยา
ของพระองค์ มีบ่อยครั้งที่มีหลายรายที่จะอ่านข้อพระคัมภีร์บางตอนซ�้ำแล้วซ�้ำอีก
ผู้ฟังต้องการที่จะได้ยินข้อความดังกล่าวซ�้ำ ท�ำราวกับว่าเขาต้องการให้แน่ใจว่าได้ยิน
ถูกต้องแล้ว โดยเฉพาะข้อความ “พระโลหิตของพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์
ก็ช�ำระเราทั้งหลายให้ปราศจากบาปทั้งสิ้น” (1 ยอห์น 1: 7) “โมเสสได้ยกงูขึ้นในถิ่น
ทุรกันดารฉันใด บุตรมนุษย์จะต้องถูกยกขึ้นฉันนั้น เพื่อผู้ใดที่เชื่อในพระองค์จะไม่
พินาศแต่มี ชีวิตนิรันดร์” (ยอห์น 3: 14,15) ซึ่งพวกเขาต้องการรับฟังซ�้ำแล้วซ�้ำอีก
ด้วยความกระตือรือร้น {GC 73.3}
มีคนมากมายเลิกเชือ่ ในค�ำกล่าวอ้าง ของโรม พวกเขามองเห็นว่า การทีม่ นุษย์
หรือทูตสวรรค์จะมาท�ำหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ย เพื่อคนบาปนั้นเป็นเรื่อง
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ไร้สาระยิง่ เมือ่ แสงสว่างทีแ่ ท้จริงส่องมายังความคิดของเขา พวกเขาจึงร้องออกมาด้วย
ความเปรมปรีดวิ์ า่ “พระคริสต์ทรงเป็นพระมหาปุโรหิตของฉัน พระโลหิตของพระองค์
เป็นเครื่องถวายบูชาของฉัน แท่นบูชาของพระองค์เป็นที่สารภาพบาปของฉัน”
พวกเขาน�ำตนเข้ามาพึ่งพิงในพระคุณความดีของพระเยซูอย่างเต็มที่ พร้อมกับพูดซ�้ำ
แล้วซ�้ำอีกว่า “ถ้าไม่มีความเชื่อแล้วจะเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าก็ไม่ได้เลย” (ฮีบรู
11: 6) “นามอืน่ ซึง่ ให้เราทัง้ หลายรอดได้ไม่ทรงโปรดให้มใี นท่ามกลางมนุษย์ทวั่ ใต้ฟา้ ”
(กิจการของอัครทูต 4: 12) {GC 74.1}
ความมั่ น ใจในความรั ก ของพระผู ้ ช ่ ว ยให้ ร อดนั้ น ดู เ หมื อ นจะเกิ น กว่ า
จิตวิญญาณที่น่าสงสารเหล่านี้ที่ถูกพายุซัดกระหน�่ำจะรับรู้ได้ ความรู้สึกที่ได้รับการ
ปลดปล่อยที่พวกเขาได้รับนั้น ช่างยิ่งใหญ่เหลือเกิน ความสว่างเช่นนี้ที่ส่องลงมายัง
พวกเขา จนเคลิบเคลิ้มราวกับว่าพวกเขาได้ไปอยู่ในสวรรค์แล้ว พวกเขาวางมือของ
พวกเขาไว้ ใ นพระหั ต ถ์ ข องพระคริ ส ต์ อ ย่ า งมั่ น ใจ เท้ า ของพวกเขายึ ด ติ ด อยู ่ บ น
พระมหาศิลา ความกลัวตายทัง้ ปวงได้อนั ตธานหายไป บัดนีพ้ วกเขาปรารถนาเรือนจ�ำ
และโซ่ตรวน ถ้านัน่ จะเป็นสิง่ ทีถ่ วายเกียรติแด่พระนามของพระผูไ้ ถ่ของเขา {GC 74.2}
ในที่ลับต่างๆ พระวจนะของพระเจ้าถูกน�ำขึ้นมาอ่าน ในบางครั้งก็อ่านให้
ดวงวิญญาณเพียงดวงเดียว (คนเดียว) บางครั้งก็อ่านให้กลุ่มเล็กๆที่อยากได้รับ
แสงสว่างและความจริง บ่อยครั้งที่พวกเขาท�ำเช่นนี้ทั้งคืน ความอยากรู้และชื่นชม
ของผู้ฟังนั้นมีมากจนบ่อยครั้งที่พวกเขาไม่ยอมให้ผู้น�ำข่าวแห่งความเมตตาหยุดอ่าน
จนพวกเขาจับใจความของข่าวดีแห่งการช่วยให้รอดได้ จะมีค�ำเช่นนี้พูดออกมาบ่อยๆ
ว่า “พระเจ้าจะยอมรับของถวายของฉันหรือเปล่า พระองค์จะทรงยอมรับฉันไหม
พระองค์ จ ะทรงอภั ย ให้ ฉั น ไหม” จึ ง มี ค� ำ ตอบอ่ า นให้ ฟ ั ง ว่ า “บรรดาผู ้ ท� ำ งาน
เหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราและเราจะให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อย
เป็นสุข” (มัทธิว 11: 28) {GC 74.3}
เมื่อความเชื่อได้ยึดมั่นในพระสัญญาของพระเจ้า ค�ำตอบสนองด้วยความ
ชื่นชมยินดีจึงดังก้องออกมาว่า “ไม่ต้องไปแสวงบุญที่ต้องใช้เวลานานอีกแล้ว ไม่ต้อง
เดินทางที่แสนล�ำบากเพื่อไปยังศาลเจ้าศักดิ์สิทธิ์ ฉันเข้ามาหาพระเยซูในสภาพที่
ฉันเป็นอยู่ในเวลานี้ได้ เป็นสภาพที่เต็มไปด้วยบาปและไม่บริสุทธิ์ และพระองค์ก็จะ
ไม่ละเลยค�ำอธิษฐานของผู้ที่เสียใจกับบาป ‘บาปของเจ้าได้รับการอภัยแล้ว’
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บาปของฉันก็จะได้รับการอภัยด้วย” {GC 75.1}
คลืน่ แห่งความสุขทีศ่ กั ดิส์ ทิ ธิไ์ ด้ไหลท่วมจิตใจ และพระนามของพระเยซูจะถูก
กล่าวออกมาด้วยค�ำสรรเสริญและการขอบพระคุณ จิตวิญญาณ (ผู้คน) ที่มีความสุข
เหล่านั้นจะกลับไปยังบ้านของตนเพื่อกระจายแสงสว่าง เขาจะบอกเล่าประสบการณ์
ใหม่ทเี่ ขาได้พบความจริงและหนทางแห่งชีวติ ให้แก่ผอู้ นื่ ต่อไป พระวจนะจากพระคัมภีร์
นั้นมีอ�ำนาจประหลาดและน่าเกรงขาม เป็นอ�ำนาจที่พูดโดยตรงกับจิตใจของผู้ที่
ต้องการรู้ความจริง เป็นพระสุรเสียงของพระเจ้า และน�ำความส�ำนึกมาให้แก่ผู้ที่ได้
รับฟัง {GC 75.2}
ผู้น�ำข่าวแห่งความจริงจะเดินทางของเขาต่อไป แต่ลักษณะที่ถ่อมตน จริงใจ
ตัง้ ใจและกระตือรือล้นอย่างลึกล�ำ้ ของพวกเขามักจะถูกผูค้ นกล่าวขานถึงเสมอ บ่อยครัง้
ที่ผู้ฟังไม่ได้ถามว่าเขามาจากไหนหรือก�ำลังจะไปไหน ในตอนแรก พวกเขาเต็มไปด้วย
ความแปลกใจ และในภายหลัง พวกเขาจะเต็มล้นไปด้วยความขอบคุณและชืน่ ชมยินดี
จนลืมซักถาม เมือ่ พวกเขาถูกเชิญให้ไปทีบ่ า้ นด้วยกัน พวกเขาจะตอบว่า เขาต้องเยีย่ ม
แกะทีห่ ลงหายไปจากฝูง พวกเขาเหล่านัน้ ต่างถามกันเองว่า เป็นไปได้ไหมทีเ่ ขาจะเป็น
ทูตที่ลงมาจากสวรรค์ {GC 75.3}
มีหลายรายที่พวกเขาไม่เคยได้เห็นผู้น�ำข่าวแห่งความจริงอีกเลย เขาอาจเดิน
ทางไปยังดินแดนอืน่ หรือชีวติ ของเขาก�ำลังเหีย่ วเฉาลงในคุกมืดทีไ่ ม่มใี ครรูจ้ กั หรืออาจ
เป็นไปได้วา่ กระดูกของเขาถูกเผาไหม้จนเหลือแต่เถ้าอยูใ่ นบริเวณทีเ่ ขาเป็นพยานเพือ่
ความจริง แต่ค�ำพูดที่พวกเขาทิ้งไว้ไม่ได้ถูกท�ำลายไป ค�ำพูดเหล่านั้นก�ำลังท�ำงานอยู่
ในจิตใจของมนุษย์ ซึ่งทุกคนจะได้รู้ถึงผลงานที่ประเสริฐเหล่านี้อย่างเต็มที่ในวันแห่ง
การพิพากษาที่จะมาถึงเท่านั้น {GC 75.4}
มิชชั่นนารีชาววอลเดนเซี่ยน Waldensian ก�ำลังบุกอาณาจักรของซาตาน
และอ�ำนาจของความมืดถูกปลุกให้ตื่นตัวอย่างเต็มที่ เจ้าชายแห่งความมืดเฝ้าติดตาม
ความพยายามทุกขั้นตอนที่ท�ำให้ความจริงรุกหน้าไป และมันจะใช้ตัวแทนของมัน
กระตุ้นให้เกิดความกลัวขึ้น ผู้น�ำในระบบสันตะปาปามองเห็นอันตรายอันใหญ่หลวง
ที่เกิดจากการท�ำงานของผู้ถ่อมตนเหล่านี้ที่ท่องไปยังที่ต่างๆ หากปล่อยให้แสงสว่าง
แห่งความจริงส่องไปโดยไม่ถูกขัดขวางแสงนี้จะกวาดเมฆแห่งความผิดที่หนาทึบ
ซึ่งปิดล้อมประชาชนไว้ ความจริงนี้จะน�ำความนึกคิดของมนุษย์ไปยังพระเจ้า 69

และในที่สุด ก็จะท�ำลายอ�ำนาจสูงสุดของโรมไป {GC 76.1}
การทีย่ งั มีคนเหล่านีท้ ยี่ ดึ ถือความเชือ่ ของคริสตจักรในยุคแรกเริม่ ก็เป็นพยาน
อย่างต่อเนือ่ งถึงการละทิง้ ความเชือ่ พระเจ้าของโรม และดังนัน้ จึงสร้างความเกลียดชัง
และการกดขีท่ รี่ นุ แรงทีส่ ดุ ขึน้ มา การทีพ่ วกเขา(ยุคแรกเริม่ )ปฏิเสธไม่ยอมทิง้ พระคัมภีร์
ยังเป็นความผิดทีโ่ รมยอมไม่ได้ เธอตัง้ ใจท�ำลายพระคัมภีรใ์ ห้หมดไปจากโลก ถึงตอนนี้
โรมได้เริม่ รณรงค์ให้ทกุ คนเข้ามาร่วมท�ำสงครามทีน่ า่ กลัวทีส่ ดุ ต่อประชากรของพระเจ้า
ที่อาศัยอยู่บนภูเขา มีการจัดวางการสอบสวนอย่างทารุณตามเส้นทางของพวกเขา
ผ่าน และภาพของอาแบลผูบ้ ริสทุ ธิท์ ี่ถกู ฆ่าตายต่อหน้าฆาตกรคาอินก็มปี รากฏให้เห็น
อยู่เนืองๆ {GC 76.2}
ครัง้ แล้วครัง้ เล่า ท้องนาอันอุดมถูกทิง้ ให้รกร้าง ทีอ่ ยูอ่ าศัยและโบสถ์ของพวก
เขาถูกท�ำลายไป จนกระทั่ง ในที่ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นทุ่งนาที่อุดมสมบูรณ์และบ้านเรือน
ของคนบริสุทธิ์และขยัน บัดนี้กลายเป็นที่รกร้าง เช่นเดียวกับสัตว์ป่าที่หิวกระหาย
จะเกิดดุร้ายมากขึ้นเมื่อได้ชิมเลือด ความเดือดดาลของเหล่าระบบสันตะปาปาถูก
จุดประทุให้รุนแรงมากขึ้นด้วยการทรมานเหยื่อของพวกเขา พยานเพื่อความเชื่อ
ที่บริสุทธิ์มากมายเหล่านี้ถูกไล่ล่าข้ามภูเขาและที่หุบเขาที่พวกเขาซ่อนตัวอยู่ และขัง
ตัวเองในป่าหนาทึบและตามยอดหินแหลม {GC 76.3}
ไม่มขี อ้ กล่าวหาใดจะน�ำมากล่าวหาต่อความมีศลี ธรรมของคนกลุม่ นี้ แม้ศตั รู
ของพวกเขายังประกาศว่า คนเหล่านี้รักความสงบ เรียบง่ายและเป็นพวกเคร่งศาสนา
ความผิดยิ่งใหญ่ของพวกวอลเดนซีส์คือพวกเขาไม่ยอมนมัสการพระเจ้าตามที่
พระสันตะปาปาต้องการ ความผิดนีเ้ อง พวกเขาจึงถูกกระหน�ำ่ ด้วยการเหยียดหยาม
เยาะเย้ย และถูกท�ำทารุณกรรมด้วยวิธีต่างๆที่มนุษย์หรือมารร้ายคิดขึ้นมาได้ {GC
76.4}
เมื่อถึงจุดที่โรมมุ่งมั่นจะท�ำลายลัทธิที่เขาเกลียดชัง พระสันตะปาปาจึงได้
ตรากฎหมายขึ้นและปรักปร�ำให้คนเหล่านี้เป็นคนนอกรีตและต้องถูกน�ำไปประหาร
ชีวิต พวกเขาไม่ได้ถูกกล่าวหาว่าเป็นคนเกียจคร้านหรือคนไม่ซื่อสัตย์หรือเป็นคน
ไร้ระเบียบ แต่พวกเขาถูกตราว่ามีลักษณะเป็นคนที่ศรัทธาแก่กล้าและน่านับถือ
ซึ่งจะไปหลอกลวง “ลูกแกะจากฝูงแกะที่แท้จริง” ดังนั้น พระสันตะปาปาจึงออก
ค�ำสัง่ ถึง “ลัทธิทเี่ ลวร้ายซึง่ มุง่ ร้ายและเป็นทีน่ า่ รังเกียจ“ หากพวกเขา “ยังคง
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ปฏิเสธไม่ยอมกลับตัว ให้ไล่ขยี้ได้ดั่งงูพิษ” (Wylie, เล่มที่ 16, บทที่ 1) ผู้มีอ�ำนาจ
ที่หยิ่งยโสที่ออกค�ำสั่งนี้จะเคยคิดบ้างหรือไม่ว่า พวกเขาต้องกลับมาพบกับค�ำพูด
เหล่านั้นอีกครั้งหนึ่ง พวกเขาเคยรู้หรือไม่ว่าค�ำพูดเหล่านี้ถูกจดไว้ในบันทึกแห่ง
สวรรค์ ที่พวกเขาจะต้องเผชิญหน้าในวันพิพากษา พระเยซูตรัสว่า “ซึ่งท่านได้
กระท�ำแก่คนใดคนหนึง่ ในพวกพีน่ อ้ งของเรานี้ ถึงแม้จะต�ำ่ ต้อยเพียงไร ก็เหมือนได้
กระท�ำแก่เราด้วย” (มัทธิว 25:40) {GC 77.1}
ค�ำสั่งของพระสันตะปาปาที่เรียกร้องให้สมาชิกคริสตจักรทุกคนเข้าร่วม
สงครามต่อสูก้ บั คนนอกรีตนี้ มีคา่ ตอบแทนให้กบั ผูท้ เี่ ข้าร่วมในภารกิจทีท่ ารุณโหดร้าย
นี้ ผู้ที่เข้าร่วมงานนี้จะ “ได้หลุดพ้นจากความผิดและการลงโทษทางศาสนาทั้งหมด
ไม่ว่าความผิดนั้นจะเป็นบาปทั่วไปและบาปที่เฉพาะเจาะจง และทุกคนที่เข้าร่วม
ในการสงครามนีจ้ ะหลุดพ้นจากค�ำสาบานทีเ่ คยท�ำไว้ หากผูท้ เี่ ข้าร่วมงานนีเ้ ป็นเจ้าของ
สมบัตทิ ไี่ ด้มาอย่างไม่ถกู กฎหมาย สมบัตชิ นิ้ นัน้ ก็จะกลับกลายเป็นสิทธิของผูน้ นั้ อย่าง
ชอบธรรม และเขาได้รับสัญญาว่า ความบาป ทั้งหมดของเขาจะได้รับการอภัยถ้าเขา
ฆ่าคนนอกรีตได้ ค�ำสั่งนี้ให้ยกเลิกสัญญาทั้งหมดที่เคยท�ำไว้กับชาววอลเดนเซียน
Vaudois สั่งให้คนใช้ในบ้านทิ้งพวกเขา ห้ามทุกคนให้ความช่วยเหลือใดๆแก่พวกเขา
และให้อ�ำนาจทุกคนที่จะริบเอาสมบัติของพวกเขาไปได้” (Wylie, เล่มที่ 16, บทที่ 1)
เอกสารนี้เปิดเผยให้เห็นอย่างชัดเจนถึงวิญญาณที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์เหล่านี้
เสียงที่พวกเขาได้ยินนั้นคือเสียงค�ำรามของพญานาค และไม่ใช่พระสุรเสียงของ
พระคริสต์ {GC 77.2}
ผู้น�ำระบบสันตะปาปาไม่ยอมให้ตวามประพฤติของตนเป็นหนึ่งเดียวกับ
มาตรฐานยิง่ ใหญ่ในพระบัญญัตขิ องพระเจ้า แต่ได้สร้างมาตรฐานขึน้ ตามความต้องการ
ของตนเอง และตั้งใจบังคับทุกคนให้ท�ำตามมาตรฐานนี้ เพราะนี่เป็นความต้องการ
ของโรม เหตุการณ์เศร้าใจทีน่ า่ กลัวทีส่ ดุ ได้กอ่ ตัวขึน้ มา บาทหลวงและพระสันตะปาปา
ที่ทุจริตและหมิ่นประมาทพระเจ้าได้ท�ำงานที่ซาตานก�ำหนดให้พวกเขาท�ำ ความ
เมตตาไม่ได้มีอยู่ในธรรมชาติของพวกเขา วิญญาณที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์เหล่านี้
เป็นวิญญาณเดียวกันที่ตรึงพระคริสต์บนกางเขนและฆ่าอัครทูต และเหล่าสาวก
ทัง้ หลาย เป็นวิญญาณเดียวกันทีท่ ำ� การอยูใ่ นจักรพรรดิเนโรผูก้ ระหายเลือดทีไ่ ด้ตอ่ ต้าน
คนซื่อสัตย์ในสมัยนั้น วิญญาณเดียวกันนี้ก�ำลังท�ำงานของมันเพื่อก�ำจัด
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ผู้ที่พระเจ้าทรงรักให้หมดไปจากโลกนี้ {GC 77.3}
เป็นเวลาหลายศตวรรษที่การกดขี่ข่มเหงเข้ามาเยือนผู้ที่ย�ำเกรงพระเจ้า
ชาววอลเดนเซียน สอดทนด้วยความขันติและความมัน่ คงเพือ่ ถวายเกียรติแด่พระผูไ้ ถ่
ของเขา ถึงแม้จะมีสงครามต่อสูพ้ วกเขาและการสังหารโหดทีไ่ ร้มนุษยธรรมซึง่ พวกเขา
ตกเป็นเหยื่อพวกเขาก็ยังคงส่งมิชชันนารีออกไปเพื่อกระจายความจริงอันมีค่ามากยิ่ง
พวกเขาถูกตามล่าจนตาย แต่กระนั้น เลือดของเขาได้รดน�้ำเมล็ดที่ถูกหว่านออกไป
และบังเกิดเป็นผลออกมาอย่างไม่เคยสร้างความผิดหวัง ด้วยประการฉะนี้ ชาว
วอลเดนเซียนได้เป็นพยานให้พระเจ้าเป็นเวลาหลายศตวรรษก่อนที่ลูเธอร์จะเกิด
พวกเขากระจายไปอยูใ่ นหลายประเทศ พวกเขาได้ปลูกเมล็ดของการปฏิรปู ทางศาสนา
ที่ได้เริ่มต้นขึ้นในสมัยของไวคลิฟ แผ่ขยายออกไปและฝังลึกในสมัยของลูเธอร์ และ
จะถูกด�ำเนินการต่อไปโดยผู้ที่ยอมทนทุกข์ในทุกสิ่งที่จะด�ำเนินงานนี้ต่อไปจนถึงเวลา
สิน้ ยุค เพือ่ “พระวจนะของพระเจ้าและเนือ่ งด้วยการเป็นพยานฝ่ายพระเยซู” (วิวรณ์
1: 9) {GC 78.1}

KJV    =   King James Version,  (พระคัมภีร์ฉบับ คิงเจมส์)
GC     = The Great Controversy,  (หนังสือเล่มนี้แปลเป็นไทย)          
EGW   =   Ellen G. White,  (นาง เอเลน จี ไวท์)
WWM = Watchmen Warriors Ministry = กลุ่มยามนักรบ
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การสังหารโหดชาว วอลเดนเซี่ยน คริสเตียนที่แท้จริง
(คริสตจักรโรม เผาคนทั้งเป็น ทรมาน และ สังหารนับหมื่นนับแสนคนในสมัยยุคมืด)
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บทที่ 5

ยอห์น ไวคลิฟ John Wycliffe
ดาวรุ่งของการปฏิรูปศาสนา
(ค.ศ. 1320 – 1384)

ก่อนที่จะมีการปฏิรูปทางศาสนาเกิดขึ้น มีพระคัมภีร์อยู่ในที่ต่างๆน้อยมาก
แต่พระเจ้าไม่ทรงปล่อยให้พระวจนะของพระองค์ถูกท�ำลายไปโดยสิ้นเชิง ความจริง
ที่อยู่ในพระคัมภีร์จะไม่ถูกซ่อนไว้ตลอดกาล ดั่งเช่นที่พระองค์ทรงเปิดประตูเรือนจ�ำ
และถอดกลอนของประตูเหล็กเพื่อปล่อยผู้รับใช้ของพระองค์ให้เป็นอิสระ พระองค์
ก็สามารถถอดโซ่ที่ล่ามพระวจนะแห่งชีวิตออกได้อย่างง่ายดายเช่นกัน พระวิญญาณ
ของพระเจ้าดลใจคนในประเทศต่างๆของยุโรปให้ศึกษาค้นหาความจริงเหมือนเช่น
ค้นหาขุมทรัพย์ พระเจ้าได้นำ� ให้พวกเขาไปยังพระคัมภีรศ์ กั ดิส์ ทิ ธิ์ พวกเขาจึงได้ศกึ ษา
แต่ละหน้าของหนังสือศักดิส์ ทิ ธิด์ ว้ ยความสนใจอย่างยิง่ พวกเขาเต็มใจยอมรับแสงสว่าง
แม้ตอ้ งจ่ายด้วยราคาสูงสักเท่าไรก็ตาม ถึงแม้พวกเขาไม่สามารถเข้าใจทุกสิง่ ได้ชดั เจน
ก็ตาม แต่พวกเขาก็ยังมองเห็นความจริงที่ถูกฝังไว้เป็นเวลานานแล้ว พวกเขาเป็นเช่น
ผู้สื่อข่าวที่พระเจ้าแห่งสรวงสวรรค์ส่งมา พวกเขาก้าวออกไป หักโซ่ตรวนแห่งความ
ผิดและความงมงาย และเรียกร้องให้ผู้เป็นทาสมานานให้ลุกขึ้นและประกาศเสรีภาพ
ของพวกเขา {GC 79.1}
ยกเว้นพวกชาววอลเดนซีสแล้ว พระวจนะของพระเจ้าถูกคุมขังอยู่เป็น
เวลานานด้วยภาษาทีผ่ คู้ งแก่เรียนเท่านัน้ ทีเ่ ข้าใจได้ แต่เวลาแห่งการแปลพระคัมภีร์
และกระจายไปให้คนในดินแดนต่างๆตามภาษาพื้นเมืองของพวกเขาได้มาถึงแล้ว
โลกได้ผา่ นช่วงเวลาเทีย่ งคืนทีม่ ดื มิดไปแล้ว ชัว่ โมงแห่งความมืดมนก�ำลังจะผ่านพ้น
ไปและในที่ต่างๆ มีหมายส�ำคัญแสดงว่าฟ้าวันใหม่ก�ำลังจะมาถึง {GC 79.2}
ในช่วงศตวรรษทีส่ บิ สี่ ยอห์น ไวคลิฟ “ดาวรุง่ ของการปฏิรปู ศาสนา” Morning Star of the Protestant Reformation ได้ปรากฏตัวขึ้นที่ประเทศอังกฤษ
เขาไม่ได้เป็นเพียงผู้ประกาศข่าวการปฏิรูปส�ำหรับประเทศอังกฤษเท่านั้น แต่ส�ำหรับ
ทั่วทั้งคริสตจักร ค�ำประท้วงยิ่งใหญ่ที่ต่อต้านที่โรมเคยอนุญาตให้เขากล่าวนั้น จะไม่มี
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การปลดปล่อยบุคคล คริสตจักรและประชาชาติ {GC 80.1}
ไวคลิฟ ได้รับการศึกษาแบบวิชาเลือกเสรี และส�ำหรับเขาแล้ว ความย�ำเกรง
พระเจ้าเป็นบ่อเกิดของปัญญา ในวิทยาลัย คนทัว่ ไปรูจ้ กั เขาดีวา่ เขาเป็นคนเคร่งศาสนา
มาก และยังเป็นคนทีม่ คี วามสามารถโดดเด่นและเป็นผูค้ งแก่เรียนทีเ่ ก่งกาจ ด้วยความ
กระหายอยากได้ความรู้ เขาลงแรงศึกษาหาความรู้ในทุกสาขาวิชา เขาได้ศึกษาหา
ความรู้ทางด้านปรัชญา หลักศาสนาของคริสตจักรและกฎหมายของบ้านเมือง โดย
เฉพาะกฎหมายของประเทศของเขาเอง คุณค่าของการฝึกอบรมในช่วงต้นของชีวิต
ให้คุณประโยชน์ต่อการท�ำงานของเขาในช่วงต่อมาอย่างเห็นได้ชัด ความรอบรู้อย่างดี
กับปรัชญาแห่งการคาดคะเนในยุคของเขา ท�ำให้เขาสามารถเปิดโปงความผิดเหล่านัน้
ได้ และโดยการเรียนกฎหมายของประเทศและของฝ่ายศาสนา ท�ำให้เขาพร้อมที่จะ
เข้าร่วมในการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่เพื่อเสรีภาพของการปกครองและศาสนา ในขณะที่เขา
สามารถใช้อาวุธที่ได้จากพระวจนะของพระเจ้า เขาได้เรียนรู้วิชาการทางปัญญาของ
โรงเรียนและเข้าใจกลยุทธ์ของผู้ที่มีความรู้ ความสามารถขั้นอัจฉริยะบุคคลของเขา
และความรู้ที่ลึกซึ้งและรอบรู้ของเขา ท�ำให้เขาได้รับการนับถือจากทั้งมิตรและศัตรู
ผู้ที่ติดตามเขามองดูด้วยความพึงพอใจว่า เขามีความนึกคิดอยู่ในระดับแนวหน้าของ
ประเทศ และไม่เปิดโอกาสให้ศัตรูของเขาสร้างความสงสัยให้กับเป้าหมายของการ
ปฏิรปู ด้วยการเปิดโปงความโง่เขลาหรือจุดอ่อนของผูส้ นับสนุนศัตรูของเขา {GC 80.2}
ในขณะที่ไวคลิฟยังอยูใ่ นวิทยาลัย เขาได้กา้ วเข้าสูก่ ารศึกษาพระคัมภีร์ ในยุค
แรกๆนั้น จะมีพระคัมภีร์แต่เฉพาะภาษาโบราณเท่านั้น ท�ำให้ผู้คงแก่เรียนหาทางเข้า
ไปถึงบ่อน�้ำพุแห่งความจริง ซึ่งกลุ่มคนที่ไม่มีการศึกษาไม่สามารรถเข้าไปได้ ด้วย
ประการฉะนี้ จึงเป็นการปูทางการเป็นนักปฏิรูปศาสนาให้กับงานในอนาคตของ
ไวคลิฟ คนมีความรูไ้ ด้ศกึ ษาพระวจนะของพระเจ้าและได้พบความจริงยิง่ ใหญ่ทเี่ ปิดเผย
ให้เห็นพระคุณที่ประทานให้โดยไม่คิดราคา ในค�ำสอนเหล่านั้น พวกเขาได้เผยแพร่
ความรอบรู้ท่ีอยู่ในความจริงนี้ออกมาและได้น�ำผู้อื่นให้หันไปหาพระวจนะที่มีชีวิต
{GC 80.3}
เมื่อไวคลิฟหันมาสนใจพระคัมภีร์ เขาลงแรงศึกษาค้นคว้าพระคัมภีร์ด้วย
ความถี่ถ้วนเช่นเดียวกับที่เขาท�ำกับการการศึกษาอื่นๆในโรงเรียน โดยก่อนหน้านี้ เขา
รู้สึกว่าตัวเองยังบกพร่องอยู่มาก ซึ่งวิชาการที่เขาได้เล่าเรียนมาหรือค�ำสอนของ 75

คริสตจักรไม่อาจท�ำให้เขาพึงพอใจได้ ในพระวจนะของพระเจ้า เขาพบสิ่งที่เขาเคย
พยายามแสวงหา เขามองเห็นแผนการแห่งความรอดที่เปิดไว้ และพระคริสต์ทรงเป็น
ผูไ้ กล่เกลีย่ เพียงองค์เดียวของมนุษย์ เขามอบถวายตัวเองเพือ่ รับใช้พระคริสต์และตัง้ ใจ
ที่จะประกาศความจริงที่เขาค้นพบ {GC 81.1}
เหมือนเช่นนักปฏิรูปศาสนาคนในยุคต่อๆมา เมื่อไวคลิฟเริ่มต้นท�ำงาน
ของเขา เขามองไม่เห็นว่างานของเขาจะน�ำเขาไปทิศทางใด เขาไม่ได้ตั้งใจที่จะน�ำ
ตัวเองเข้าไปต่อต้านโรม แต่ความศรัทธาต่อความจริงไม่อาจน�ำเขาให้หลบหลีกจาก
การขัดแย้งกับความเท็จได้ ยิ่งเขามองเห็นความผิดของผู้ติดตามพระสันตะปาปา
ชัดเจนขึ้นเท่าไร เขาก็ยิ่งตั้งใจจะสอนความจริงในพระคัมภีร์มากขึ้นเท่านั้น เขา
มองเห็นว่าโรมได้ละทิ้งพระวจนะของพระเจ้าเพื่อเปิดทางให้ประเพณีของมนุษย์
เขาติเตียนเหล่านักบวชอย่างไม่เกรงกลัวที่ได้ละทิ้งพระคัมภีร์ และเรียกร้องให้น�ำ
พระคัมภีร์กลับคืนมาให้กับประชาชน และให้น�ำอ�ำนาจของพระคัมภีร์กลับคืนมาสู่
คริสตจักร เขาเป็นครูที่มีความสามารถและจริงใจและเป็นนักเทศน์ที่มีโวหารดี และ
ชีวิตประจ�ำวันของเขาแสดงออกถึงความจริงที่เขาเทศน์ ความรู้ของเขาในพระคัมภีร์
พลั ง ของความมี เ หตุ มี ผ ล ความบริ สุ ท ธิ์ ใ นชี วิ ต ของเขาและความกล้ า หาญที่ ไ ม่
โอนเอียงและความซื่อตรงของเขาท�ำให้เขาชนะใจคนทั่วๆไปที่จะได้รับความนับถือ
และความวางใจอย่างกว้างขวาง มีหลายคนไม่พอใจกับความเชือ่ ในอดีตทีผ่ า่ นมา เมือ่
เขามองเห็นความชั่วที่พบได้ทั่วไปในคริสตจักรโรมและพวกเขาต้อนรับความจริงที่
ไวคลิฟเผยให้เห็นด้วยความด้วยความตื่นเต้นยินดีออกนอกหน้าอย่างไม่ปิดบัง แต่
ผูน้ ำ� ในคริสตจักรของพระสันตะปาปากลับเต็มไปด้วยความเดือดดาล เมือ่ พวกเขาเห็น
ว่านักปฏิรูปศาสนาคนนี้ได้รับความนิยมมากกว่าพวกเขา {GC 81.2}
ไวคลิฟเป็นคนที่จับผิดได้เก่ง และเขาโจมตีอย่างไม่เกรงกลัวต่อการใช้อ�ำนาจ
ลงโทษอย่างผิดๆหลายประการที่ผู้มีอ�ำนาจแห่งโรมอนุมัติให้ท�ำได้ ในขณะที่เขาท�ำ
หน้าที่เป็นอนุศาสนาจารย์รับใช้อยู่ในส�ำนักราชวังนั้น เขาลุกขึ้นต่อต้านการต้องช�ำระ
ค่าบรรณาการที่พระสันตะปาปาเรียกเก็บจากพระมหากษัตริย์แห่งประเทศอังกฤษ
ด้วยความกล้าหาญ และชี้ให้เห็นว่าการที่พระสันตะปาปาถือสิทธิว่ามีอ�ำนาจเหนือ
ฝ่ายปกครองของประเทศนั้น เป็นเรื่องที่ขัดกับเหตุผลและความจริงที่พระคัมภีร์
เปิดเผยไว้ ข้อเรียกร้องของพระสันตะปาปาได้ก่อให้เกิดความไม่พอใจ และ
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ค�ำสอนของไวคลิฟก็มผี ลต่อความคิดของผูน้ ำ� ระดับแนวหน้าของประเทศ กษัตริยแ์ ละ
ขุนนางทั้งหลายร่วมมือกันไม่ยอมรับข้ออ้างว่า พระสันตะปาปามีอ�ำนาจทางฝ่ายโลก
และปฏิเสธไม่ส่งเครื่องบรรณาการ การท�ำเช่นนี้จึงเป็นการโจมตี ไม่ยอมรับว่า
พระสันตะปาปามีอ�ำนาจยิ่งใหญ่เหนือประเทศอังกฤษ {GC 82.1}
มีความชัว่ อีกเรือ่ งหนึง่ ทีน่ กั ปฏิรปู ศาสนาคนนีต้ อ่ สูด้ ว้ ยความตัง้ ใจและยาวนาน
คือสถาบันของนักบวชคริสตจักรโรมันคาทอลิคทีเ่ ทีย่ วพเนจรไปขอรับทานบุญ นักบวช
เหล่านีม้ เี ต็มไปหมดทัว่ ประเทศอังกฤษ บ่อนท�ำลายความยิง่ ใหญ่และความรุง่ เรืองของ
ประเทศ ความขยัน การศึกษา และศีลธรรมต่างรูส้ กึ ได้กบั อิทธิพลอันน่าเศร้าใจนี้ ชีวติ
นักบวชที่เกียจคร้านและท�ำตัวเป็นคนขอทานไม่เพียงเป็นเหตุให้แหล่งทรัพยากรณ์
ของประชาชนรัว่ ไหลอย่างหนัก แต่ยงั น�ำให้เกิดการดูถกู เหยียดหยามผูท้ ที่ ำ� งานให้เกิด
ประโยชน์ ศีลธรรมของเยาวชนตกต�่ำและเสื่อมโทรม ด้วยอิทธิพลจากนักบวชเหล่านี้
ชักน�ำให้คนมากมายก้าวเข้าไปอยูใ่ นวัดและอุทศิ ตนเองเพือ่ ใช้ชวี ติ เป็นนักบวช ไม่เพียง
แต่เป็นการกระท�ำที่พ่อแม่ไม่ได้อนุญาตเท่านั้น แต่ท�ำไปโดยไม่ให้พ่อแม่รับรู้ และแม้
กระทัง่ ขัดขืนค�ำสัง่ ของพอแม่ บาทหลวงของคริสตจักรโรมันในรุน่ แรก อ้างสิทธิของการ
เป็นนักบวชว่าอยู่เหนือความรักและหน้าที่มีต่อบุพการี เขาประกาศว่า “ถึงแม้ว่าบิดา
ของท่านนอนอยูห่ น้าบ้าน ร้องไห้และคร�ำ่ ครวญ และมารดาของท่านจะเปิดร่างกายที่
ให้กำ� เนิดท่าน และเต้านมทีเ่ ลีย้ งท่านมา ท่านจะต้องเหยียบเขาลงใต้ฝา่ เท้าและมุง่ หน้า
ตรงไปหาพระคริสต์” ซึง่ ภายหลังต่อมา ลูเธอร์เรียกการกระท�ำเช่นนีว้ า่ “การกระท�ำที่
โหดเหี้ยมไร้มนุษยธรรม” “โดยมีลักษณะของสุนัขป่าและทรราชมากกว่าที่จะเป็น
คริสเตียนหรือเป็นคน” เป็นการกระท�ำที่ขโมยจิตใจของลูกๆไปจากพ่อแม่ (Barnas
Sears, The Life of Luther, หน้า 70, 69) ด้วยการท�ำเช่นนี้ ผูน้ ำ� แห่งพระสันตะปาปา
จึ ง ท� ำ ตั ว เหมื อ นพวกฟาริ สี ใ นสมั ย โบราณที่ ใช้ ข นบธรรมเนี ย มของเขาไปท� ำ ให้
พระบัญญัตขิ องพระเจ้าไม่มคี วามหมาย ดังนัน้ มีบา้ นจ�ำนวนมากถูกทิง้ ร้างไป และพ่อ
แม่ต้องสูญเสียความสัมพันธ์ของบุตรชายและหญิงของพวกเขาไป {GC 82.2}
แม้นักศึกษาในมหาวิทยาลัยยังถูกหลอกโดยการท�ำตัวเสนออย่างจอมปลอม
ของนักบวชและสนับสนุนให้เข้าร่วมเป็นนักบวชกับพวกเขา มีหลายคนกลับใจใน
ภายหลัง เพราะเห็นว่า พวกเขาก�ำลังท�ำลายชีวติ ของตนเองและน�ำความทุกข์โศกเศร้า
มาให้กับพ่อแม่ แต่เมื่อพวกเขาติดเข้าไปอยู่ในกับดัก การที่จะได้เสรีภาพคืนมา 77

นัน้ กลับเป็นสิง่ ทีเ่ ป็นไปไม่ได้ มีพอ่ แม่มากมายกลัวอิทธิพลของนักบวช พวกเขาปฏิเสธ
ไม่ยอมส่งลูกๆเข้าไปศึกษาในมหาวิทยาลัย ในศูนย์กลางการศึกษาขนาดใหญ่ จ�ำนวน
นักเรียนลดลงอย่างเห็นได้ชัด สถาบันการศึกษาต้องถดถอยลง และความโง่เขลามีให้
เห็นอย่างแพร่หลาย {GC 83.1}
พระสันตะปาปามอบอ�ำนาจให้นกั บวชเหล่านีฟ้ งั ค�ำสารภาพและให้อภัยบาป
ได้ การท�ำเช่นนี้เป็นเหตุให้เกิดความชั่วยิ่งใหญ่ นักบวชภารดรเหล่านี้จึงมุ่งหน้าหา
ผลประโยชน์ใส่ตนเอง พวกเขาให้การอภัยบาปทั้งหมดอย่างง่ายดาย จนกระทั่ง
อาชญากรรมที่ท�ำในทุกรูปแบบมาหาพวกเขาเพื่อลบล้างความผิด และผลที่ตามมา
คือความชั่วเลวร้ายที่สุดก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว คนเจ็บป่วยและคนยากจนถูกทอดทิ้ง
ให้ตกอยู่ในความระก�ำล�ำบาก ในขณะที่สิ่งของที่ควรจะน�ำไปช่วยแก้ไขความขัดสน
กลับถูกน�ำไปให้กับนักบวช ที่คอยข่มขู่บังคับให้ผู้คนต้องท�ำทาน และประณามผู้
ที่กักเก็บไม่น�ำของมาให้ตามที่พวกเขาสั่งว่า เป็นคนที่ไม่มีศรัทธาในศาสนา แม้ว่า
นั ก บวชเหล่ า นี้ จ ะแสดงตนเป็ น คนยากจนก็ ต ามที แต่ ท รั พ ย์ ส มบั ติ ข องนั ก บวช
ภราดรได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และตัวโบสถ์ยิ่งใหญ่และความฟุ่มเฟือยบนโต๊ะอาหารคือ
สิ่งที่ท�ำให้ประเทศชาติยากจนมากยิ่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ในขณะที่พวกเขาใช้ชีวิตด้วย
ความหรูหราและสุขสบาย พวกเขาส่งคนที่ไม่มีความรู้ออกไปท�ำหน้าที่แทนเขา คนที่
ออกไปท�ำงานมีความสามารถเล่านิยายพิสดารและต�ำนานและเรื่องสนุกเพื่อสร้าง
ความเพลิดเพลินให้กับประชาชน และท�ำให้ถูกนักบวชหลอกต่อไปได้อย่างเต็มที่ แต่
กระนั้นนักบวชภราดรยังคงควบคุมฝูงชนที่งมงายและน�ำให้เชื่อว่า หน้าที่ทางศาสนา
ทัง้ หมดประกอบด้วยการยอมรับว่าพระสันตะปาปายิง่ ใหญ่ทสี่ ดุ เหล่านักบุญทัง้ หลาย
และถวายสิ่งของให้นักบวช และสิ่งทั้งหมดนี้จะเพียงพอที่จะจับจองที่ในสวรรค์
{GC 83.2}
ผู้ที่มีการศึกษาและฝักใฝ่ในทางศาสนา ต่างต้องพบกับความล้มเหลวใน
ความพยายามที่จะปฏิรูปกับนักบวชเหล่านี้ แต่ไวคลิฟมีมุมมองที่ชัดเจนกว่า เขาได้
โจมตีไปยังรากเง่าของความชั่ว เขาประกาศว่า ความผิดเกิดจากตัวระบบเอง และ
จะต้องก�ำจัดให้หมดสิ้น ค�ำประกาศของเขาท�ำให้เกิดการถกเถียงและความสงสัยขึ้น
ในขณะทีน่ กั บวชเดินทางไปทัว่ ประเทศ ขายใบล้างบาปของสันตะปาปา มีคนมากมาย
เริ่มสงสัยถึงความเป็นไปได้ของการใช้เงินซื้อการอภัยบาป และพวกเขาเริ่ม
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ตั้งค�ำถามว่า เขาควรจะต้องขอการอภัยจากพระเจ้าหรือจากพระสันตะปาปาแห่งโรม
(โปรดดูภาคผนวก) มีคนไม่นอ้ ยทีต่ นื่ ตระหนกกับความโลภของนักบวชภราดร ซึง่ ดูจะ
ไม่รู้จักพอกับความโลภ พวกเขากล่าวกันว่า “พระและนักบวชแห่งโรมก�ำลังกัดกร่อน
พวกเขาเหมือนกับโรคมะเร็ง พระเจ้าจะต้องมาช่วยเราให้หลุดพ้น มิฉะนั้นแล้วเราจะ
พินาศ” (D’Aubigne, เล่มที่ 17, บทที่ 7) นักบวชทีเ่ ทีย่ วขอทานเหล่านีพ้ ยายามปกปิด
ความโลภด้วยการอ้างว่า พวกเขาท�ำตามแบบอย่างของพระผูช้ ว่ ยให้รอด พวกเขาอ้าง
ว่ า พระเยซู แ ละเหล่ า สาวกของพระองค์ ไ ด้ รั บ การสนั บ สนุ น ด้ ว ยการท� ำ บุ ญ ของ
ประชาชน ค�ำกล่าวอ้างนีส้ ร้างผลเสียให้กบั การกระท�ำของพวกเขาเอง เพราะท�ำให้คน
จ�ำนวนมากกลับไปค้นหาศึกษาพระคัมภีร์เพื่อเรียนรู้ความจริงด้วยตัวเอง ซึ่งเป็นสิ่งที่
โรมไม่ต้องการ ความคิดของคนทั้งหลายถูกน�ำไปยังพระเจ้าผู้ทรงเป็นแหล่งความจริง
ซึ่งเป็นสิ่งที่โรมต้องการปกปิด{GC 84.1}
ไวคลิฟเริม่ เขียนและตีพมิ พ์ใบปลิวทีต่ อ่ ต้านนักบวชภราดร เขาไม่ได้ตงั้ ใจสร้าง
ความขัดแย้งกับนักบวชเหล่านี้ เขาเพียงแต่ต้องการเรียกร้องให้ประชาชนหันเข้าหา
ค�ำสอนในพระคัมภีร์และพระผู้ทรงประพันธ์พระคัมภีร์ ไวคลิฟประกาศว่า พระ
สันตะปาปาไม่มีอ�ำนาจในการอภัยบาปหรือขับผู้คนออกจากศาสนามากไปกว่าของ
นักบวชธรรมดา และไม่มีผู้ใดถูกขับออกจากศาสนาอย่างแท้จริงนอกเสียจากว่า เขา
จะได้รับค�ำตัดสินจากพระเจ้าเสียก่อน เขาไม่มีวิถีทางอื่นซึ่งได้ผลดีกว่า เพื่อน�ำมา
ล้มล้างโครงสร้างยิ่งใหญ่ของฝ่ายวิญญาณจิตและฝ่ายโลกซึ่งพระสันตะปาปาได้ก่อตั้ง
ขึ้นมา และได้กักกันจิตวิญญาณและร่างกายของคนนับล้านให้เป็นเชลย {GC 84.2}
อีกครัง้ หนึง่ ทีไ่ วคลิฟได้ถกู เรียกให้เข้ามาปกป้องสิทธิของกษัตริยแ์ ห่งประเทศ
อังกฤษเพือ่ ต่อต้านการรุกล�ำ้ ของโรม เขาจึงใช้เวลาอยูใ่ นประเทศเนเธอร์แลนด์เป็นเวลา
สองปี โดยได้ รั บ แต่ ง ตั้ ง ให้ เ ป็ น เอกอั ค รราชทู ต เพื่ อ ติ ด ต่ อ หารื อ กั บ ตั ว แทนของ
พระสันตะปาปา ที่นั่นเองที่เขาได้ติดต่อกับคณะสงฆ์จากประเทศฝรั่งเศส ประเทศ
อิตาลีและประเทศสเปญ และมีโอกาสได้เห็นเบื้องหลังต่างๆ และรับรู้เรื่องราวต่างๆ
มากมายที่เขาไม่มีทางได้รับรู้ถ้าเขาอยู่ในประเทศอังกฤษ เขาเรียนรู้เรื่องที่เป็น
ประโยชน์มากมายต่อการท�ำงานของเขาในเวลาต่อมา เขามองเห็นลักษณะและ
เป้าหมายที่แท้จริงของสภาการปกครองของสงฆ์จากตัวแทนที่มาจากราชส�ำนักของ
พระสันตะปาปา เมื่อเขากลับไปยังประเทศอังกฤษ เขากลับไปสอนในเรื่องที่ 79

เขาเคยสอนอย่ า งเปิ ด เผยมากยิ่ ง ขึ้ น และด้ ว ยความกระตื อ รื อ ร้ น มากกว่ า เดิ ม
เขาประกาศว่าความโลภ ความหยิ่งยโสและการหลอกลวงเป็นพระเจ้าของโรม
{GC 84.3}
ในใบปลิวฉบับหนึ่ง เขากล่าวถึงพระสันตะปาปาและคนเก็บเงินทั้งหลาย
ว่า “พวกเขาดูดเงินจากความเป็นอยู่ของคนยากจนในแผ่นดินของเรา และในแต่ละ
ปี เขาได้เอาเงินจ�ำนวนหลายพันจากคลังของกษัตริย์ไปใช้ในพิธีทางศาสนาและฝ่าย
จิตวิญญาณ นั่นเป็นค�ำแช่งสาปที่เป็นบาปทางศาสนาของพวกนอกรีต และท�ำให้โลก
ของศาสนาคริสต์ยอมรับและคงค�ำสอนที่ผิดนี้ต่อไป และแน่นอนทีเดียว แม้อาณา
บริเวณของเราจะมีทองค�ำเป็นภูเขากองใหญ่ และไม่เคยมีผู้ใดได้แตะต้อง นอกจาก
นักบวชเก็บเงินหยิ่งยโสที่ฝักใฝ่ทางโลกคนนี้ เวลาผ่านไป ทองกองใหญ่นี้จะถูกใช้
จนหมด เพราะเขาจะน�ำเงินทัง้ หมดออกไปจากดินแดนของเรา และจะไม่สง่ อะไรกลับ
มาให้เรา นอกจากค�ำสาปของพระเจ้าต่อบาปทางศาสนาทีเ่ ขาได้ทำ� ไว้” (John Lewis,
History of the Life and Sufferings of J. Wiclif, หน้า 37) {GC 85.1}
หลังจากที่ไวคลิฟกลับไปยังประเทศอังกฤษได้ไม่นาน กษัตริย์ได้ทรงแต่งตั้ง
ให้เขาเป็นอธิการบดีแห่งลัธเธอร์เวอธ์ นี่คือหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่า อย่างน้อย
พระราชาไม่ได้ไม่ทรงพอพระทัยกับการพูดอย่างตรงไปตรงมาของเขา อิทธิพลของ
ไวคลิฟสัมผัสได้ในการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมของพระราชส�ำนักและในการหล่อหลอม
ความเชื่อของประเทศชาติด้วย {GC 85.2}
ในไม่ช้า เสียงขู่ค�ำรามจากผู้น�ำของพระสันตะปาปาก็ดังโหมกระหน�่ำมา
ใส่เขา ค�ำสัง่ จากพระสันตะปาปา 3 ฉบับส่งตรงมายังประเทศอังกฤษ มาถึงมหาวิทยาลัย
พระมหากษัตริยแ์ ละพระราชาคณะ ค�ำสัง่ ทุกฉบับสัง่ ให้ปดิ ปากครูสอนนอกรีตให้เงียบ
ทันทีและอย่างเด็ดขาด (Augustus Neander, General History of the Christian
Religion and Church, ประโยคที่ 6, ส่วนที่ 2, ตอนที่ 1, ย่อหน้าที่ 8. โปรดดู
ภาคผนวกด้วย) แต่กอ่ นทีค่ ำ� สัง่ ของพระสันตะปาปาจะมาถึง เหล่าสังฆนายกทีร่ อ้ นรน
ได้ออกหมายเรียกให้ไวคลิฟมาขึน้ ศาลต่อหน้าพวกเขา แต่ไวคลิฟได้มาทีศ่ าลพร้อมกับ
เจ้าชายทีม่ อี ำ� นาจมากทีส่ ดุ ในอาณาจักรถึงสองคนและประชาชนก็หอ้ มล้อมอยูร่ อบตึก
และวิง่ กรูเข้าไป ข่มขวัญผูพ้ พิ ากษาจนต้องยกเลิกการพิจารณาไปชัว่ คราว และไวคลิฟ
ก็ได้รับอนุญาตให้กลับออกไปอย่างสันติ ไม่นานจากนั้น กษัตริย์เอ็ดเวิร์ต
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ที่สามซึ่งชราภาพ ซึ่งเป็นผู้ที่เหล่าราชาคณะคอยหาทางที่จะใช้อิทธิพลของกษัตริย์
พระองค์นี้เพื่อต่อต้านนักปฏิรูปคนนี้ เมื่อพระองค์ได้เสด็จสวรรคต และผู้ท่ีคอย
ปกป้องไวคลิฟได้มาเป็นผู้ส�ำเร็จราชการแทน {GC 85.3}
เมื่อค�ำสั่งของสันตะปาปาถูกประกาศออกไปทั่วประเทศอังกฤษ เป็นค�ำสั่ง
เด็ดขาดให้จับกุมและคุมขังคนนอกรีต ค�ำประกาศนี้มีความหมายถึงเสาประหารเผา
ทั้งเป็น ดูเหมือนค่อนข้างแน่ที่ไวคลิฟคงจะต้องตกเป็นเหยื่อความอาฆาตของโรม แต่
พระเจ้าผู้ทรงเคยประกาศในอดีตกาลว่า “อย่ากลัวเลย เราเป็นโล่ของเจ้า” (ปฐมกาล
15: 1) พระองค์ได้ทรงยื่นพระหัตถ์ออกปกป้องผู้รับใช้ของพระองค์ ความตายไม่ได้
มาเยื้องกายมาถึงนักปฏิรูปศาสนาคนนี้ แต่กลับมาถึงพระสันตะปาปาที่ออกค�ำสั่ง
ให้ท�ำลายเขา พระสันตะปาปาเกกอรีที่สิบเอ็ดสิ้นพระชนม์ และคณะสงฆ์ที่ชุมนุมกัน
เพื่อพิพากษาไวคลิฟก็สลายตัวไปด้วย {GC 86.1}
การคุ้มครองของพระเจ้ายังคงควบคุมเหตุการณ์ต่างๆเพื่อเปิดโอกาสให้
การปฏิรูปทางศาสนาได้เติบใหญ่ขึ้น ภายหลังจากที่โป๊ปเกเกอรีสิ้นพระชนม์ ก็มีการ
เลือกตั้งพระสันตะปาปาสององค์ท่ีเป็นคู่แข่งกัน อ�ำนาจของทั้งสองฝ่ายที่ขัดแย้งกัน
แต่ละฝ่ายอ้างว่าตนไม่รพู้ ลัง้ และเรียกร้องให้อกี ฝ่ายหนึง่ เชือ่ ฟัง (ดู Appendix notes
for pages 50 and 86) ต่างฝ่ายต่างเรียกร้องให้ผู้เชื่อร่วมมือกับตนเพื่อท�ำสงคราม
ต่อสู้กับอีกฝ่ายหนึ่ง ด้วยการยืนยันข้อเรียกร้องของตนโดยการสาปแช่งที่ร้ายแรงต่อ
คู่ต่อสู้ของเขา และสัญญาที่จะให้รางวัลในสวรรค์แก่ผู้ที่สนับสนุนตน เหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นท�ำให้อ�ำนาจของพระสันตะปาปาอ่อนก�ำลังลง ต่างฝ่ายต่างลงแรงเท่าที่ท�ำได้
เพือ่ โจมตีอกี ฝ่ายหนึง่ และท�ำให้ไวคลิฟมีเวลาได้พกั ผ่อนช่วงระยะหนึง่ มีการประณาม
กันอย่างรุนแรงและโต้ตอบกันระหว่างพระสันตะปาปาทัง้ สององค์ และมีการหลัง่ เลือด
เพื่อสนับสนุนค�ำกล่าวอ้างที่ขัดแย้งกัน อาชญากรรมและเรื่องน่าละอายไหลมาท่วม
จนล้นคริสตจักร ในเวลาเดียวกัน นักปฏิรูปได้อยู่ด้วยความสงบสุขที่โบสถ์แห่งเมือง
ลัธเธอร์เวอร์ธ เขาท�ำงานด้วยความขยันขันแข็งเพือ่ ชีใ้ ห้มนุษย์หนั จากพระสันตะปาปา
ที่ชิงดีชิงเด่นให้ไปยังพระเยซู ผู้ทรงเป็นเจ้าชายแห่งศานติภาพ {GC 86.2}
ความขั ด แย้ ง ที่ เ ป็ น สาเหตุ ใ ห้ เ กิ ด ความรุ น แรงและความชั่ ว ร้ า ยทั้ ง หมด
เตรียมทางให้การปฏิรูปทางศาสนาสามารถชี้ให้ประชาชนได้มองเห็นธาตุแท้ของ
อ�ำนาจแห่งพระสันตะปาปา ในใบปลิวฉบับหนึ่งที่ไวคลิฟจัดพิมพ์ออกมา
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เกี่ยวกับความขัดแย้งของโป๊ป on The Schism of the Popes เขาเชิญชวนให้
ประชาชนพิจารณาดูว่า นักบวชทั้งสองนั้นไม่ได้พูดความจริงในการปรักปร�ำอีกฝ่าย
หนึง่ ว่าเป็นผูต้ อ่ ต้านพระเยซูคริสต์ Antichrist เขากล่าวว่า “พระเจ้าทรงไม่ยอมปล่อย
ให้ปศี าจมีอำ� นาจปกครองโดยนักบวชเช่นนีเ้ พียงคนเดียว.....แต่แบ่งแยกให้เป็นสองฝ่าย
เพื่อว่าโดยพระนามของพระคริสต์ มนุษย์จะมีชัยชนะเหนือพวกเขาทั้งสองได้ง่ายขึ้น
(R. Vaughan, Life and Opinions of John de Wycliffe, เล่มที่ 2, หน้าที่ 6)
{GC 86.3}
ไวคลิฟท�ำตัวเหมือนพระอาจารย์ของเขา เขาประกาศพระกิตติคุณให้แก่
คนยากจน เขาไม่พอใจกับการกระจายแสงสว่างไปตามบ้านที่ต�่ำต้อยในละแวกโบสถ์
แห่งเมืองลัทเธอร์เวอร์ทของเขาเท่านั้น เขายังมุ่งมั่นที่จะน�ำแสงสว่างนี้ไปประกาศให้
ทั่วประเทศอังกฤษ เพื่อท�ำการนี้ให้ส�ำเร็จ เขาได้จัดตั้งกลุ่มนักเทศน์ ซึ่งเป็นคนที่เรียบ
ง่ายและเคร่งศาสนา คนที่รักความจริงและไม่ปรารถนาสิ่งอื่นใดนอกจากต้องการ
ประกาศความจริง ชายเหล่านีไ้ ปทัว่ ทุกหนแห่ง สอนตามตลาด ในท้องถนนในเมืองใหญ่
และตามตรอกซอยของบ้านนอก พวกเขาเข้าถึงคนชรา คนเจ็บป่วยและคนยากจน
และน�ำข่าวแห่งความชื่นชมยินดีของพระคุณพระเจ้ามาให้แก่พวกเขา {GC 87.1}
ในฐานะทีไ่ วคลิฟเป็นศาสตราจารย์ทางศาสนศาตร์ทมี่ หาวิทยาลัยอ๊อซฟอร์ด
เขาได้เทศนาพระวจนะของพระเจ้าในหอประชุมของมหาวิทยาลัย เขาได้สอนความจริง
ให้แก่นักศึกษาที่อยู่ภายใต้การดูแลของเขาด้วยความซื่อสัตย์ จนเขาได้รับต�ำแหน่ง
“ดุษฎีบัณฑิตแห่งพระกิตติคุณ” แต่ผลงานยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของเขาคือ การแปล
พระคัมภีร์เป็นภาษาอังกฤษ ในผลงานเขียนเรื่อง “ความจริงและความหมายของ
พระคัมภีร์” เขาได้กล่าวถึงความตั้งใจที่จะแปลพระคัมภีร์ เพื่อให้ทุกคนในประเทศ
อังกฤษได้อ่านพระราชกิจที่ประเสริฐยิ่งของพระเจ้าในภาษาที่เขาเกิดมา {GC 87.2}
แต่งานของเขาต้องหยุดชะงักไปในทันที แม้ว่าเขาอายุยังไม่ถึงหกสิบปี แต่
การท�ำงานอย่างไม่มีวันหยุด การศึกษาและการจู่โจมของศัตรูทั้งหลาย มีผลต่อ
พละก�ำลังของเขาและท�ำให้เขาแก่กอ่ นวัย โรคร้ายอันตรายได้จโู่ จมเขา ข่าวนีน้ ำ� ความ
ชืน่ ชมทีย่ งิ่ ใหญ่มาให้นกั บวชภราดรทัง้ หลาย พวกเขาคิดว่า บัดนี้ ไวคลิฟคงจะได้สำ� นึก
ผิดด้วยความขมขื่นต่อความชั่วร้ายที่เขาได้ท�ำกับคริสตจักร และพวกเขารีบเร่งไปยัง
ที่ บ ้ า นพั ก ของเขาเพื่ อ ฟั ง ค� ำ สารภาพจากไวคลิ ฟ ผู ้ แ ทนจากนิ ก ายทั้ ง สี่
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พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองสี่นาย มายืนห้อมล้อมรอบชายที่พวกเขาคิดว่าก�ำลัง
จะตาย พวกเขาพูดว่า “ความตายอยู่ที่ริมฝีปากของท่าน จงส�ำนึกผิดและถอนค�ำพูด
ทีท่ า่ นได้ทำ� ให้พวกเราเสียหายต่อหน้าพวกเรา” นักปฏิรปู ศาสนารับฟังด้วยความสงบ
แล้วเขาขอร้องให้ผทู้ ดี่ แู ลเขาช่วยพยุงเขาขึน้ นัง่ บนเตียง และจ้องหน้าพวกทีก่ ำ� ลังรอฟัง
การถอนค�ำพูดของไวคลิฟ เขาพูดด้วยเสียงหนักแน่นซึง่ เป็นเสียงทีท่ ำ� ให้พวกเขากลัวจน
ตัวสั่นอยู่บ่อยๆ “ข้าพเจ้ายังไม่ตาย แต่จะมีชีวิตต่อไป และจะเปิดเผยความชั่วร้าย
ของพระโรมันคาทอลิค” (D’Aubigne, เล่มที่ 17, บทที่. 7) นักบวชเหล่านั้นต้องรีบ
ออกจากห้องนั้นไปด้วยความตกใจและเสียหน้า {GC 87.3}
ค�ำพูดของไวคลิฟเป็นจริงตามที่เขากล่าวไว้ เขามีชีวิตอยู่ต่อไปเพื่อน�ำอาวุธ
ที่มีพลังยิ่งใหญ่ที่สุดส�ำหรับ ต่อสู้กับคริสตจักรโรม นั่นคือพระคัมภีร์ไบเบิลไปไว้
ในมือของเพื่อนร่วมชาติของเขา พระคัมภีร์ไบเบิล ที่ เป็นเครื่องมือที่สวรรค์ให้มาเพื่อ
ปลดปล่อย ให้ความสว่างและน�ำประชาชนมายังพระเจ้า เพือ่ การท�ำงานนีใ้ ห้สำ� เร็จ เขา
ต้องพันฝ่าอุปสรรคยิ่งใหญ่และมากมาย ไวคลิฟถูกความเจ็บป่วยถ่วงเขาไว้ เขารู้ดีว่า
เขามีเวลาเหลือทีจ่ ะท�ำงานอยูเ่ พียงไม่กปี่ ี เขามองเห็นความขัดแย้งทีเ่ ขาต้องเผชิญ แต่
พระสัญญาจากพระวจนะของพระเจ้าท�ำให้เขามีก�ำลังใจขึ้น เขาก้าวไปข้างหน้าอย่าง
ไม่ครัน่ คร้าม ด้วยพลังสติปญ
ั ญาทีเ่ ต็มไปด้วยความกระปรีก้ ระเปร่า ด้วยประสบการณ์
ที่อุดม พระเจ้าได้ทรงน�ำเขาเป็นพิเศษโดยได้ปกป้องและเตรียมเขาให้พร้อมส�ำหรับ
ภาระกิจนี้ ซึ่งเป็นงานยิ่งใหญ่ที่สุดของเขา ในขณะที่โลกคริสเตียนปั่นป่วนไปทั่ว นัก
ปฏิรูปศาสนาท่านนี้เก็บตัวเงียบอยู่ในห้องท�ำงานทีเ่ มืองลัทเธอร์เวอร์ธ ไม่หวาดหวั่น
ต่อพายุที่โหมกระหน�่ำจากภายนอก เขาตั้งหน้าตั้งตาท�ำงานที่เขาเลือกท�ำ {GC 88.1}
ในที่สุด งานที่ท�ำก็ส�ำเร็จลง เป็นพระคัมภีร์ฉบับแปลเป็นภาอังกฤษเล่มแรก
พระวจนะของพระเจ้าได้เปิดออกให้แก่ประเทศอังกฤษแล้ว บัดนี้ นักปฏิรูปศาสนา
ท่านนีไ้ ม่เกรงกลัวต่อห้องขังหรือหลักประหารเผาทัง้ เป็นอีกแล้ว เขาได้เอาแสงสว่างที่
จะไม่มีวันดับไปไว้ในมือของชาวอังกฤษ การเอาพระคัมภีร์ไปให้เพื่อนร่วมชาติ เขาได้
หักโซ่ของความโง่เขลาและความชั่ว ปลดปล่อยและยกระดับประเทศของเขา ซึ่งมีผล
มากกว่าชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดจากการสงคราม {GC 88.2}
ในสมัยนั้นยังไม่มีใครรู้จักศิลปะในการพิมพ์หนังสือ พระคัมภีร์จึงจะเพิ่มพูน
ขึ้นด้วยการคัดลอกที่เชื่องช้าและน่าเบื่อหน่าย มีคนมากมายสนใจอยากได้
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พระคัมภีร์ จนท�ำให้มีคนมากมายลงมือท�ำงานการคัดลอกนี้ แต่การคัดลอกที่ท�ำได้
อย่างยากล�ำบาก ไม่เพียงพอทีจ่ ะตอบสนองต่อความต้องการ คนทีร่ ำ�่ รวยกว่าต้องการซือ้
พระคัมภีร์ทั้งเล่ม ส่วนคนอื่นๆก็ซื้อเพียงบางตอน มีหลายครอบครัวร่วมกันซื้อ ด้วย
วิธกี ารเช่นนี้ ไม่ชา้ พระคัมภีรข์ อง ไวคลิฟก็กระจายเข้าไปสูต่ ามบ้านเรือนของประชาชน
{GC 88.3}
จากเหตุผลพวกเขาตื่นขึ้นจากการยอมจ�ำนนถวายตัวให้กับค�ำสอนที่ไม่ใช้
เหตุผลของพระสันตะปาปา บัดนี้ ไวคลิฟสอนหลักธรรมที่ชัดเจนของชาวโปรเตส
แตนท์ คือ รอดโดยความเชื่อในพระเยฃูคริสต์และพระคัมภีร์เป็นสิ่งเดียวที่ไม่มีวัน
ผิดพลาด นักเทศน์ที่เขาส่งออกไปนั้นได้น�ำพระคัมภีร์ไปแจกจ่าย และเอาบทความที่
นักปฏิรูปศาสนาเขียนน�ำติดตัวไปด้วย และได้รับความส�ำเร็จที่ยิ่งใหญ่จนคนอังกฤษ
เกือบครึ่งประเทศได้รับความเชื่อใหม่ {GC 89.1}
การมีพระคัมภีรน์ ำ� ความวิตกมาสูผ่ มู้ อี ำ� นาจในคริสตจักร บัดนีพ้ วกเขาจะต้อง
เผชิญหน้ากับสิ่งที่มีพลังอ�ำนาจมากยิ่งกว่าไวคลิฟ เป็นสิ่งที่อาวุธของพวกเขาใช้
ประโยชน์ได้น้อยมาก ในเวลานั้น ประเทศอังกฤษยังไม่มีกฎหมายห้ามมีพระคัมภีร์
เพราะยังไม่เคยมีการพิมพ์พระคัมภีรอ์ อกมาเป็นภาษาของประชาชน กฎหมายดังกล่าว
ถูกตราขึน้ ในเวลาต่อมา และบังคับใช้อย่างเข้มงวด ในขณะเดียวกัน ถึงแม้เหล่านักบวช
จะพยายามอย่างเต็มที่ก็ตาม นี่เป็นช่วงโอกาสที่จะแจกจ่ายพระวจนะของพระเจ้า
ออกไป {GC 89.2}
อีกครั้งหนึ่งที่ผู้น�ำของพระสันตะปาปาได้วางแผนเพื่อปิดปากของนักปฏิรูป
คนนี้ เขาถูกเรียกให้ไปปรากฏตัวต่อหน้าศาลถึงสามแห่งติดต่อกัน แต่ก็ไม่ได้ผล
แรกสุด สภาสงฆ์ประกาศว่างานเขียนของเขาเป็นการนอกรีต และพวกเขาได้ชักน�ำ
กษัตริย์ริชาร์ดที่สองที่มีอายุเยาว์วัยมาเป็นพวก พวกเขาได้รับมอบพระราชกฤษฎีกา
ให้ส่งทุกคนที่ถือค�ำสอนต้องห้ามนี้เข้าคุก {GC 89.3}
ไวคลิฟได้อทุ ธรณ์จากสภาสงฆ์ไปยังรัฐสภา เขากล่าวหาพระราชาคณะต่อหน้า
สมาชิกสภาแห่งชาติอย่างไม่เกรงกลัว และเรียกร้องให้ปรับเปลี่ยนวิธีการผิดๆจ�ำนวน
มากที่คริสตจักรได้จัดตั้งขึ้นมา ด้วยอ�ำนาจที่ท�ำให้ผู้อื่นคล้อยตาม เขาได้แสดงให้เห็น
ถึงการบุกรุกและความเลวร้ายของราชส�ำนักแห่งพระสันตะปาปา เขาท�ำให้ศัตรูของ
เขาเกิดความสับสน มิตรสหายและผู้สนับสนุนของไวคลิฟถูกบังคับให้ยอม
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จ�ำนน และพวกเขาหวังอย่างมัน่ ใจว่า นักปฏิรปู ผูน้ จี้ ะต้องยอมจ�ำนนด้วย ความชราภาพ
ของเขา โดดเดี่ยวและไร้มิตรน่าจะท�ำให้เขาก้มหัวให้กับผู้มีอ�ำนาจของทั้งราชส�ำนัก
และของศาสนา แต่แทนทีจ่ ะเห็นเช่นนี้ เหล่าผูต้ ดิ ตามพระสันตะปาปากลับต้องพบกับ
ความพ่ายแพ้ ค�ำร้องขอของไวคลิฟได้ปลุกเร้ารัฐสภาจนต้องแก้ไขค�ำสั่งที่จะลงโทษ
และนักปฏิรูปศาสนาผู้นี้ก็ได้รับอิสรภาพอีกครั้งหนึ่ง {GC 89.4}
เขาถูกน�ำขึ้นศาลเป็นครั้งที่สาม และในครั้งนี้ เขาต้องปรากฏตัวต่อหน้าศาล
สูงสุดทางฝ่ายศาสนาของราชอาณาจักร ศาลนีไ้ ม่เคยปราณีตอ่ พวกคนนอกรีต ในศาลนี้
โรมน่าได้รับชัยชนะ และภาระกิจของนักปฏิรูปผู้นี้จะต้องยุติลง ดังนั้น ผู้ติดตาม
สันตะปาปาคาดคะเนไว้ว่า หากพวกเขาสามารถท�ำได้ตามที่ตั้งใจไว้ ไวคลิฟจะถูก
บีบบังคับให้เพิกถอนหลักค�ำสอนของเขา หรือไม่กอ็ อกจากศาลไปสูเ่ ปลวเพลิงเท่านัน้
{GC 90.1}
แต่ไวคลิฟไม่ถอย เขาไม่ยอมกลบเกลื่อน เขายังคงรักษาค�ำสอนของเขาอย่าง
ปราศจากความกลัวและปฏิเสธข้อกล่าวหาของผู้ที่ต้องการลงโทษเขา เขาลืมตนเอง
ลืมต�ำแหน่ง ลืมโอกาส เขาเรียกผูฟ้ งั ของเขาให้มาอยูห่ น้าเบือ้ งพระบัลลังก์ของพระเจ้า
และน�ำความมีเหตุผลอย่างชาญฉลาดและการล่อลวงทั้งหลายมาเทียบกับความจริง
นิรันดร์ ผู้ที่อยู่ในห้องประชุมสภาต่างสัมผัสถึงอ�ำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้
อ�ำนาจของพระเจ้าได้มาอยู่เหนือผู้ฟัง ดูเสมือนหนึ่งว่าพวกเขาไม่มีก�ำลังที่จะเดิน
ออกไปจากสถานที่แห่งนั้น ค�ำพูดของนักปฏิรูปศาสนาเป็นเหมือนลูกธนูที่ยิงจาก
พระเจ้า ได้เจาะทะลุเข้าไปในหัวใจของพวกเขา ข้อหานอกรีตที่พวกเขาน�ำมาเพื่อ
ปรักปร�ำเขา กลับถูกอ�ำนาจแห่งการชักจูงของเขาโยนกลับสู่พวกเขาเอง เขาร้องถาม
ว่าท�ำไมพวกเขาถึงกล้าเผยแพร่สิ่งที่ผิดๆ ท�ำไมพวกเขาจึงเอาพระคุณของพระเจ้ามา
หาผลประโยชน์ มาเป็นของค้าของขายหรือไง {GC 90.2}
ในที่สุดเขาก็กล่าวว่า “ลองคิดดูว่า ท่านก�ำลังต่อสู้กับใคร ต่อสู้กับชายแก่
คนหนึ่งที่ก�ำลังใกล้จะลงหลุมหรือ ไม่ใช่ แต่ท่านก�ำลังต่อสู้กับความจริง ความจริง
ที่มีพละก�ำลังมากกว่าท่าน และความจริงนั้นจะชนะท่าน” เมื่อเขากล่าวจบแล้ว
ไวคลิฟก็เดินออกไปจากที่ประชุม และไม่มีศัตรูคนใดกล้าที่จะขัดขวางเขา (Wylie,
เล่มที่2, บทที่13){GC 90.3}
ภาระกิจของไวคลิฟเกือบส�ำเร็จแล้ว ในไม่ช้า ธงแห่งความจริงที่
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เขายกชูมาเนิ่นนานก�ำลังจะหลุดออกไปจากมือของเขา แต่เขาจะต้องเป็นพยานให้
กับพระกิตติคุณอีกครั้ง ความจริงจะต้องถูกประกาศจากป้อมปราการของอาณาจักร
แห่งความผิด ไวคลิฟถูกหมายเรียกให้มาสอบสวนทีศ่ าลของพระสันตะปาปาทีก่ รุงโรม
ซึ่งเป็นสถานที่เลือดของเหล่าธรรมิกชนมักตก เขาไม่ได้มองไม่เห็นภัยอันตรายที่ก�ำลัง
คุกคามเขา เขาน่าจะได้ปฏิบัติตามค�ำสั่ง หากไม่ใช่เพราะเขาเกิดเป็นอัมพาตอย่าง
ฉับพลันซึ่งท�ำให้เขาไม่สามารถออกเดินทางได้ ถึงแม้ว่า เสียงของเขาจะไม่ดังขึ้น
ในกรุงโรมก็ตามที แต่เขาก็จะพูดได้ทางจดหมาย นัน่ เป็นสิง่ ทีเ่ ขาตัง้ ใจท�ำ จากบ้านพัก
อธิการบดี นักปฏิรูปศาสนาคนนี้เขียนจดหมายของเขาไปถึงพระสันตะปาปา ซึ่งเขา
เขียนด้วยค�ำพูดที่แสดงความเคารพและด้วยวิญญาณของความเป็นคริสเตียน แต่เขา
ก็ใช้ไหวพริบในการต�ำหนิพธิ กี ารและความหยิง่ ยะโสของราชส�ำนักแห่งพระสันตะปาป
{GC 90.4}
เขาพูดว่า “ข้าพเจ้าชื่นชมยินดีด้วยความจริงใจที่จะเปิดเผยและประกาศให้
มนุษย์ทุกคนทราบถึงความเชื่อที่ข้าพเจ้ายึดถือ และเป็นพิเศษให้กับเหล่าสังฆนายก
แห่งโรมได้รับทราบ ซึ่ง ข้าพเจ้าถือว่า สังฆนายกเหล่านั้นยังปกติดีและเที่ยงธรรม
เขาจะต้องเต็มใจทีจ่ ะรับรองด้วยความเชือ่ ทีข่ า้ พเจ้ามีอยู่ หรือหากผิดก็จะรีบช่วยแก้ไข
{GC 91.1}
“ก่อนอืน่ ข้าพเจ้าเข้าใจว่า พระกิตติคณ
ุ ของพระคริสต์เป็นสาระส�ำคัญทัง้ หมด
ของพระบัญญัติของพระเจ้า......ข้าพเจ้ายอมรับและถือว่าเหล่าสังฆนายกแห่งกรุงโรม
ซึ่งเป็นผู้แทนของพระคริสต์บนโลกนี้ จะต้องยึดติดกับพระบัญญัติแห่งพระกิตติคุณ
นั้นมากกว่าคนอื่นๆ เพราะความยิ่งใหญ่ในท่ามกลางสาวกของพระคริสต์ไม่ได้
ประกอบด้วยความสูงศักดิ์หรือเกียรติยศของโลกนี้ แต่อยู่ที่การติดตามการด�ำรงค์
ชีวิตของพระคริสต์และปฏิบัติตามพระองค์.....ในช่วงชีวิตที่พระคริสต์ทรงปฏิบัติ
พระราชกิจในโลกนั้น พระองค์ทรงเป็นผู้ที่ยากจนที่สุด พระองค์ทรงถ่อมพระองค์
ลงและละทิ้งอ�ำนาจและเกียรติยศทั้งสิ้นของโลกนี้ {GC 91.2}
“ผู้ที่ซื่อสัตย์ทุกคนไม่ควรท�ำตามเยี่ยงอย่างของพระสันตะปาปาหรือนักบวช
ทั้งหลาย แต่เขาควรปฏิบัติตามแบบอย่างของพระเยซูคริสต์เจ้า ส�ำหรับเปโตรและ
บุตรของเสบาดีท่ีปรารถนาเกียรติยศฝ่ายโลก พวกเขาได้เดินสวนทางกับวิถีของ
พระคริสต์ ท�ำให้พระองค์ไม่ทรงพอพระทัย ดังนั้น เราจึงไม่ควรท�ำตาม
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ความผิดของพวกเขาในเรื่องเหล่านี้........{GC 91.3}
“พระสันตะปาปาควรปล่อยอ�ำนาจทางฝ่ายฆราวาสในเรื่องกฏหมายและ
และอ�ำนาจทั้งหมดทางฝ่ายโลก ให้ไปอยู่กับอ�ำนาจทางฝ่ายโลกและโยกย้ายและ
ชักชวนคณะสงฆ์ทั้งหมดไปที่นั่นอย่างเกิดผล เพราะพระคริสต์ทรงกระท�ำการเช่นนี้
โดยเฉพาะสาวกของพระองค์ดว้ ย ด้วยเหตุนหี้ ากข้าพเจ้าได้กระท�ำความผิดประการใด
ข้าพเจ้าก็จะยอมเข้ามอบตัวเพือ่ รับการแก้ไข ถึงแม้วา่ จะถึงตายหากต้องท�ำเช่นนัน้ จริง
และหากข้าพเจ้าสามารถท�ำงานตามใจปรารถนาของข้าพเจ้าหรือท�ำตามความต้องการ
ของข้าพเจ้าเองแล้ว ข้าพเจ้าคงได้มาเข้าพบเหล่าสังฆนายกแห่งกรุงโรมแล้วอย่าง
แน่นอน แต่พระเจ้าทรงกระท�ำการที่ตรงกันข้ามกับความต้องการของข้าพเจ้า และ
พระองค์ทรงสอนให้ข้าพเจ้าเชื่อฟังพระเจ้ามากกว่าเชื่อฟังมนุษย์” {GC 91.4}
เขาเขียนปิดท้ายว่า “ให้เราอธิษฐานทูลขอพระเจ้า เพื่อพระองค์จะทรง
เปลี่ยนแปลงองค์พระสันตะปาปาเออเบินที่หกของเรา ให้มีการเปลี่ยนแปลงใหม่
เพื่อพระองค์กับคณะสงฆ์ของพระองค์จะประพฤติตามอย่างพระเยซูคริสต์องค์
พระผูเ้ ป็นเจ้าในการมีชวี ติ และในการกระท�ำ และพวกเขาจะได้สอนประชาชนได้อย่าง
เกิดผล และในท�ำนองเดียวกัน ประชาชนจะได้ทำ� ตามอย่างพวกเขาด้วยความซือ่ สัตย์”
(John Foxe, Acts and Monuments, เล่มที่ 3, หน้า 49, 50) {GC 92.1}
ด้วยประการฉะนี้ ไวคลิฟได้แสดงความสุภาพและความถ่อมตนของพระคริสต์
ให้พระสันตะปาปาและพระคาร์ดินาลได้เห็น ซึ่งไม่เพียงแต่แสดงให้พวกเขาได้เห็น
เท่านัน้ แต่เพือ่ ให้คนทุกคนในอาณาจักรของคริสเตียนได้เปรียบเทียบระหว่างพวกเขา
กับพระอาจารย์ผู้ซึ่งเขาทั้งหลายอ้างตัวว่าเป็นตัวแทน {GC 92.2}
ไวคลิฟคาดไว้อย่างเต็มที่ว่า เขาจะต้องชดใช้ความภักดีของเขาด้วยชีวิต
กษัตริย์ พระสันตะปาปาและเหล่าสังฆนายกได้ร่วมมือกันเพื่อสร้างความหายนะให้
แก่เขา และดูนา่ จะเป็นทีแ่ น่ชดั ว่า ภายในไม่กเี่ ดือนข้างหน้านี้ เขาคงจะต้องถูกน�ำเข้าไป
สู่หลักประหาร แต่ความกล้าหาญของเขาไม่สั่นคลอน เขาพูดว่า “ท�ำไมพวกท่านจึง
พูดถึงการแสวงหามงกุฎแห่งการพลีชีพเพื่อความเชื่อที่อยู่ห่างไกล จงประกาศ
พระกิตติคุณของพระคริสต์ให้แก่พวกพระราชาคณะที่ยโส และการยอมพลีชีพเพื่อ
ความเชือ่ จะไม่เกิดกับท่าน เป็นอะไรกัน จะให้ขา้ พเจ้ามีชวี ติ อยูต่ อ่ ไปและปิดปากเงียบ
หรือ......ไม่มีทาง ขอให้การโจมตีบุกเข้ามา ข้าพเจ้ารอคอยให้มันมา”
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(D’Aubigne, เล่มที่ 17, บทที่ 8) {GC 92.3}
แต่การทรงน�ำของพระเจ้ายังคงปกป้องผู้รับใช้ของพระองค์ ชายที่ยืนหยัด
อย่างกล้าหาญตลอดทั้งชีวิตเพื่อปกป้องความจริง ในชีวิตประจ�ำวันของเขาที่เต็ม
ไปด้วยภยันตราย เขาจะไม่ต้องตกเป็นเหยื่อแห่งความเกลียดชังของศัตรูของเขา
ไวคลิฟไม่เคยหาทางเพื่อปกป้องตัวเอง แต่พระเจ้าทรงเป็นผู้ปกป้องเขา และบัดนี้เมื่อ
พวกศั ต รู มั่ น ใจว่ า จะจั บ เหยื่ อ ของเขาได้ พระหั ต ถ์ ข องพระเจ้ า ได้ ท รงน� ำ เขาให้
พ้นไปจากเงื้อมมือของพวกเขา ในขณะที่เขาก�ำลังประกอบพิธีมหาสนิทในโบสถ์ของ
เขาที่เมืองลัตเตอเวิร์ธ เขาเกิดเป็นอัมพาตและล้มลง และจากนั้นไม่นาน เขาก็ตาย
จากไป {GC 92.4}
พระเจ้าทรงแต่งตั้งไวคลิฟให้ท�ำงานของเขา พระองค์ทรงน�ำพระวจนะแห่ง
ความจริงใส่ไว้ในปากของเขา และพระองค์ทรงปกป้องเขาเพื่อให้ประชาชนได้รับ
พระวจนะนี้ พระองค์ทรงปกป้องชีวิตของเขาไว้และทรงยืดเวลาท�ำงานของเขาให้
ยาวนานออกไป จนกระทัง่ เขาได้ปพู นื้ ฐานให้กบั งานยิง่ ใหญ่ของการปฏิรปู ทางศาสนา
{GC 92.5}
ไวคลิฟออกมาจากความคลุมเครือของยุคมืด ไม่มีผู้ใดได้ท�ำหน้าที่นี้ก่อนเขา
ซึ่งเขาจะใช้เป็นต้นแบบในการปั้นแต่งการปฏิรูป เขาได้รับการทรงเรียกขึ้นมาเหมือน
เช่น ยอห์นผูใ้ ห้บพั ติศมาเพือ่ ท�ำหน้าทีพ่ เิ ศษของพระเจ้า เขาเป็นคนเริม่ ต้นเปิดศักราช
ใหม่ แต่ถงึ กระนัน้ ในระบบความจริงทีเ่ ขาประกาศนัน้ มีความเป็นอันหนึง่ อันเดียวกัน
และสมบูรณ์แบบซึง่ นักปฏิรปู ศาสนาคนอืน่ ๆทีต่ ามหลังไม่อาจท�ำให้ดกี ว่านี้ และท�ำได้
ไม่เท่าเทียมเขา แม้เวลาจะผ่านไปเป็นร้อยปีกต็ าม พืน้ ฐานทีเ่ ขาวางไว้นนั้ กว้างและลึก
ขอบข่ายงานนั้นมั่นคงและสัจจริง จนผู้ที่ตามมาทีหลังไม่จ�ำเป็นต้องก่อร่างสร้าง
ขึ้นใหม่อีก {GC 93.1}
ขบวนการยิ่งใหญ่ที่ไวคลิฟสถาปนาขึ้น ซึ่งได้ปลดปล่อยสามัญส�ำนึกและ
สติปัญญาและให้อิสรภาพแก่ประเทศชาติที่ตกอยู่ในขบวนแห่ที่มีชัยของโรม พวกเขา
ได้พบน�ำ้ พุทพี่ งุ่ ขึน้ จากพระคัมภีร์ นีค่ อื ต้นก�ำเนิดของล�ำธารแห่งพระพร ซึง่ เป็นเหมือน
น�้ำพุแห่งชีวิต ที่ไหลต่อลงมาตลอดทุกยุคตั้งแต่ศตวรรษที่สิบสี่ ไวคลิฟยอมรับพระ
คัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ด้วยความเชื่อเต็มหัวใจว่า พระคัมภีร์เป็นหนังสือที่ได้รับการดลใจตาม
น�้ำพระทัยของพระเจ้า ซึ่งเป็นกฎที่เพียงพอต่อความเชื่อและการกระท�ำ เขา
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ถูกสอนให้มองดูว่า คริสตจักรแห่งโรมมาจากพระเจ้า มีอ�ำนาจที่ไม่รู้พลั้ง และยอมรับ
ค�ำสอนและธรรมเนียมปฏิบัติที่มีมาเป็นพันปีด้วยความเคารพและไม่มีข้อสงสัย แต่
เขาหันออกไปจากสิ่งทั้งหมดนี้เพื่อฟังพระวจนะศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า นี่คืออ�ำนาจ
ที่เขาอ้อนวอนให้ประชาชนยอมรับ เขาประกาศว่า อ�ำนาจแท้จริงเพียงอ�ำนาจเดียว
จะต้องเป็นพระสุรเสียงของพระเจ้าที่ตรัสผ่านมาทางพระวจนะของพระองค์ แทนที่
จะเป็นการพูดของคริสตจักรที่ผ่านมาทางพระสันตะปาปา และเขาไม่เพียงสอนว่า
พระคัมภีร์เป็นการเปิดเผยถึงน�้ำพระทัยของพระเจ้าที่บริบูรณ์ที่สุดเท่านั้น แต่ยังสอน
ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นผู้ที่จะแปลความหมายได้แต่เพียงผู้เดียว และมนุษย์
ทุกคนจะต้องเรียนรู้หน้าที่ด้วยตัวของเขาเองโดยการศึกษาค�ำสอนในพระคัมภีร์ ด้วย
การท�ำเช่นนี้ เขาได้หันเหความคิดของมนุษย์จากพระสันตะปาปาและคริสตจักร
แห่งโรมไปยังพระวจนะของพระเจ้า {GC 93.2}
ไวคลิฟเป็นนักปฏิรปู ศาสนายิง่ ใหญ่ทสี่ ดุ คนหนึง่ ในสติปญ
ั ญาทีเ่ ฉลียวฉลาด
ของเขา ในความคิดที่ชัดเจนของเขา ในการรักษาความจริงด้วยความมั่นคง และ
ในการปกป้องความจริงด้วยความกล้าหาญ มีเพียงไม่กี่คนที่ตามเขามาในภายหลัง
สามารถเทียบกับเขาได้ ชีวิตที่บริสุทธิ์ ความหมั่นเพียรในการศึกษาและการท�ำงาน
อย่างไม่ยอ่ ท้อ ความซือ่ สัตย์ทไี่ ม่แปรเปลีย่ น และความรักและความซือ่ สัตย์ในการรับใช้
ที่ตามแบบอย่างของพระคริสต์ เหล่านี้ท่ีเป็นคุณสมบัติของนักปฏิรูปคนแรก และยัง
ไม่ค�ำนึงถึงว่า เขามีชีวิตอยู่ในยุคที่มีแต่ความมืดมนทางปัญญาและความเสื่อมโทรม
ทางศีลธรรม {GC 94.1}
บุ ค ลิ ก ของไวคลิ ฟ เป็ น พยานให้ เ ห็ น อ� ำ นาจของพระวิ ญ ญาณบริ สุ ท ธิ์ ใ น
การอบรมและการเปลี่ยนแปลง พระคัมภีร์เป็นสิ่งที่ท�ำให้เขาเป็นคนดังที่เขาเป็นอยู่
ความพยายามที่จะไขว่คว้าความจริงยิ่งใหญ่ตามที่เปิดเผยนั้น น�ำความสดชื่นและ
ก�ำลังวังชามาให้แก่ทุกส่วนของร่างกาย ท�ำให้สติปัญญาพัฒนาขึ้น ความนึกคิด
เฉียบแหลมและตัดสินใจได้เหมาะสม การศึกษาพระคัมภีร์จะท�ำให้ความคิด ความ
รู้สึกและความตั้งใจสูงส่งขึ้นชนิดที่ไม่มีการศึกษาอื่นสามารถท�ำได้เช่นนี้ ให้ความแน่ว
แน่แก่ความตัง้ ใจ ความอดทน ความกล้าหาญและความแข็งแกร่ง ท�ำให้อปุ นิสยั งดงาม
ขึ้นและจิตวิญญาณบริสุทธิ์ การศึกษาพระคัมภีร์ด้วยความจริงใจและความย�ำเกรง
จะน�ำความคิดของผู้นั้นเข้าไปสัมผัสกับพระปัญญาของพระเจ้า ซึ่งจะมีผล
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ท�ำให้โลกได้รับคนที่มีปัญญาเข้มแข็งและว่องไวขึ้น และเป็นคนที่มีหลักการแห่ง
คุณธรรมที่สูงส่งขึ้นกว่าการฝึกอบรมที่ดีที่สุดด้วยปรัชญาของมนุษย์ ผู้ประพันธ์สดุดี
กล่าวว่า “การคลี่คลายพระวจนะของพระองค์ให้ความสว่าง ทั้งให้ความเข้าใจแก่
คนรู้น้อย” (สดุดี 119: 130) {GC 94.2}
ค�ำสอนทีไ่ วคลิฟสอนนัน้ ได้แพร่กระจายออกไประยะหนึง่ เหล่าผูต้ ดิ ตามของ
เขาซึ่งมักจะเรียกกันว่าพวกไวคลิฟไฟท์และพวกโลลาร์ด Lollards ซึ่งไม่เพียงแต่จะ
เดินทางไปทั่วประเทศอังกฤษเท่านั้น แต่ยังกระจายไปยังดินแดนอื่นๆด้วย พวกเขา
ได้น�ำความรู้แห่งพระกิตติคุณไปประกาศ บัดนี้ ผู้น�ำของเขาได้จากไปแล้ว เหล่า
นักเทศน์ทั้งหลายได้ท�ำงานด้วยความกระตือรือร้นมากกว่าก่อน และฝูงชนมากมาย
ก็เข้ามาฟังค�ำสอนของพวกเขา คนที่กลับใจประกอบด้วยขุนนางชั้นสูง และแม้กระทั่ง
พระมเหสีของพระราชา ในบางแห่งจะมีการปฏิรูปเกิดขึ้นให้เห็นในกิริยาท่าทางของ
ประชาชน และมีการน�ำรูปเคารพทีเ่ ป็นสัญลักษณ์ของลัทธิโรมันออกไปจากโบสถ์ตา่ งๆ
ด้วย แต่ไม่นานต่อมา พายุแห่งการกดขี่ที่ไร้ปราณีได้ระเบิดใส่ผู้ที่กล้ารับพระคัมภีร์
เป็นผูน้ ำ� ทางของเขา พระราชาแห่งประเทศอังกฤษทีต่ อ้ งการเสริมก�ำลังของตนด้วยการ
สนับสนุนจากโรม พระองค์ไม่ทรงรีรอทีจ่ ะก�ำจัดนักปฏิรปู ศาสนาทัง้ หลาย เป็นครัง้ แรก
ในประวัตศิ าสตร์ของประเทศอังกฤษทีม่ กี ารตรากฏหมายให้ ใช้วธิ ผี กู นักโทษติดกับ
เสาไม้แล้วเผาทั้งเป็นเพื่อประหารผู้ที่เป็นสาวกของพระกิตติคุณ (คริสเตียน
ที่แท้จริงผู้บริสุทธิ์) การพลีชีพเพื่อศาสนาคนแล้วคนเล่าก็ได้เกิดขึ้น ผู้สนับสนุน
สัจจะธรรมถูกเนรเทศและทรมาน สิ่งเดียวที่พวกเขาท�ำได้คือการร้องขอไปยังพระ
กรรณขององค์พระผู้เป็นจ้าวแห่งกองทัพ(พระเจ้า) พวกเขาถูกตามล่าว่าเป็นศัตรูของ
คริสตจักรและถูกกล่าวหาว่าเป็นคนทรยศต่อราชอาณาจักร พวกเขาประกาศต่อไปใน
สถานที่ลี้ลับ แสวงหาที่หลบภัยดีที่สุดเท่าที่ท�ำได้ในบ้านที่ต�่ำต้อยของคนยากจน และ
บ่อยครั้งต้องหลบซ่อนอยู่ในถ�้ำและอุโมงค์ {GC 94.3}
ถึงแม้ว่า การกดขี่ข่มเหงจะด�ำเนินไปด้วยความรุนแรง คนเหล่านี้ก็ยังคง
ประท้วงความเลวร้ายทางความเชือ่ ถูกเล่าขานกันต่อมานานนับศตวรรษด้วยความสงบ
ศรัทธา จริงใจ อดทน คริสเตียนในยุคแรกๆนั้นได้เรียนรู้ความจริงแต่เพียงบางส่วน
แต่พวกเขาเรียนรู้ที่จะรักและเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้า และพวกเขายอมทน
90 ความทุกข์ยากก็ด้วยความเชื่อของเขา ดั่งเช่นสาวกในสมัยของอัครทูตทั้ง

หลาย มีหลายคนได้สละทิง้ ทรัพย์สนิ ฝ่ายโลกไปเพือ่ พระราชกิจของพระคริสต์ ผูท้ ไี่ ด้รบั
อนุญาตให้อยูใ่ นบ้านของตนเองก็ยนิ ดีให้ทพี่ กั พิงแก่พนี่ อ้ งทีถ่ กู เนรเทศ และเมือ่ พวกเขา
ถูกขับไล่ออกไปเช่นกัน พวกเขาก็ยอมรับชะตากรรมเป็นคนที่สังคมไม่ยอมรับ จริงอยู่
มีคนนับพันๆคนที่หวาดกลัวต่อความรุนแรงของผู้กดขี่ พวกเขาเลือกซื้อเสรีภาพของ
พวกตนด้วยการสละทิ้งความเชื่อ และก้าวออกจากห้องขังโดยสวมใส่เสื้อคลุมแห่ง
การส�ำนึกผิดเพื่อเป็นการประกาศถอนความเชื่อของตน แต่มีจ�ำนวนคนไม่น้อย ซึ่งมี
ทั้ ง คนที่ เ กิ ด ในตระกู ล สู ง ศั ก ดิ์ และคนที่ ต�่ ำ ต้ อ ยยากจน ที่ แ บกรั บ ค� ำ พยานแห่ ง
ความจริงอย่างไม่เกรงกลัวคุกมืด ในหอคอยโลลาร์ด และในการทรมานและเปลวเพลิง
พวกเขาชืน่ ชมยินดีทจี่ ะได้นบั ตนเองเหมาะสมทีจ่ ะ “ร่วมทุกข์กบั พระองค์” {GC 95.1}
ในขณะที่ไวคลิฟยังมีชีวิตอยู่ เหล่าผู้ติดตามพระสันตะปาปาไม่สามารถ
ท�ำอะไรกับเขาดังที่ตั้งใจไว้ได้ และตราบที่ร่างกายของเขานอนพักอย่างสงบสุขใน
หลุมฝังศพ พวกเขาไม่มีทางที่จะลดเลิกความเกลียดชังที่มีต่อเขาได้ สี่สิบปีให้หลัง
จากที่ไวคลิฟตายไป ได้มีพระราชกฤษฎีกาจากสภาแห่งคอนสแทนซ์ Council of
Constance มีค�ำสั่งให้ขุดกระดูกของเขาขึ้นมาเผาต่อหน้าสาธารณะชนและ
น�ำเถ้ากระดูกไปทิ้งในล�ำธารที่ไม่ไกลออกไป นักเขียนอาวุโสคนหนึ่งบันทึกไว้ว่า
“เถ้ากระดูกของเขาได้ลอยจากล�ำธารนี้ไปยังแม่น�้ำเอวอน จากแม่น�้ำเอวอนไปยัง
แม่น�้ำเซอเวริน และจากแม่น้�ำเซอเวรินไปยังทะเลน้อยแล้วต่อไปยังมหาสมุทร และ
ค�ำสอนของไวคลิฟจะมีลกั ษณะทีเ่ ป็นเหมือนขีเ้ ถ้าของเขา ซึง่ บัดนีก้ ระจายไปทัว่ ทัง้ โลก
(T. Fuller, Church History of Britain, เล่มที.่ 4, ตอนที่ 2, ย่อหน้าที่ 54) ศัตรูของเขา
แทบจะไม่รู้ถึงความหมายอันส�ำคัญจากการกระท�ำที่ชั่วร้ายนี้ {GC 95.2}
จากข้อเขียนของไวคลิฟท�ำให้ยอห์นฮัสแห่งประเทศโบฮีเมีย ละทิ้ง ความเชื่อ
ที่ผิดๆมากมายของลัทธิโรมันคาทอลิค และน�ำเขาเข้าร่วมงานด้านปฏิรูปศาสนา ถึง
แม้ว่าทั้งสองประเทศนี้จะห่างไกลกันมาก แต่เมล็ดแห่งความจริงได้ถูกหว่านออกไป
งานการปฏิรูปนี้ได้แผ่ขยายจากประเทศโบฮีเมียไปยังดินแดนอื่นๆ น�ำความคิดของ
มนุษย์ไปยังพระวจนะของพระเจ้าที่ถูกละลืมไปอย่างยาวนาน พระหัตถ์ของพระเจ้า
ก�ำลังเตรียมทางไว้ส�ำหรับการปฏิรูปครั้งยิ่งใหญ่ {GC 96.1}
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จอห์น ฮัส - บาทหลวงชาวเช็ก ถือเป็นบุคคลแรก ๆ ที่มีแนวคิดในการปฏิรูปศาสนา
เขาถูกไต่สวนและถูกตัดสินว่าเป็นบุคคลนอกรีต จนที่สุด ค.ศ. 1415 ฮุสก็ถูกมัดติด
กับเสาและเผาทั้งเป็น เถ้ากระดูกของเขาถูกน�ำไปทิ้งที่แม่น�้ำไรน์

จอห์น ไวคลิฟฟ์ John Wycliffe
(ดาวรุ่งของการปฏิรูปศาสนา)
เป็นคนแรกที่แปลพระคัมภีร์เป็น
ภาษาอังกฤษ
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พระสันตะปาปา John Paul II (ค.ศ.1984) เยือนประเทศไทย พิธีต้อนรับยิ่งใหญ่
ประเทศวาติกัน มีองค์พระสันตะปาปาเป็นประมุข เป็นประเทศที่เล็กที่สุดในโลก
แต่ร�่ำรวยที่สุด และมีอ�ำนาจมากที่สุด
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บทที่ 6

จอห์น ฮัส John Huss (1415)
และ เจอโรม ถูกเผาทั้งเป็น
พระกิตติคุณได้ฝังรากทีป่ ระเทศโบฮีเมีย Bohemia ตั้งแต่ศตวรรษที่เก้าแล้ว
มีการแปลพระคัมภีรอ์ อกมาแล้วและมีการจัดประชุมในทีช่ มุ นุมชนด้วยการใช้ภาษา
ของประชาชน แต่ขณะที่อ�ำนาจของพระสันตะปาปานั้นเพิ่มมากขึ้น พระค�ำของ
พระเจ้ายิง่ มืดมนลง พระสันตะปาปาเกกอรีทเี่ จ็ดรับภาระด้วยตนเองทีจ่ ะท�ำให้กษัตริย์
ต่างๆอยู่ใต้อ�ำนาจของตนแม้ต้องท�ำให้กษัตริย์เสียศักดิ์ศรีและไม่ยิ่งหย่อนกว่าที่จะ
ครอบง�ำให้พวกประชาชนเขาตกเป็นทาส และเพื่อสนองกับเรื่องนี้จึงได้ประกาศ
พระราชกฤษฎีกาห้ามการประชุมนมัสการในทีส่ าธารณะด้วยภาษาของชาวโบฮีเมีย
พระสันตะปาปาประกาศว่า “พระเจ้าผูท้ รงฤทธิย์ งิ่ ใหญ่พอพระทัยกับการนมัสการด้วย
ภาษาทีผ่ คู้ นไม่รจู้ กั เพราะ มีความชัว่ และค�ำสอนนอกรีตมากมายได้เกิดขึน้ อันเนือ่ งจาก
ไม่ได้ถือรักษากฎข้อนี้” (Wylie, เล่มที่. 3, บทที่. 1) ด้วยการท�ำเช่นนี้ โรมจึงบัญชา
ว่าแสงสว่างจากพระวจนะของพระเจ้าจะต้องดับไปและจะต้องเก็บประชาชนไว้ใน
ที่มืด แต่สวรรค์ได้จัดเตรียมตัวแทนอื่น ๆ เพื่อปกป้องรักษาคริสตจักรชาววอลเดนซีส
Waldensesและชาวอัลบีเจียนซีส Albigenses ที่ถูกขับออกจากบ้านของเขาใน
ประเทศฝรัง่ เศสและประเทศอิตาลีเดินทางไปยังประเทศโบฮีเมีย แม้วา่ พวกเขาไม่กล้า
ที่จะสอนอย่างเปิดเผย แต่ก็ได้ท�ำงานด้วยความกระตือรือร้นอย่างลับ ๆ ด้วยวิธีนี้
ความเชือ่ ทีแ่ ท้จริงจึงได้ถกู เก็บถนอมไว้จากศตวรรษหนึง่ ไปยังอีกศตวรรษหนึง่ ต่อๆไป
{GC 97.1}
ก่อนสมัยของ จอห์น ฮัส มีชายหลายคนในประเทศโบฮีเมียได้ลุกขึ้นมา
ประณามอย่างเปิดเผยความเสื่อมโทรมตกต�่ำในคริสตจักรและความเสเพลของ
ประชาชน การท�ำงานของพวกเขาปลุกปัน่ ให้เกิดความสนใจอย่างแพร่หลาย ความกลัว
ของพวกสภาปกครองสงฆ์ถกู ปลุกขึน้ มาและการกดขีข่ ม่ เหงต่อสาวกของพระกิตติคณ
ุ
ก่อตัวขึ้นอย่างเปิดเผย พวกเขาถูกขับไล่ให้ไปนมัสการในป่าและตามภูเขา ทหาร
94 ตามล่าพวกเขาและมีคนจ�ำนวนมากถูกสังหาร เวลาผ่านไประยะหนึง่ มีคำ�

สั่งประกาศให้เผาทุกคนที่ออกห่างไปจากการนมัสการแบบโรมันคาทอลิค แต่ใน
ขณะที่คริสเตียนยอมพลีชีพ พวกเขามองไปยังข้างหน้าของชัยชนะในอุดมการณ์ของ
เขาทั้งหลาย มีคนหนึ่งที่ “สอนว่าความรอดจะได้มาโดยความเชื่อในพระผู้ช่วยให้รอด
ที่ทรงตรึงกางเขน” ได้ประกาศขณะสิ้นใจว่า “บัดนี้ความโกรธแค้นของศัตรูแห่ง
ความจริงได้ชนะพวกเขาแต่จะไม่เป็นเช่นนี้ตลอดไป แต่จะมีคนหนึ่งปรากฏขึ้นจาก
ท่ามกลางคนธรรมดาที่ปราศจากดาบและอ�ำนาจและต่อต้านเอาชนะพวกคริสตจักร
โรมได้ (Ibid., เล่มที่. 3, บทที่. 1) ยุคของลูเธอร์อยู่ห่างไกลออกไปแต่มีคนหนึ่งก�ำลัง
ปรากฏขึ้ น มา ค� ำ พยานของเขาที่ ต ่ อ ต้ า นคริ ส ตจั ก รโรมจะท� ำ ให้ ค นทั้ ง ประเทศ
เคลื่อนไหว {GC 97.2}
ยอห์น ฮัส เกิดมาจากบ้านที่ต�่ำต้อยและเป็นก�ำพร้าตั้งแต่แด็กเนื่องจาก
คุณพ่อตาย คุณแม่ที่เคร่งครัดศาสนาถือว่าการศึกษาและความย�ำเกรงพระเจ้าเป็น
สมบัตลิ ำ�้ ค่าทีส่ ดุ จึงลงแรงไขว่คว้าหาสมบัตนิ มี้ าให้บตุ รชายของเธอ ฮัสเรียนทีโ่ รงเรียน
หมูบ่ า้ นและไปเรียนต่อมหาวิทยาลัยในกรุงปร๊าก ได้เข้าเรียนด้วยทุนการศึกษานักเรียน
การกุศล เขาได้เดินทางไปกรุงปร๊าก พร้อมกับคุณแม่ที่เป็นทั้งแม่ม่ายและยังเป็นแม่
ที่ยากจนด้วย เธอไม่มีของประทานทางฝ่ายโลกใดที่จะมอบให้บุตรชายของเธอแต่ใน
ขณะทีเ่ ดินทางใกล้จะถึงเมืองใหญ่ เธอได้คกุ เข่าลงข้างบุตรทีไ่ ม่มพี อ่ และทูลขอพระพร
จากพระบิดาบนสวรรค์ของเขาทั้งสอง คุณแม่คนนั้นไม่ได้รู้เลยว่าค�ำอธิษฐานของเธอ
จะได้รับค�ำตอบอย่างไร {GC 98.1}
ทีม่ หาวิทยาลัย ฮัสก้าวขึน้ ได้อย่างโดดเด่นในเวลาอันรวดเร็ว ด้วยการปรับตัว
อย่างไม่เหนื่อยล้าและพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว ในขณะที่ชีวิตไร้ต�ำหนิและอ่อนสุภาพ
กิรยิ าท่าทางทีช่ นะใจผูอ้ นื่ ท�ำให้เขาเป็นทีช่ นื่ ชอบอย่างกว้างขวาง เขาฝักใฝ่อย่างจริงใจ
ต่อคริสตจักรโรมันคาทอลิคและเป็นผู้ที่แสวงหาด้วยความจริงใจในพระพรทางฝ่าย
วิญญาณจิตทีค่ ริสตจักรโรมอ้างเป็นผูป้ ระทาน ในเทศกาลฉลองครบรอบจูบลิ ี ครัง้ หนึง่
เขาไปสารภาพบาป เขาช�ำระเศษเหรียญสุดท้ายจากเงินทีเ่ ขามีอยูน่ อ้ ยนิดและเข้าร่วม
เดินในแถวขบวน เพื่อจะได้ส่วนแบ่งของการอภัยอย่างหมดจดตามที่สัญญา หลังจาก
ทีเ่ ขาเรียนจบวิทยาลัย เขาได้เข้าบวชเป็นพระและก้าวขึน้ สูค่ วามโดดเด่นอย่างรวดเร็ว
ไม่นานก็ได้เข้าไปรับใช้ในส�ำนักพระราชวังของกษัตริย์ เขาได้รบั ต�ำแหน่งศาสตราจารย์
ด้วย และต่อมาได้ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นอธิการบดีของมหาวิทยาลัยที่เขาเคยเรียน 95

พระเยซูเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มผู้คนต้อนรับแบบเรียบง่าย

พระเยซู กษัตริย์ของจักรวาลและของโลก ถ่อมตน ล้างเท้าให้สาวก
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พระสันตะปาปาเยือนประเทศไทย
พิธีต้อนรับยิ่งใหญ่

มาร์ติน ลูเธอร์ เขียนเกี่ยวกับ พระสันตะปาปา

“เป็นเรือ่ งน่ากลัวขนลุกเพียงไรทีจ่ ะมองดูมนุษย์คนนัน้ ท�ำตัวเองให้เป็นผูแ้ ทนของ
พระคริสต์ แสดงความยิง่ ใหญ่ตระการตาทีไ่ ม่มจี กั รพรรดิองค์ใดจะเสมอเหมือน บุคคลท่านนี้
มีลักษณะเหมือนพระเยซูผู้ทรงยากจนหรือเปโตรที่ถ่อมตนหรือไม่ พวกเขาพูดกันว่า
พระสันตะปาปาเป็นเจ้านายของโลกและอ้างว่าตนเป็นตัวแทนของพระเยซู แต่พระคริสต์ตรัส
ไว้แล้วว่า “อาณาจักรของเราไม่ได้อยู่ในโลกนี้” อาณาบริเวณการปกครองของตัวแทน
พระคริสต์จะคลอบคลุมเกินอาณาเขตของเจ้านายผู้ทรงเป็นหัวหน้าเขาหรือ” โยฮัน18:36
(D’Aubigne เล่มที่ 6 บทที่ 3) {GC 140.4}
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มาก่อน ในเวลาเพียงไม่กี่ปี นักเรียนทุนต�่ำต้อยคนนี้ได้ก้าวขึ้นเป็นที่ภาคภูมิใจของ
ประเทศและชื่อของเขาเป็นที่รู้จักกันทั่วยุโรป . {GC 98.2}
แต่ฮัสเริ่มงานปฏิรูปในอีกสาขาหนึ่ง หลายปีหลังจากที่เขาได้รับแต่งตั้ง
ในต�ำแหน่งของสายนักบวชนั้น เขาได้รับแต่งตั้งให้เป็นนักเทศน์ที่โบสถ์เบธเลเฮม
ผู้ก่อตั้งโบสถ์แห่งนี้ย�้ำอย่างแน่วแน่ถึงความส�ำคัญของการเทศนาสอนพระคัมภีร์ด้วย
ภาษาของประชาชน ถึงแม้วา่ โรมจะต่อต้านการกระท�ำนีก้ ต็ ามที การปฏิบตั นิ กี้ ไ็ ม่ได้เลิก
ไปเสียทั้งหมดในประเทศโบฮีเมีย แต่มีคนมากมายขาดความรู้เรื่องพระคัมภีร์ และ
ความชั่วร้ายแรงที่สุดซึ่งมีอยู่อย่างดกดื่นท่ามกลางประชากรทุกชนชั้น ฮัสประณาม
อย่างไม่ลดละความชั่วเหล่านี้ เขาเรียกร้องให้พวกเขาเข้าหาพระวจนะของพระเจ้า
เพื่อน�ำหลักการแห่งความจริงและความบริสุทธิ์ที่เขาพร�่ำสอนอยู่นั้นมาใช้ {GC 99.1}
เจอโรมเป็นพลเมืองคนหนึ่งของกรุงปร๊าก Prague ซึ่งต่อมาภายหลังเขา
ได้เข้าร่วมกับฮัสอย่างใกล้ชิด เมื่อเขาเดินทางกลับมาจากประเทศอังกฤษ เขาได้น�ำ
ผลงานเขียนของไวคลิฟติดตัวกลับมาด้วย พระราชินีแห่งอังกฤษได้กลับใจมาเชื่อใน
งานเขียนของไวคลิฟ พระองค์ทรงเป็นเจ้าหญิงชาวโบฮีเมียและโดยอิทธิพลของเธอ
เช่นกัน ผลงานของนักปฏิรปู ศาสนาก็ได้กระจายไปอย่างกว้างขวางในประเทศบ้านเกิด
ของนาง ฮัสอ่านด้วยความสนใจผลงานเหล่านี้ เขาเชื่อว่าผู้ประพันธ์จะต้องเป็น
คริสเตียนที่จริงใจและมีความโน้มเอียงที่จะเชื่อการปฏิรูปที่เขาสอน โดยที่ฮัสไม่รู้ตัว
เขาได้ก้าวเข้าสู่ทางเดินที่จะน�ำเขาออกไปจากโรม {GC 99.2}
ในช่วงเวลานี้ มีคนแปลกหน้า 2 คน ได้เดินทางมาถึงกรุงปราก จากประเทศ
อังกฤษ พวกเขาเป็นคนมีการศึกษา ที่รับแสงสว่างมาแล้วและได้เดินทางเพื่อมา
เผยแพร่ในดินแดนที่ห่างไกลนี้ พวกเขาเริ่มงานด้วยการโจมตีความเป็นใหญ่ที่สุดของ
พระสันตะปาปาอย่างเปิดเผย ในไม่ชา้ ผูท้ อี่ ยูใ่ นอ�ำนาจก็ได้ปราบให้พวกเขาเงียบเสียง
แต่พวกเขาไม่ยอมปล่อยความมุง่ มัน่ ทิง้ ไปจึงพยายามหาวิธอี นื่ มาแทน พวกเขาเป็นทัง้
จิตรกรและนักเทศน์ จึงเดินหน้าเอาความสามารถที่มีอยู่ในตัวออกมาใช้ในสถานที่
สาธารณะแห่งหนึง่ พวกเขาวาดรูปไว้สองภาพ ภาพหนึง่ แสดงให้เห็นการเดินทางของ
พระเยซูเข้ากรุงเยรูซาเล็ม ด้วยความ “อ่อนสุภาพและทรงลา ทรงลูกลา” (มัทธิว
21: 5) สาวกทีส่ วมเสือ้ เปือ้ นฝุน่ ของการเดินทางตามพระองค์ดว้ ยเท้าเปล่า อีกรูปหนึง่
แสดงภาพขบวนของสันตะปาปาซึ่งสวมเสื้อคลุมที่หรูหราและมีมงกุฎ
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สามชั้น ขี่ม้าที่ตกแต่งอย่างงามสง่า มีคนเป่าแตรเดินหน้าและพระคาร์ดินัลเดิน
ตามหลังและราชาคณะที่ตกแต่งอย่างหรูหรา {GC 99.3}
ภาพทั้งสองเป็นบทเทศน์ที่ดึงดูดความสนใจของคนทุกชนชั้น ฝูงชนกรู
เข้ามาดูภาพวาด ไม่มผี ใู้ ดจะมองไม่เห็นคติธรรมและหลายคนประทับใจอย่างลึกซึง้ กับ
ความแตกต่างระหว่างความอ่อนสุภาพและความถ่อมตนของพระคริสต์ ผู้ทรงเป็น
พระอาจารย์และความเย่อหยิ่งและความยโสของสันตะปาปาที่อ้างตนเป็นผู้รับใช้
ของพระองค์ มีความแตกตื่นยิ่งใหญ่เกิดขึ้นในกรุงปร๊าก เวลาผ่านไประยะหนึ่งและ
คนแปลกหน้าทั้งสองก็เห็นว่าจะต้องไปจากที่นี่เพื่อความปลอดภัย แต่พวกเขาไม่ลืม
บทเรียนทีส่ อนไว้ ภาพวาดส่งผลอย่างแรงต่อความคิดของฮัสและน�ำเขาให้ตงั้ ใจศึกษา
พระคัมภีร์และงานเขียนของไวคลิฟ แม้เขาจะไม่พร้อมในเวลานั้นที่จะรับการปฏิรูป
ทั้งหมดตามที่ไวคลิฟเสนอแนะ เขาก็มองเห็นอุปนิสัยแท้จริงของชาวคริสตจักรโรมได้
อย่างชัดเจนและความคลัง่ ไคล้อย่างแรงเขาประณามความหยิง่ ยโส ความทะเยอทะยาน
และความเสื่อมโทรมของพระราชาคณะ {GC 100.1}
จากประเทศโบฮีเมีย แสงสว่างส่องออกไปยังประเทศเยอรมัน เนือ่ งจากความ
ไม่สงบเกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยปราก มีนักศึกษาชาวเยอรมันจ�ำนวนนับหลายร้อยคน
ได้ลาออกไป ในจ�ำนวนนักศึกษาดังกล่าวมีไม่น้อยได้รับความรู้เรื่องพระคัมภีร์เป็น
ครั้ ง แรกจากฮั ส และเมื่ อ พวกเขากลั บ ไปยั ง ประเทศของพวกเขาจึ ง ได้ ป ระกาศ
พระกิตติคุณในบ้านเกิดของพวกตน {GC 100.2}
เรื่องราวของงานที่กรุงปรากถูกน�ำไปรายงานยังกรุงโรมและในไม่ช้าฮัสได้รับ
ค�ำสั่งให้ไปรายงานตัวต่อหน้าพระสันตะปาปา หากเขาจะเชื่อฟังตามค�ำสั่งแล้ว เขาก็
จะเปิดตัวเข้าหาความตายอย่างแน่นอน กษัตริย์และราชินีแห่งประเทศโบฮีเมีย
มหาวิทยาลัย สมาชิกสภาขุนนางและข้าราชการของรัฐบาลเข้าร่วมถวายฎีกาต่อ
พระสันตะปาปาเพื่อขออนุญาตให้ฮัสคงอยู่ในกรุงปราก และตอบโรมโดยทางผู้แทน
แทนที่พระสันตะปาปาจะอนุมัติค�ำขอนี้กลับด�ำเนินการพิพากษาและตัดสินลงโทษ
จอห์น ฮัส และประกาศว่ากรุงปร๊ากเป็นเมืองต้องห้าม interdict {GC 100.3}
ในยุคสมัยนั้น เมื่อใดที่มีการประกาศค�ำตัดสินต้องห้ามเช่นนี้จะก่อให้เกิด
ความตื่นตระหนกตกใจกลัวไปทั่ว การประกอบพิธีในการประกาศค�ำตัดสินนี้ปรับให้
เข้ากับการจู่โจมให้คนเกิดความหวาดกลัว พวกเขามองว่าพระสันตะปาปา
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เป็นผู้แทนของพระเจ้า เขาถือลูกกุญแจของสวรรค์และของนรกและมีอ�ำนาจที่จะ
ตัดสินพิพากษาทัง้ ทางฝ่ายโลกและฝ่ายจิตวิญญาณ เป็นทีเ่ ชือ่ กันว่าประตูสวรรค์ปดิ ให้
กับอาณาบริเวณที่ถูกค�ำสั่งห้ามปราม จวบจนเมื่อถึงคราวที่จะท�ำให้พระสันตะปาปา
พึงพอใจแล้วจึงจะยกค�ำสั่งห้าม คนตายจะถูกปิดกั้นออกไปจากที่พักพิงแห่งความสุข
ส�ำราญ เพื่อเป็นเครื่องหมายแสดงถึงความหายนะที่น่ากลัวนี้ การประชุมทางศาสนา
ได้ถกู ยกเลิกไป คริสตจักรต่างๆถูกปิดลง พิธที างศาสนาและงานพิธสี มรสประกอบกัน
ในสนามหญ้าหน้าโบสถ์ ห้ามฝังคนตายในทีด่ นิ ศักดิส์ ทิ ธิ์ แต่จะน�ำไปฝังในร่องสวนหรือ
ท้องทุง่ โดยไม่มกี ารประกอบพิธสี วดศพตามทีเ่ คยปฏิบตั ิ การละเว้นในสิง่ ต่างๆเหล่านี้
ส่งผลต่อจินตนาการและจิตใจอย่างน่ากลัว คริสตจักรโรมพยายามควบคุมจิตใต้สำ� นึก
รู้ถูกรู้ผิดของมนุษย์ control the Consciences of men. {GC 101.1}
ความโกลาหลมีอยู่ทั่วไปในกรุงปร๊าก มีคนกลุ่มใหญ่กลุ่มหนึ่งประณามฮัสว่า
เป็นต้นเหตุที่ท�ำให้เกิดความหายนะและยื่นค�ำขาดว่าจะต้องส่งมอบเขาเพื่อให้โรม
ล้างแค้น เพื่อท�ำให้พายุสงบ นักปฏิรูปศาสนาคนนี้หลบไปอยู่หมู่บ้านที่เขาเกิดในช่วง
เวลาระยะหนึ่ง เขาเขียนจดหมายถึงเพื่อนที่เขาจากมาที่กรุงปร๊ากว่า “หากข้าพเจ้า
ถอนตัวไปจากท่ามกลางท่านก็เพื่อด�ำเนินตามค�ำสอนและแบบอย่างของพระเยซู
คริสต์ เพื่อจะไม่เปิดโอกาสให้คนคิดไม่ดีที่จะน�ำค�ำตัดสินประหารชั่วนิรันดร์ใส่ตัว
เขาเองและเพือ่ ไม่เป็นเหตุให้คนเคร่งครัดศาสนาเกิดความเจ็บปวดและการกดขีข่ ม่ เหง
ข้าพเจ้าถอยออกมาด้วยความกลัวเช่นกันว่า นักบวชที่ไม่เคร่งครัดจะด�ำเนินการ
ขัดขวางการประกาศพระวจนะของพระเจ้าท่ามกลางท่านทั้งหลายเป็นเวลายาวนาน
ข้าพเจ้ายอมตายเพื่อความจริง” (Bonnechose, The Reformers Before the
Reformation, เล่มที่. 1, หน้า 87) จอห์น ฮัสไม่ได้ยุติการท�ำงาน แต่เดินทางไปทั่ว
ตามประเทศข้างเคียง เทศนาให้กบั ฝูงชนทีก่ ระตือรือร้นทีต่ อ้ งการฟัง ด้วยประการฉะนี้
วิธีการที่พระสันตะปาปาใช้เพื่อหาทางกดข่าวประเสริฐลง กลับได้แพร่กระจายข่าว
ประเสริฐออกไปอย่างกว้างขวางมากขึ้น “เราจะกระท�ำสิ่งใดขัดกับความจริงไม่ได้
ได้แต่ท�ำเพื่อความจริงเท่านั้น” (2 โครินธ์ 13:8) {GC 101.2}
“ดู ป ระหนึ่ ง ว่ า ในช่ ว งเวลานี้ จิ ต ใจของฮั ส จะมี แ ต่ ภ าพเหตุ ก ารณ์ ข อง
ความขัดแย้งทีเ่ จ็บปวด แม้วา่ คริสตจักรหาทางทีจ่ ะคุกคามเขาด้วยสายฟ้าฟาดของเธอ
100 แต่ฮัส ยังไม่ได้ปฏิเสธอ�ำนาจของโรม ส�ำหรับเขาแล้ว คริสตจักรโรมยังเป็น

คูค่ รองของพระคริสต์และพระสันตะปาปายังเป็นตัวแทนและผูแ้ ทนของพระเจ้า สิง่ ทีฮ่ สั
ก�ำลังท�ำสงครามต่อต้านอยู่นั้นเป็นการใช้อ�ำนาจไปในทางที่ผิด ไม่ใช่ในเรื่องของ
หลักการ เรือ่ งนีน้ ำ� ความขัดแย้งรุนแรงเกิดขึน้ ระหว่างความส�ำนึกในความเข้าใจของเขา
และการเรียกร้องของจิตใต้ส�ำนึกรู้ถูกรู้ผิด conscience ของเขา หากปฏิเสธอ�ำนาจ
ที่ยุติธรรมและความไม่รู้พลั้ง ก็จะบาป แต่ท�ำไมการเชื่อฟังคริสตจักรที่ไม่รู้พลั้งนี้จะมี
ความรูส้ กึ ว่าบาป นีเ่ ป็นปัญหาทีเ่ ขาแก้ไม่ได้ นีเ่ ป็นความสงสัยทีค่ อยทรมานเขาชัว่ โมง
แล้วชั่วโมงเล่า ค�ำตอบที่เขาประเมินให้กับปัญหานี้ได้ใกล้เคียงที่สุดคือเหตุการณ์ได้
เกิดขึ้นเหมือนในสมัยของพระคริสต์ และนักบวชของคริสตจักรกลายเป็นคนชั่วร้าย
และก�ำลังใช้อ�ำนาจตามกฎหมายเพื่อเป้าหมายที่ผิดกฎหมาย เรื่องเหล่านี้ท�ำให้เขาน�ำ
หลักเกณฑ์ในค�ำสอนของพระคัมภีรม์ าใช้เป็นกฎระเบียบส�ำหรับตัวเขาเองและเทศนา
สอนให้ผู้อื่นท�ำเช่นนี้ส�ำหรับตนเอง จะต้องเอาความเข้าใจพระคัมภีร์มาควบคุม
จิตใต้ส�ำนึกรู้ถูกรู้ผิด กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ กฎระเบียบเดียวทีไ่ ม่รู้พลั้งคือพระเจ้าตรัส
ทางพระคัมภีร์และไม่ใช่คริสตจักรพูดผ่านนักบวชของคริสตจักร (Wylie, เล่นที่ 3,
บทที่ 2) {GC 102.1}
เมื่อเวลาผ่านไปสักระยะหนึ่ง ความตื่นเต้นที่กรุงปร๊ากสงบลง ฮัสกลับไปยัง
โบสถ์เล็กๆของเขาที่เมืองเบธเลเฮม เพื่อด�ำเนินการเทศนาพระค�ำของพระเจ้าด้วย
ความกระตือรือร้นและความกล้าหาญต่อไป ศัตรูของเขาท�ำงานอย่างแข็งขันและด้วย
อ�ำนาจอย่างมากมาย แต่พระราชินแี ละขุนนางจ�ำนวนมากเป็นมิตรสหายของเขาและมี
คนจ�ำนวนมากเข้าข้างฮัส การเปรียบเทียบค�ำสอนทีบ่ ริสทุ ธิแ์ ละสูงส่งของเขาและชีวติ
ที่บริสุทธิ์กับหลักเกณฑ์ไร้หลักธรรมเสื่อมโทรมที่ลัทธิโรมันคาทอลิคเทศนานั้น และ
การด�ำเนินชีวิตที่โลภและเสเพลท�ำให้คนมากมายถือว่าเป็นเกียรติที่แสดงตนเข้าข้าง
ฝ่ายของฮัส {GC 102.2}
จนถึงบัดนี้ ฮัสท�ำงานของเขาอย่างโดดเดี่ยว แต่บัดนี้เจอโรมผู้ได้รับเชื่อใน
ค�ำสอนของไวคลิฟตัง้ แต่อยูใ่ นประเทศอังกฤษนัน้ ได้เข้าร่วมในงานปฏิรปู ตัง้ แต่เวลานี้
เป็นต้นไป ทัง้ สองได้เข้าร่วมกันทัง้ ในความเป็นและความตายและจะไม่พรากไปจากกัน
ความฉลาดทีห่ ลักแหลม การมีวาทะศิลปะดีเลิศและความรูส้ งู เป็นคุณสมบัตทิ ที่ ำ� ให้เขา
เป็นคนโดดเด่น แต่คุณสมบัติเหล่านี้ที่เป็นส่วนประกอบของจุดเด่นของ
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อุปนิสยั นัน้ ฮัสจะเหนือกว่า จิตใจทีส่ งบนิง่ ท�ำหน้าทีห่ น่วงเหนีย่ วใจทีห่ นุ หันของเจอโรม
ผู้ที่มองเห็นคุณค่าของค�ำแนะน�ำ และยอมรับสิ่งที่ฮัสให้ค�ำปรึกษาด้วยความถ่อมใจ
ภายใต้การท�ำงานร่วมกันของทั้งสอง งานการปฏิรูปได้ขยายเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว {GC
102.3}
พระเจ้าทรงปล่อยให้แสงสว่างยิง่ ใหญ่สอ่ งลงยังสมองของชายทีไ่ ด้รบั เลือกสรร
เหล่านี้ ทรงเปิดเผยให้พวกเขามองเห็นความผิดมากมายของโรม แต่พวกเขาไม่ได้รับ
แสงสว่างทั้งหมดที่จะมอบให้โลก โดยผ่านบุคคลเหล่านี้ท่ีเป็นผู้รับใช้ของพระองค์
พระเจ้าทรงก�ำลังน�ำคนทั้งหลายให้ออกจากความมืดของลัทธิโรมันคาทอลิค แต่มี
อุปสรรคมากมายและยิ่งใหญ่ที่พวกเขาจะต้องเผชิญและพระองค์ทรงน�ำพวกเขา
ต่อไปทีละก้าวตามที่พวกเขาจะทนรับได้ พวกเขาไม่พร้อมที่จะรับแสงสว่างทั้งหมด
ในทันที ดั่งรัศมีเจิดจ้าของดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันส�ำหรับผู้มีชีวิตอยู่ในความมืดเป็น
เวลานาน หากได้น�ำเสนอให้แก่พวกเขาทั้งหมด ก็คงจะท�ำให้เขาทั้งหลายหันออกไป
ด้วยเหตุนี้พระองค์จึงทรงเปิดเผยให้แก่ผู้น�ำทีละเล็กละน้อยตามที่ประชาชนจะรับได้
ศตวรรษแล้วศตวรรษเล่า คนงานซื่อสัตย์อื่นๆจะเดินตามเพื่อน�ำประชาชนต่อไปใน
เส้นทางงานปฏิรูป {GC 103.1}
ความแตกแยกในคริสตจักรยังคงด�ำเนินต่อไป มีพระสันตะปาปาสามองค์กำ� ลัง
แก่งแย่งความเป็นใหญ่สงู สุดและความขัดแย้งของเขาเหล่านัน้ ท�ำให้โลกของคริสเตียน
เต็มล้นไปด้วยอาชญากรรมและความวุน่ วาย พวกเขาไม่พอใจกับการประณามสาบแช่ง
ใส่กัน พวกเขาเข้าหาอาวุธทางฝ่ายโลก แต่ละคนมองหารอบตัวเพื่อซื้ออาวุธและ
เกณฑ์ทหาร แน่นอนทีเดียวจะต้องมีทรัพย์สินเงินทองและหามาได้ด้วยการเสนอขาย
ของขวัญ ต�ำแหน่งและของประทานต่างๆของคริสตจักร (โปรดดูภาคผนวก) นักบวช
เรีย นแบบเจ้ า นายที่ อยู่เ หนือพวกเขาด้วยการซื้อขายสิ ท ธิ พิ เ ศษทางศาสนาและ
การท�ำสงครามเพือ่ สยบคูแ่ ข่งและท�ำให้อำ� นาจของตนเองแข็งแกร่งขึน้ ความกล้าหาญ
ของจอห์น ฮัสเพิ่มขึ้นทุกวัน เขาโจมตีสิ่งที่น่ารังเกียจต่างๆ ที่ผู้คนทนยอมให้มีในนาม
ของศาสนาและประชาชนกล่าวหาผูน้ ำ� คริสตจักรโรมอย่างเปิดเผยว่าเป็นสาเหตุทที่ ำ� ให้
เกิดความทุกข์โศกเศร้าที่มีอย่างแพร่หลายในโลกคริสเตียน {GC 103.2}
อีกครั้งหนึ่ง ดูประหนึ่งว่าเมืองปร๊ากมาถึงการต่อสู้ที่นองเลือด ดั่งสมัยอดีต
ั ใช้ของพระเจ้าถูกกล่าวหาว่าเป็น “ผูท้ ำ� ความล�ำบากให้อสิ ราเอล”
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(1 พงศ์กษัตริย์ 18: 17) เมืองนี้ตกอยู่ภายใต้การค�ำสั่งห้าม interdict อีกครั้ง จอห์น
ฮัส ถอยกลับไปยังหมู่บ้านที่เป็นบ้านเกิดของเขา ค�ำพยานที่เขาให้อย่างซื่อสัตย์จาก
โบสถ์เบธเลเฮมที่เขารักยิ่งนั้นต้องยุติลงเขาจะต้องพูดจากเวทีที่ผู้ฟังจ�ำนวนกว้างใหญ่
ยิ่งขึ้นและประกาศให้แก่โลกคริสเตียนทั้งหลายก่อนที่ จอห์น ฮัส จะสละชีวิตเพื่อ
เป็นพยานให้กับความจริง {GC 104.1}
เพื่อแก้ไขความชั่วที่ก�ำลังรบกวนประเทศต่างๆในยุโรปให้ออกไป มีการสั่งให้
ประชุมสภานัดทั่วไปที่เมืองคอนสเตนซ์ การประชุมสภาครั้งนี้มีขึ้นตามด�ำริของ
จักรพรรดิซีจิสมันด์ โดยยอห์นที่ 23 ซึ่งเป็นพระสันตะปาปาองค์หนึ่งในสามองค์ที่
แก่งแย่งกันอยู่ หัวข้อที่ต้องการของที่ประชุมสภาเป็นสิ่งที่พระสันตะปาปายอห์น
ไม่ต้อนรับเลย อนึ่งอุปนิสัยและนโยบายของเขานั้นไม่ผ่านการตรวจสอบของแม้
พระราชาคณะที่มีศีลธรรมหละหลวมเหลวไหลพอๆกับของคนในโบสถ์ยุคนั้น แต่เขา
ไม่กล้าขัดขวางพระประสงค์ของจักรพรรดิซีจิสมันด์ (โปรดดูภาพผนวก) {GC 104.2}
เป้ า หมายหลั ก ที่ ป ระชุ ม สภาครั้ ง นี้ จ ะต้ อ งท� ำ คื อ รั ก ษาความแตกร้ า ว
ในคริ ส ตจั ก ร และถอนรากการสอนนอกรี ต ให้ อ อกไป ด้ ว ยเหตุ นี้ จึ ง มี ค� ำ สั่ ง ให้
พระสั น ตะปาปาที่ ขั ด แย้ ง กั น มาปรากฏตั ว ต่ อ หน้ า สภา รวมทั้ งจอห์ น ฮั ส ผู ้ น� ำ
การเผยแพร่แนวคิดใหม่ด้วย คนกลุ่มแรกที่คิดถึงความปลอดภัยของตนเองนั้นไม่ได้
เข้ามารายงานด้วยตนเอง แต่สง่ ผูแ้ ทนของตนมาแทน พระสันตะปาปายอห์น ในขณะที่
แสดงออกให้เห็นว่าเป็นผู้เรียกการประชุมสภานั้นได้เข้ามาด้วยความหวาดหวั่น
อย่างมากยิ่ง เขาตั้งข้อสงสัยว่าจักรพรรดิมุ่งหมายอย่างลับๆที่จะเนรเทศเขาออก
ไป และเขาหวาดหวั่นกับการเปิดโปงเรื่องความชั่วช้าที่เขาได้หลู่เกียรติต�ำแหน่งของ
พระสันตะปาปา รวมทั้งอาชญากรรมที่เขาท�ำเพื่อให้ได้มาซึ่งต�ำแหน่งนี้ แต่ถึงกระนั้น
เขาได้เดินทางเข้าเมืองคอนสเตนซ์ด้วยความโอ่อ่าตระการตา มีผู้อยู่ในต�ำแหน่ง
สูงศักดิ์ในศาสนาเข้าร่วมอยู่ในขบวน ตามด้วยข้าราชส�ำนักขบวนใหญ่ คณะสงฆ์และ
เจ้าหน้าที่ขั้นผู้ใหญ่ของเมืองพร้อมด้วยประชาชนมากมายออกไปต้อนรับเขาเหนือ
ศีรษะของเขามีรม่ เกียรติยศทองค�ำทีถ่ อื ไว้โดยพนักงานฝ่ายปกครองสีค่ นของพระมหา
กษัตริย์ ฝูงชนขนาดใหญ่เดินน�ำหน้าท่าน สวมชุดที่สง่างามของพระคาร์ดินัล และ
ขุนนางแสดงให้เห็นอย่างน่าประทับใจ {GC 104.3}
ในเวลาเดียวกัน มีอีกคนหนึ่งก�ำลังเดินทางมุ่งหน้ามายังเมือง
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คอนสเตนซ์เช่นกัน ฮัสตระหนักถึงภัยอันตรายที่ก�ำลังคุกคามเขาอยู่ เขาลามิตรสหาย
ราวกับว่าจะไม่พบพวกเขาอีกและออกเดินทางไปด้วยความรู้สึกว่าเป็นทางที่ก�ำลังน�ำ
เขาไปสู่เสาหลักเผาทั้งเป็น แม้ว่าเขาจะได้รับการคุ้มครองความปลอดภัยจากกษัตริย์
แห่งประเทศโบฮีเมียก็ตาม และ การคุ้มครองอีกทางหนึ่งจากจักรพรรดิซีจิสมันด์
ส�ำหรับการเดินทาง เขาเตรียมทุกอย่างด้วยแนวคิดของความตายที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้
{GC 104.4}
ในจดหมายฉบับหนึ่งที่เขาเขียนถึงมิตรสหายของเขาที่กรุงปร๊าก เขากล่าวว่า
“พีน่ อ้ งของข้าพเจ้า.....ข้าพเจ้าเดินทางไปด้วยการคุม้ ครองความปลอดภัยจากกษัตริย์
เพื่อไปพบศัตรูแห่งความตาย ซึ่งมีอยู่จ�ำนวนมาก....ข้าพเจ้ามอบความวางใจทั้งหมด
ในพระเจ้าผู้ทรงอ�ำนาจยิ่งใหญ่ในพระผู้ช่วยให้รอด ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าพระองค์จะทรง
สดับค�ำอธิษฐานที่ร้อนรนของพวกท่าน พระองค์จะทรงประสาทความรอบรู้และ
พระปัญญาใส่เข้าไปในปากของข้าพเจ้า เพือ่ ข้าพเจ้าจะต่อต้านพวกเขาได้ และพระองค์
จะทรงประทานพระวิญญาณบริสทุ ธิแ์ ก่ขา้ พเจ้าตามความเหมาะสมเพือ่ ให้ขา้ พระเจ้า
มั่นคงในความจริงของพระองค์ เพื่อข้าพเจ้าจะเผชิญหน้าด้วยความกล้าหาญกับการ
ทดลอง เรือนจ�ำ และหากจะเป็นความตายที่โหดร้าย พระเยซูคริสต์ทรงทนทุกข์เพื่อ
ผู้ที่พระองค์รักและด้วยเหตุนี้เราต้องแปลกใจหรือว่าพระองค์ทรงวางแบบอย่างของ
พระองค์ไว้ให้เราเพื่อว่าเราทั้งหลายจะอดทนอยู่ในทุกสิ่งเพื่อความรอดของเราเอง
พระองค์คือพระเจ้า เราคือผู้ที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นมา พระองค์ทรงเป็นพระอาจารย์
เราคือผูร้ บั ใช้ของพระองค์ พระองค์ทรงเป็นเจ้านายของโลก เราเป็นมนุษย์เรารังเกียจ
เรื่องความตาย แต่ถึงกระนั้นพระองค์ทรงทนทุกข์แล้วท�ำไม เราจึงไม่ร่วมทุกข์ด้วย
โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมือ่ ความทุกข์ยากจะเป็นการช�ำระส�ำหรับเรา ดังนัน้ ท่านทีร่ กั หาก
ความตายของข้าพเจ้าจะมีส่วนในพระสิริของพระองค์ ขอท่านอธิษฐานให้ความตาย
มาเร็วๆ และพระองค์ทรงประทานอ�ำนาจให้ข้าพเจ้าหนุนความทุกข์ยากทั้งหมด
ของข้าพเจ้าด้วยความมั่นคง แต่หากเป็นการดีที่ข้าพเจ้าจะกลับมาอยู่ท่ามกลางท่าน
ขออธิษฐานพระเจ้าเพื่อให้ข้าพเจ้าจะได้กลับมาโดยปราศจากรอยเปื้อน นั่นคือเพื่อ
ข้าพเจ้าจะไม่ปิดบังความจริงของพระกิตติคุณไปแม้สักขีดเดียว เพื่อที่จะมีแบบอย่าง
ที่ดีให้กับพี่น้องของข้าพเจ้า ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นไปได้ที่ท่านจะไม่เห็นหน้า
104 ข้าพเจ้าที่กรุงปร๊ากอีก แต่หากเป็นน�้ำพระทัยของพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพ

ทีจ่ ะโปรดพระกรุณาให้นำ� ข้าพเจ้ากลับมาหาท่านแล้ว ให้เราก้าวไปข้างหน้าด้วยหัวใจ
มั่นคงในความรอบรู้และความรักในพระบัญญัติของพระองค์” (Bonnechose, เล่มที่
1, หน้าที่ 147, 148) {GC 105.1}
ในจดหมายอีกฉบับหนึ่งที่เขียนถึงนักบวชคนหนึ่งที่ได้มาเป็นสาวกของข่าว
ประเสริฐนั้น ฮัสพูดด้วยความถ่อมตนอันลึกซึ้งถึงความผิดของตัวเขาเอง เขาโทษ
ตัวเอง “ที่ได้รู้สึกถึงความสุขส�ำราญในการสวมอาภรณ์อย่างหรูและใช้เวลาอย่าง
สิ้นเปลืองไปกับอาชีพการงานที่ไร้สาระ” แล้วเขาก็ให้ค�ำตักเตือนเพิ่มเติมว่า “ขอให้
พระสิริของพระเจ้าและการถือครองต�ำแหน่งในทางศาสนาและสมบัติที่ดิน จงระวัง
เรือ่ งการดูแลร่างกายทางฝ่ายวิญญาณ จงกตัญญูและถ่อมใจกับคนยากจนและอย่าใช้
ทรัพย์สมบัติในการเลี้ยงฉลอง หากท่านไม่แก้ไขชีวิตของท่านและหลีกเลี่ยงจากการ
ฟุ่มเฟือย ข้าพเจ้ากลัวว่าท่านจะถูกลงโทษเหมือนข้าพเจ้า.....ท่านเข้าใจค�ำสอนของ
ข้าพเจ้าเพราะท่านได้รับการสั่งสอนจากข้าพเจ้าตั้งแต่เด็ก จึงไม่มีประโยชน์ที่จะให้
ข้าพเจ้าเขียนถึงท่านต่อไป แต่ขา้ พเจ้าขออ้อนวอนท่านโดยพระเมตตาคุณของพระเจ้า
ไม่ให้ทำ� ตามแบบอย่างข้าพเจ้าในเรือ่ งไร้สาระทีข่ า้ พเจ้าตกลงไปนัน้ ” บนซองจดหมาย
เขาเขียนเพิ่มเติมว่า “ข้าพเจ้าขอร้องให้ท่านอย่างแกะตราประทับนี้จนกว่าท่านได้รับ
ค�ำยืนยันว่าข้าพเจ้าได้ตายแล้ว” (Ibid.,เล่มที่ 1, หน้า148, 149) {GC 105.2}
ในระหว่างการเดินทางของเขานั้น เขามองเห็นเครื่องหมายแสดงถึงการ
เผยแพร่หลักค�ำสอนและความนิยมชมชอบที่ให้กับงานของเขา ประชาชนวิ่งเข้ามา
พบเขา และในบางเมืองเจ้าพนักงานการปกครองเข้ามาร่วมเดินไปตามถนนกับเขา
{GC 106.1}
เมื่อฮัสเดินทามาถึงเมืองคอนสเตนซ์ ฮัสได้รับเสรีภาพอย่างเต็มที่ เขาอยู่
ภายใต้การคุ้มครองของจักรพรรดิอยู่แล้วและได้รับค�ำรับรองการคุ้มครองเพิ่มเต็ม
เป็นการส่วนตัวของพระสันตะปาปา แต่ด้วยการล่วงละเมิดค�ำเปิดเผยอันส�ำคัญและ
ประกาศอยู่บ่อยครั้งนี้ ท�ำให้นักปฏิรูปศาสนาคนนี้ถูกจับในเวลาไม่นานต่อมาตาม
ค�ำบัญชาของพระสันตะปาปาและพระคาร์ดินัล ฮัสถูโยนเข้าไปในคุกมืดที่น่าเกลียด
น่าชัง ต่อมาเขาถูกย้ายไปยังป้อมปราการแข็งแรงแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่อีกฟากหนึ่งของ
แม่น�้ำไรน์ และถูกกักขังเป็นเชลยอยู่ที่นั่น ไม่นานต่อมาพระสันตะปาปาที่ไม่ได้
ประโยชน์มากจากการทุจริตของเขานั้นก็ได้เข้ามาอยู่ในเรือนจ�ำแห่งนี้
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(Ibid.,เล่มที่. 1, หน้า. 247) สภาได้พิสูจน์แล้วว่าเขาได้ท�ำผิดต�่ำช้าที่สุด นอกจากการ
ฆาตกรรม การท�ำวิทยาคมและการผิดประเวณีแล้ว ยังมี “บาปทีไ่ ม่เหมาะทีจ่ ะเอ่ยถึง”
ดังนัน้ สภาเองจึงประกาศและในทีส่ ดุ จึงปลดมงกุฎประจ�ำต�ำแหน่งพระสันตะปาปาออก
และโยนใส่เรือนจ�ำ ส่วนพระสันตะปาปาคู่แข่งก็ถูกจับเช่นกันและได้มีการเลือก
พระสันตะปาปาองค์ใหม่ขึ้นมาแทนที่ {GC 106.2}
แม้ว่าความผิดของสันตะปาปาเองจะรุนแรงกว่าของฮัสที่เขากล่าวหาพวก
นักบวชและเป็นงานทีเ่ ขาเรียกร้องให้มกี ารปฏิรปู แต่ถงึ กระนัน้ สภาเดียวกันทีถ่ อดถอน
สันตะปาปาก็ได้เดินหน้าโจมตีนกั ปฏิรปู ศาสนา การจับฮัสเข้าไปอยูใ่ นเรือนจ�ำก่อให้เกิด
ความโกรธแค้นยิ่งใหญ่ในประเทศโบฮีเมีย ขุนนางที่มีอ�ำนาจเข้าหาสภา ประท้วงด้วย
ความจริงใจต่อต้านความรุนแรงนี้ จักรพรรดิผู้ไม่ทรงพอพระทัยกับการปล่อยให้มี
การละเมิดการคุ้มครองความปลอดภัยนั้น ได้โต้ขบวนการที่ต่อต้านเขา แต่ศัตรูของ
นักการปฏิรูปนั้นร้ายกาจและมุ่งมั่น พวกเขาเข้าหาทางอคติของจักรพรรดิทาง
ความกลัว ทางความร้อนรนของเขาที่ให้กับคริสตจักร พวกเขาน�ำเสนอการโต้แย้งที่
ยืดยาวเพื่อพิสูจน์ว่า “ความเชื่อจะต้องไม่อยู่กับคนเชื่อนอกรีต หรือคนที่สงสัยว่ามี
ความเชื่อนอกรีต แม้ว่าพวกเขาจะได้รับการคุ้มครองความปลอดภัยจากจักรพรรดิ
และพระมหากษัตริย์ก็ตามที (Jacques Lenfant, History of the Council of
Constance, เล่มที่ 1, หน้าที่ 516) ด้วยประการฉะนี้ พวกเขาได้รบั ชัยชนะ {GC 107.1}
ความเจ็บป่วยและการถูกกักขังท�ำให้เขาอ่อนแรง อากาศในคุกมืดที่เปียกชื้น
และเหม็นอับท�ำให้เขามีไข้จนเกือบเสียชีวติ ในทีส่ ดุ เขาก็ถกู น�ำให้ปรากฏตัวอยูห่ น้าสภา
ด้วยโซ่ทลี่ า่ มอยูเ่ ต็มตัวเขายืนอยูเ่ บือ้ งพระพักตร์จกั รพรรดิผทู้ รงกอปรด้วยเกียรติและ
ความวางใจเป็นอย่างดีทไี่ ด้ทรงปฏิญาณจะปกป้องเขา ตลอดเวลาอันแสนยาวนานของ
การต่อสูค้ ดีนนั้ เขารักษาความเชือ่ ไว้อย่างมัน่ คงและเมือ่ เขามาปรากฏอยูต่ อ่ หน้าพวก
ขุนนางของคริสตจักรและของรัฐที่มาชุมนุมกัน เขากล่าวอย่างเคร่งขรึมและซื่อสัตย์
ต่อต้านการฉ้อราษฎร์ของสภาปกครองสงฆ์ เมื่อถูกก�ำหนดให้เลือกว่าจะถอนตัวจาก
ค�ำสอนหรือยอมรับความตาย เขายอมรับชะตากรรมของผู้ที่ยอมพลีชีพ {GC 107.2}
พระคุณของพระเจ้าได้ทรงค�ำ้ ชูเขาไว้ ในช่วงของความทุกข์ยากหลายสัปดาห์
ที่เขาตกอยู่ในค�ำตัดสินสุดท้าย จิตวิญญาณของเขาเต็มล้นด้วยสันติสุขของสวรรค์
106 เขากล่าวกับเพื่อนคนหนึ่งว่า “ข้าพเจ้าเขียนจดหมายฉบับนี้จากห้องขังและ

มีโซ่ตรวนล่ามอยู่ในมือ คาดว่าค�ำสั่งประหารของข้าพเจ้าคงจะมาในวันพรุ่งนี้.....โดย
การทรงช่วยของพระเยซูคริสต์ เราจะพบกันอีกในความสันติสุขที่ส�ำราญของชีวิต
ในอนาคต ท่านจะเรียนรูว้ า่ พระเจ้าทรงพระเมตตามากเพียงไรต่อข้าพเจ้า พระองค์ทรง
อุม้ ชูขา้ พเจ้าอย่างพอเพียงท่ามกลางการล่อลวงและความทุกข์ยากล�ำบาก {GC 107.3}
ในความมืดมนของคุกมืดของเขา เขามองเห็นชัยชนะของความเชื่อที่แท้จริง
ในความฝันเขาได้กลับไปยังโบสถ์เล็กๆทีก่ รุงปร๊ากซึง่ เป็นทีเ่ ขาเคยเทศนาพระกิตติคณ
ุ
เขาเห็นพระสันตะปาปาและคณะสังฆราชของพระองค์พากันลบภาพของพระคริสต์
ที่เขาวาดไว้บนฝาผนังทิ้งไป “นิมิตนี้ท�ำให้เขาเป็นทุกข์ แต่ในวันต่อมาเขาเห็น
นักวาดภาพหลายคนยุง่ อยูก่ บั การวาดเพือ่ กูร้ ปู ภาพเหล่านีใ้ ห้กลับคืนสูส่ ภาพเดิม ซึง่ มี
ภาพจ�ำนวนมากขึ้นและด้วยสีสันที่สดใสกว่าเดิม ในทันทีที่ภาระงานของพวกเขา
เสร็จสิ้น นักวาดภาพที่มีฝูงชนห้อมล้อมอยู่นั้นได้อุทานขึ้นมาว่า “บัดนี้ขอให้พระ
สันตะปาปาและพระสังฆราชบิเข้ามาเลย พวกเขาจะไม่มีทางลบภาพนี้ทิ้งไปได้อีก”
นักปฏิรปู ศาสนาพูดต่อไปขณะทีเ่ ล่าถึงเรือ่ งของความฝันว่า “ข้าพเจ้ายืนยันด้วยความ
มั่นใจในเรื่องนี้ว่าจะไม่มีการลบภาพของพระเยซูทิ้งไปอีกแล้วอย่างแน่นอน พวกเขา
หวังที่จะลบภาพทิ้งไป แต่นักเทศน์ที่เหนือกว่าข้าพเจ้าจะวาดภาพใหม่ไว้ในหัวใจของ
คนทั้งปวง” (D’Aubigne, เล่มที่ 1, บทที่ 6) . {GC 108.1}
ฮัสถูกน�ำขึ้นให้ปรากฏหน้าสภาเป็นครั้งสุดท้าย เป็นการชุมนุมที่ยิ่งใหญ่และ
ตระการตา จักรพรรดิ เจ้าชายแห่งอาณาจักร ผู้ช่วยประจ�ำพระราชส�ำนัก คาร์ดินัล
พระสังฆราช และบาทหลวงและฝูงชนขนาดใหญ่ที่ได้มาสังเกตุการณ์ต่อสิ่งที่จะ
เกิดขึ้นในวันนั้น คนจากทุกมุมของโลกคริสเตียนได้มาร่วมเป็นพยานในการถวายบูชา
ยิง่ ใหญ่ ครัง้ แรกในการดิน้ รนต่อสูอ้ นั ยาวนานเพือ่ ทีจ่ ะได้มาซึง่ เสรีภาพของความนึกคิด
{GC 108.2}
เมื่อฮัสได้รับค�ำสั่งให้มาเพื่อรับการตัดสินครั้งสุดท้าย เขาได้ประกาศปฏิเสธ
ที่จะเพิกถอนและด้วยสายตาที่ทะลุทะลวงเขาจ้องไปยังพระราชา ผู้ที่ได้ละเมิดอย่าง
น่าอับอายกับค�ำมัน่ สัญญาทีใ่ ห้ไว้ “ข้าพเจ้าตัง้ ใจโดยทีข่ า้ พเจ้าเลือกเองทีจ่ ะปรากฏตัว
อยู่หน้าสภาแห่งนี้โดยมีการคุ้มครองจากสาธารณะชนและความเชื่อมั่นในจักรพรรดิ
ผู้ทรงอยู่ร่วมกับพวกเราในที่นี้” (Bonnechose, เล่มที่. 2, หน้า 84) พระพักตร์ของ
จักรพรรดิเปลี่ยนเป็นสีแดงกล�่ำ ในขณะที่ดวงตาทั้งหมดหันไปยังพระองค์
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{GC 108.3}
เมื่ อ ค� ำ ตั ด สิ น ได้ ป ระกาศไปแล้ ว พิ ธี ข องการถอดยศก็ ไ ด้ เริ่ ม ขึ้ น พวก
พระสังฆราชแต่งตัวให้นกั โทษอย่างทีเ่ คยแต่งให้กบั บุคคลทีท่ ำ� ผิดเรือ่ งทางศาสนา และ
ขณะที่เขาน�ำเสื้อคลุมของปุโรหิตขึ้นมาสวมนั้น เขาพูดว่า เสื้อคลุมสีขาวที่พวกเขา
คลุมให้พระเยซูนนั้ เพราะเป็นโทษของการหมิน่ ประมาท เมือ่ กษัตริยเ์ ฮโรดน�ำพระองค์
ไปอยู่เบื้องหน้าปีลาต (Ibid., vol. 2, p. 86) อีกครั้งหนึ่ง พวกเขาพยายามเคี่ยวเข็ญ
ให้ฮสั ถอนค�ำพูดนัน้ เขาหันหน้าไปยังประชาชนและตอบว่า “ข้าพเจ้าจะเอาใบหน้าใด
เพือ่ หันไปมองดูสวรรค์ ข้าพเจ้าจะมองดูฝงู ชนทีข่ า้ พเจ้าได้เทศนาสัง่ สอนพระกิตติคณ
ุ
ที่ใสบริสุทธิ์ได้อย่างไร ไม่เลย ข้าพเจ้าถือว่าความรอดของพวกเขาส�ำคัญกว่าร่างกาย
น่าเวทนานี้ ที่บัดนี้ก�ำลังจะก�ำหนดให้ตาย” พวกเขาถอดเครื่องยศออกไปทีละชิ้น
พระสังฆราชแต่ละท่านประกาศค�ำแช่งสาปขณะทีป่ ระกอบพิธใี นส่วนของเขา ในทีส่ ดุ
“พวกเขาเอาหมวกทรงปิระมิดที่ท�ำจากกระดาษสวมลงบนศีรษะของเขา บนหมวก
กระดาษนี้มีรูปวาดของปีศาจที่น่ากลัว เขียนด้วยค�ำบรรยายภาพว่า “จ้าวจอม
คนนอกรีต” ไว้อย่างเด่นชัดข้างหน้า ฮัสพูดว่า ‘ด้วยความชื่นชมยินดีข้าพเจ้าขอสวม
มงกุฎอันน่าอับอายนี้เพื่อเห็นแก่พระองค์ โอพระเยซูเจ้า พระผู้ทรงสวมมงกุฎหนาม
เพื่อข้าพเจ้า’“ {GC 108.4}
เมื่อพวกเขาแต่งกายให้ฮัสเช่นนี้แล้ว “พระราชาคณะกล่าวว่า ‘บัดนี้เราขอ
มอบจิตวิญญาณของท่านให้กับมาร’ ยอห์น ฮัสพูดขณะที่แหงนตามองไปยังสวรรค์
ว่า ‘โอพระเยซูเจ้าข้า ข้าพเจ้าขอมอบดวงวิญญาณของข้าพระองค์ไว้ในพระหัตถ์ของ
พระองค์ เพราะพระองค์ได้ทรงช่วยข้าพเจ้าให้รอดแล้ว” (Wylie, เล่มที่ 3, บทที่ 7)
{GC 109.1}
บัดนี้เขาถูกมอบไว้กับอ�ำนาจของทางฝ่ายโลกและถูกน�ำออกไปสู่สถานที่
ประหาร ขบวนยิ่ ง ใหญ่ เ ดิ น ตามเขาไป คนเป็ น ร้ อ ยที่ ถื อ อาวุ ธ บาทหลวงและ
พระสังฆราชในชุดเสื้อคลุมราคาแพงและชาวเมืองคอนสเตนซ์ เมื่อพวกเขาผูกฮัส
เข้ากับหลักประหารและพร้อมแล้วทีจ่ ะจุดไฟ อีกครัง้ หนึง่ ผูพ้ ลีชพี ได้รบั การขอให้ชว่ ย
ตัวเองด้วยการประกาศเลิกความผิดของเขา ฮัสพูดว่า “ความผิดอะไรที่จะให้ข้าพเจ้า
ประกาศเลิก ข้าพเจ้าเองทราบดีว่าข้าพเจ้าไม่มีความผิดใดๆเลย ข้าพเจ้าร้อง
่ งทีข่ า้ พเจ้าเขียนและเทศนาทัง้ หมดได้ทำ� ไป
108 ทูลพระเจ้าให้มาเป็นพยานว่าเรือ

เพือ่ ช่วยจิตวิญญาณให้ออกจากความบาปและความพินาศและด้วยเหตุนขี้ า้ พเจ้าจึงขอ
ยืนยันอย่างชืน่ ชมยินดีดว้ ยโลหิตของข้าพเจ้าถึงความจริงทีข่ า้ พเจ้าได้เขียนและเทศนา
สอนไว้” (Ibid., เล่มที่ 3, บทที่ 7) เมือ่ เปลวไฟลุกรอบตัวเขา เขาเริม่ ร้องเพลง “พระเยซู
บุตรดาวิด ขอทรงโปรดเมตตาข้าพระองค์” และกล่าวเช่นนี้ต่อไปจนเสียงของเขา
เงียบไปตลอดกาล {GC 109.2}
แม้ศตั รูของเขาก็ยงั ตะลึงกับความกล้าหาญของเขา ชาวเปปาซีนยิ มทีร่ อ้ นรน
คนหนึง่ บรรยายการพลีชพี ของฮัสและของเจอโรมทีต่ ายในเวลาอีกไม่นานต่อมาว่า “คน
ทั้งสองมีสมองที่มั่นคงเมื่อเวลาสุดท้ายของพวกเขามาถึง พวกเขาเตรียมตัวส�ำหรับไฟ
ราวกับว่าก�ำลังจะไปงานเลี้ยงสมรส พวกเขาไม่ได้ส่งเสียงร้องด้วยความเจ็บปวด เมื่อ
เปลวไฟลุกสูงขึ้นไป พวกเขาเริ่มร้องเพลงสรรเสริญและเป็นเรื่องยากที่จะให้ความ
รุนแรงของไฟหยุดการร้องเพลงของพวกเขา” (Ibid., เล่มที่. 3, บทที่ 7) {GC 109.3}
เมื่อร่างของฮัสถูกเผาไปเป็นจุลแล้ว เถ้าถ่านพร้อมดินที่อยู่ใต้เถ้าถูกรวบรวม
และน�ำไปโยนทิง้ ในแม่นำ�้ ไรน์และไหลไปจากทีน่ นั่ ลงสูท่ ะเล ผูก้ ดขีข่ องเขาจินตนาการ
อย่างไร้ผลว่าพวกเขาได้ถอนรากแห่งความจริงทีเ่ ขาเทศนาไว้ พวกเขาไม่ได้ฝนั ไว้แม้แต่
น้ อ ยเลยว่ า เถ้ า ในวั น นั้ น ที่ ไ หลไปยั ง ทะเลเป็ น เหมื อ นเมล็ ด พั น ธุ ์ ที่ ก ระจายไปยั ง
ทุกประเทศทั่วโลก ในดินแดนที่ยังไม่มีใครรู้จักจะเกิดผลอย่างอุดมจากการเป็นพยาน
ให้ความจริง เสียงที่ดังขึ้นในห้องประชุมสภาแห่งเมืองคอนสแตนซ์ได้ปลุกให้เกิด
เสียงสะท้อนที่จะได้ยินในทุกยุคต่อมา ฮัสไม่อยู่แล้ว แต่ความจริงที่เขาพลีชีพให้นั้น
ไม่อาจพินาศไปได้ แบบอย่างแห่งความเชื่อและความมั่นคงของเขาจะเป็นก�ำลังใจ
ให้กับคนมากมายที่จะยืนหยัดเพื่อความจริง แม้ต้องเผชิญหน้ากับการทรมานและ
ความตาย การประหารชีวิตของเขาได้แสดงให้ทั่วทั้งโลกเห็นถึงความทารุณโหดเหี้ยม
ของโรม ศัตรูของความจริงที่แม้พวกเขาไม่รู้แต่ได้พยายามหาเหตุความผิด กระนั้น
พวกเขาไขว่คว้าหาทางที่จะท�ำลายอย่างไร้ผล {GC 110.1}
แต่กระนัน้ หลักประหารเพือ่ เผาทัง้ เป็นอีกต้นหนึง่ จะตัง้ ขึน้ ทีเ่ มืองคอนสเตนซ์
โลหิตของพยานอีกคนหนึ่งจะต้องให้การกับความจริง เมื่อเจอโรมได้ร�่ำลาฮัสขณะที่
ก�ำลังจะออกเดินทางไปปรากฏตัวที่ประชุมสภาได้แนะให้เขากล้าหาญและตั้งมั่นไว้
เจอโรมประกาศว่าหากฮัสจะตกลงสูภ่ ยั อันตรายใด ตัวเขาเองจะบินไปช่วยเขา เมือ่ เขา
ได้รับข่าวว่านักปฏิรูปถูกน�ำเข้าห้องขังแล้ว สาวกผู้ซื่อสัตย์ท่านนี้เตรียมตัว
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ทันที่เพื่อท�ำตามที่ได้สัญญาไว้ เขาออกเดินทางพร้อมด้วยเพื่อนร่วมทางเพียงคนเดียว
โดยไม่มีการคุ้มครองความปลอดภัย เมื่อเขาเดินทางไปถึงแล้วเขามั่นใจว่าเขาได้แต่
เพียงเปิดตัวเองออกให้กับภัยอันตราย โดยไม่มีความเป็นไปได้ที่จะท�ำสิ่งใดเพื่อช่วย
ฮัสเลย เขาหนีออกไปจากเมืองแต่ถกู จับได้ในระหว่างเดินทางกลับบ้านและน�ำกลับมา
พร้อมด้วยโซ่ตรวนและการคุม้ กันของทหารอย่างแน่นหนา เมือ่ เขาปรากฏต่อหน้าสภา
เป็นครั้งแรก ความพยายามของเขาในการโต้ข้อกล่าวหาที่น�ำมากล่าวหาเขาได้พบแต่
การตะโกนร้องว่า “น�ำเขาไปเผา น�ำเขาไปเผา” (Bonnechose, เล่มที.่ 1 หน้าที.่ 234)
เขาถูกโยนใส่คกุ มืด ถูกล่ามโซ่ในท่าทีเ่ ขาทรมานอย่างมากและเลีย้ งด้วยขนมปังและน�ำ้
หลายเดือนผ่านไป ความทารุณโหดร้ายของการกักขังได้น�ำความเจ็บป่วยมาให้เขา
จนเกือบเป็นภัยต่อชีวิตและศัตรูของเขากลัวว่าเขาจะหนีพวกเขาไป จึงปฏิบัติต่อเขา
ด้วยความรุนแรงน้อยลง แม้ว่าเขายังคงอยู่ในคุกหนึ่งปี {GC 110.2}
ความตายของฮัสไม่ได้เป็นไปตามที่ชาวเปปาซีนิยมได้ตั้งความหวังไว้ การ
ละเมิดการคุ้มครองความปลอดภัยได้ก่อให้เกิดพายุความโกรธแค้นและเพื่อเป็น
แนวทางที่ปลอดภัยกว่าสภามุ่งที่จะบังคับเจอโรมให้ละทิ้งความเชื่อแทนที่จะน�ำเขา
ไปเผา พวกเขาจึงน�ำเจอโรมให้มาปรากฏตัวต่อหน้าที่ประชุมสภาและเสนอทางเลือก
ให้เขาปฏิเสธความเชื่อหรือตายที่หลักเผาทั้งเป็น ความตายตั้งแต่ช่วงแรกของการ
กักขังคงจะเป็นความเมตตาเมือ่ เปรียบเทียบกับความทุกข์ทรมานอันน่ากลัวทีเ่ ขาได้รบั
แต่บัดนี้ก�ำลังกายของเขาอ่อนลง อันเนื่องจากความเจ็บป่วย ความโหดของห้องที่ขัง
เขาไว้และความทรมานจากความกังวลและความตื่นตระหนก ความเหินห่างจาก
มิตรสหายและเศร้าใจเรื่องความตายของฮัส ความอดทนแข็งแกร่งพ่ายแพ้ไปและ
เขายินยอมที่จะเข้ามอบต่อสภา เขาปฏิญาณตัวเองที่จะยึดความเชื่อคาทอลิกไว้และ
ยอมรับมติของสภาที่ประณามค�ำสอนของไวคลิฟและฮัส แต่ยอมรับเพียง “ความจริง
บริสุทธิ์” ที่สอนให้แก่พวกเขา (Ibid, เล่มที่ 2, หน้า 141) {GC 111.1}
ด้วยการกระท�ำเช่นนี้ เจอโรมได้กระท�ำให้เสียงของจิตใต้ส�ำนึกเงียบไปและ
หลุดพ้นจากเคราะห์กรรมของเขา แต่ในความโดดเดี่ยวของคุกมืด เขามองเห็นสิ่งที่
เขาท�ำไปได้ชัดเจนยิ่งขึ้น เขาคิดถึงความกล้าหาญและความซื่อสัตย์ของฮัสและคิด
เปรียบเทียบกับการปฏิเสธความจริงของตัวเขาเอง เขานึกตรึกตรองถึงพระอาจารย์
110 ที่เขาเองปฏิญาณว่าจะรับใช้พระผู้ทรงทนทุกข์และความมรณาบนกางเขน

เพือ่ เขา ก่อนทีเ่ ขาจะประกาศกลับค�ำ ทีเ่ ขาเคยประกาศขอถอนความเชือ่ ไป บัดนีเ้ ขามี
ความสงบสุข ท่ามกลางความทุกข์ยากทั้งหมดเขามีความมั่นใจในความชื่นชอบของ
พระเจ้า แต่บัดนี้ความเศร้าเสียใจและความสงสัยยังทรมานจิตวิญญาณของเขา เขา
รูด้ แี ก่ใจว่าเขาต้องไม่ประกาศถอนความเชือ่ อืน่ ๆอีกต่อไป เพือ่ เป็นการประนีประนอม
กับโรม ถ้าท�ำอย่างนั้น เส้นทางที่เขาก�ำลังก้าวไปอีกนั้นจะสิ้นสุดลงที่การละทิ้ง
ความเชื่อโดยสิ้นเชิง เขาตัดสินใจแล้วเพื่อหลบหนีความทุกข์ทรมารชั่วขณะหนึ่ง
เขาอาจจะยอมรับบางส่วน แต่เขาจะไม่ปฏิเสธพระเจ้าของเขา {GC 111.2}
ไม่นานต่อมา เขาถูกน�ำมาให้ปรากฏตัวหน้าสภา การยอมจ�ำนนของเขา
ไม่ทำ� ให้ผพู้ พิ ากษาของเขาพอใจ ความกระหายเลือดทีเ่ พิม่ ขึน้ อย่างแรงด้วยความตาย
ของฮัสนั้นร้องตามหาเหยื่อรายใหม่ เจอโรมจะรักษาชีวิตของเขาได้ด้วยการสละทิ้ง
ความจริงทั้งหมดเท่านั้น แต่เขาตัดสินใจแล้วประกาศความเชื่อของเขาและยอมพลี
ชีพร่วมกับพี่ชายของเขาเข้าสู่เปลวเพลิง {GC 112.1}
เขาประกาศสละทิ้งการกลับค�ำถอนความเชื่อครั้งก่อนและในขณะที่เป็นคน
ก�ำลังใกล้ตาย เขาเรียกร้องอย่างขึงขังเพื่อโอกาสที่จะขอต่อสู้ป้องกันตัวของเขา
พระราชาคณะกลัวผลค�ำพูดของเขาได้ยืนยันว่าควรแค่รับรองหรือปฏิเสธความจริง
ของข้อที่กล่าวหาเขาเท่านั้น เจอโรมประท้วงต่อต้านความทารุณโหดร้ายและความ
อยุติธรรมเช่นนี้ เขาพูดว่าเป็นเวลาสามร้อยสี่สิบวันท่านได้กักขังข้าพเจ้าไว้ในคุกมืด
ที่น่ากลัว ท่ามกลางความโสโครก เหม็นคลุ้ง เหม็นสาบมีกลิ่นคาวและขาดแคลนแทบ
ทุกสิ่ง แล้วท่านก็น�ำข้าพเจ้าออกมาให้ยืนอยู่ต่อหน้าท่าน ท่านยื่นหูให้กับศัตรูแห่ง
ความตายของข้าพเจ้า ท่านปฏิเสธที่จะฟังข้าพเจ้า.....หากท่านเป็นคนฉลาดอย่าง
แท้จริงและเป็นแสงสว่างของโลก จงระวังตัวอย่าท�ำบาปต่อความยุติธรรมส�ำหรับ
ตัวข้าพเจ้าแล้ว ข้าพเจ้าเป็นเพียงแต่คนหนึ่งที่ต้องตาย ชีวิตของข้าพเจ้านั้นมีความ
ส�ำคัญแต่น้อยนิด และเมื่อข้าพเจ้าร้องขอท่านอย่าท�ำการตัดสินที่ไม่ยุติธรรม ข้าพเจ้า
พูดเพื่อตัวข้าพเจ้าเองน้อยกว่าพูดเพื่อท่าน” (Ibid.เล่มที่. 2 หน้าที่ 146, 147) {GC
112.2}
ในที่สุด เขาก็ได้ตามที่ขออยู่ต่อหน้าผู้พิพากษาทั้งหลายของเขา เขาคุกเข่า
ลงและอธิษฐานเพื่อให้พระะวิญญาณของพระเจ้าจะทรงควบคุมความคิดและค�ำพูด
ของเขา เพื่อเขาจะไม่พูดสิ่งอื่นใดที่ตรงข้ามกับความจริงหรือไม่คู่ควรกับ
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พระอาจารย์ของเขา ส�ำหรับเขาแล้วพระสัญญาของพระเจ้าที่ทรงประทานให้เหล่า
สาวกยุคแรกนัน้ ได้สำ� เร็จแล้วทีว่ า่ “และจะน�ำท่านส่งไปให้เจ้าเมืองและกษัตริยเ์ พราะ
เรา………อย่าเป็นกังวลว่าจะพูดอย่างไร เพราะเมื่อถึงเวลาค�ำที่ท่านจะพูดนั้น พระเจ้า
จะทรงประทานแก่ทา่ นในเวลานัน้ เพราะว่าผูท้ พี่ ดู มิใช่ตวั ท่านเอง แต่เป็นพระวิญญาณ
แห่งพระบิดาของท่านผู้ตรัสทางผ่านท่าน” (มัทธิว 10:18-20) {GC 112.3}
ค�ำพูดของเจอโรมก่อให้เกิดความประหลาดใจและความชื่นชมแม้ในหมู่ศัตรู
ของเขา เขาถูกกักเก็บไว้ในคุกมืดทั้งปี อ่านไม่ได้และแม้ยังมองไม่เห็น ในสภาพที่ทุกข์
ระทมทางกายและหวั่นวิตก แต่ถึงกระนั้นยังเสนอค�ำโต้แย้งของเขาได้อย่างชัดเจน
และด้วยอ�ำนาจเสมือนว่าเขามีโอกาสศึกษาอย่างไม่ถูกรบกวน เขาชี้ให้ผู้ฟังมองดู
คนบริสทุ ธิข์ องพระเจ้าเรียงรายเป็นแถวยาวทีถ่ กู ผูพ้ พิ ากษาไม่ยตุ ธิ รรมตัดสินประหาร
ในแทบทุกยุค ผู้ที่ลงแรงยกระดับประชาชนในเวลาต่อมาแสดงให้เห็นว่าสมควร
ได้รับเกียรติ พระคริสต์เองทรงถูกตัดสินเป็นผู้ร้ายที่บัลลังก์ศาลอย่างไม่ยุติธรรม {GC
112.4}
ในการกลับค�ำถอนความเชือ่ ของเขานัน้ เจอโรมเห็นชอบกับความยุตธิ รรมของ
การตัดสินประหารฮัส บัดนี้ เขาประกาศการกลับใจของเขาและเป็นพยานให้กับ
ความบริสุทธิ์และความเป็นคนศักดิ์สิทธิ์ของคนที่ยอมพลีชีพเพื่อพระเจ้านั้น เขาพูด
ว่า “ข้าพเจ้ารู้จักท่านเป็นอย่างดีตั้งแต่เด็ก ท่านเป็นบุคคลที่ประเสริฐคนหนึ่ง เป็นคน
เที่ยงธรรมและคนบริสุทธิ์ เขาถูกตัดสินประหาร ทั้งๆที่ไม่มีความผิด……..ข้าพเจ้าเอง
ก็เช่นกัน พร้อมที่จะตาย ข้าพเจ้าจะไม่หดหัวถอยกลับไปต่อหน้าต่อตาความทรมารที่
ศัตรูและพยานเท็จจัดเตรียมไว้ให้ขา้ พเจ้า วันหนึง่ คนเหล่านีจ้ ะต้องรายงานการกระท�ำ
ของเขาต่อหน้าพระเจ้ายิ่งใหญ่ ไม่มีสิ่งใดจะลวงพระเจ้าได้” (Bonnechose, เล่มที่ 2,
หน้าที่ 151) {GC 113.1}
เจอโรมพูดต่อด้วยการต�ำหนิตนทีไ่ ด้ปฏิเสธความจริงว่า “ในบรรดาความบาป
ที่ข้าพเจ้าได้ท�ำไปตั้งแต่วัยรุ่นมา ไม่มีความผิดใดที่ท�ำให้ข้าพเจ้าทุกข์ใจมากและท�ำให้
ข้าพเจ้าเสียใจอย่างแสนสาหัสเท่ากับที่ข้าพเจ้าท�ำไปในสถานที่เลวร้ายแห่งนี้ เมื่อ
ข้าพเจ้าเห็นชอบกับค�ำพิพากษาตัดสินชั่วที่ให้ไว้กับไวคลิฟ และจอห์น ฮัส ผู้พลีชีพ
ศักดิ์สิทธิ์ เขาเป็นอาจารย์และมิตรของข้าพเจ้า ถูกแล้วครับ ข้าพเจ้าขอสารภาพจาก
112 หัวใจและขอประกาศด้วยความขยะแขยงใจว่าข้าพเจ้าพรั่นพรึงอย่างน่า

อับอายเมื่อขณะกลัวตายได้ประณามค�ำสอนของพวกเขา ดังนั้น ข้าพเจ้าขอวิงวอน
……พระเจ้ายิ่งใหญ่ได้ทรงโปรดเมตตาอภัยบาปของข้าพเจ้าและโดยเฉพาะบาปครั้งนี้
ซึง่ เป็นบาปร้ายกาจทีส่ ดุ ” เขาชีไ้ ปยังผูพ้ พิ ากษาทัง้ หลายและพูดอย่างแน่วแน่มนั่ คงว่า
“ท่านตัดสินประหารไวคลิฟและยอห์น ฮัสไม่ใช่ทไ่ี ด้ละทิง้ หลักค�ำสอนของคริสตจักรแต่
เรือ่ งตรงไปตรงมาของค�ำกล่าวหาในเรือ่ งอือ้ ฉาวอับอายทีอ่ อกมาจากนักบวช ในความ
หรูหราเอิกเกริก ความยโสและความชัว่ ของพระราชาคณะและบาทหลวง สิง่ ทีพ่ วกเขา
เห็นพ้องและไม่อาจขัดแย้งได้ ข้าพเจ้าก็คิดและประกาศเหมือนพวกเขาเช่นกัน” {GC
113.2}
ค�ำพูดของเขาถูกขัดจังหวะ พระราชาคณะทั้งหลายตัวสั่นด้วยความโกรธ
ร้องด้วยเสียงดังมาว่า “เราต้องการข้อพิสูจน์อื่นใดอีก เราเห็นกับตาของเราเอง
คนนอกรีตที่ดื้อด้านที่สุด” {GC 114.1}
เจอโรมไม่สะท้านต่อความโผงผางรุนแรง ได้เปล่งเสียงต่อไปว่า “อะไรกันนะ
ท่านคิดว่าข้าพเจ้ากลัวความตายหรือ ท่านกักขังเรามาหนึ่งปีในคุกมืดที่น่ากลัว
น่าขยะแขยงกว่าความตายเลยที่เดียว ท่านปฏิบัติอย่างทารุณโหดร้ายต่อข้าพเจ้า
มากกว่าที่ท�ำกับชาวเติร์ก ยิวหรือคนนอกศาสนาและเนื้อหนังของข้าพเจ้าเปื่อยเน่า
หลุดออกจากกระดูกทั้งเป็นและกระนั้นข้าพเจ้าไม่เคยบ่นเพราะความทุกข์โศกเศร้า
ท�ำให้คนมีหัวใจและจิตวิญญาณ แต่ข้าพเจ้าไม่อาจที่จะกล่าวด้วยความประหลาดใจ
ในของความป่าเถื่อนที่แสดงต่อคริสเตียนคนหนึ่ง” (Ibid., เล่มที่ 2 หน้า 151-153)
{GC 114.2}
พายุของความโกรธแค้นประทุขึ้นอีกครั้งหนึ่งและพวกเขาก็รีบพาเจอโรม
กลับไปยังห้องขัง แต่ถงึ กระนัน้ ค�ำพูดของเขาส่งผลอย่างแรงต่อความคิดของบางคนที่
อยู่ในที่ชุมชนของวันนั้น และปรารถนาที่จะช่วยชีวิตของเจอโรม เจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่
ของคริสต์จักรมาเยี่ยมเขาและขอให้เขามอบตัวยอมต่อสภา เสนอโอกาสสดใสที่สุด
ให้แก่เขาเพื่อเป็นรางวัลของการประกาศเลิกต่อต้านโรม แต่เจอโรมยืนหยัดมั่นคง
ท�ำตามแบบอย่างของพระอาจารย์ผู้เมื่อได้ทรงรับข้อเสนอรัศมีภาพของโลก {GC
114.3}
เขาพูดว่า “พิสูจน์ให้ข้าพเจ้าดูจากพระค�ำบริสุทธิ์ว่าข้าพเจ้าผิด แล้วข้าพเจ้า
ก็จะบอกเลิก” {GC 114.4}
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ผู้ล่อลวงคนหนึ่งพูดว่า “พระวจนะศักดิ์สิทธิ์ท�ำได้ทุกอย่างนอกจากที่จะเอา
มาพิพากษาคน ใครจะเข้าใจข้อเขียนได้จนกว่าคริสตจักรได้แปลความหมายแล้ว” {GC
114.5}
เจอโรมตอบว่า “ประเพณีของมนุษย์ทสี่ บื กันต่อๆมามีคณ
ุ ค่าความเชือ่ มากกว่า
พระกิตติคุณของพระผู้ช่วยให้รอดของเราหรือ เปาโลไม่ได้วิงวอนผู้ที่ได้จดหมายของ
ท่านให้ฟังประเพณีของมนุษย์แต่กล่าวว่าให้ ‘ค้นหาพระคัมภีร์” {GC 114.6}
ค�ำตอบร้องดังขึ้นมาว่า “คนนอกรีต ข้าพเจ้าเสียใจที่ได้อ้อนวอนกับท่าน
มานานเช่นนี้ ข้าพเจ้าเห็นแล้วว่าท่านมีมารอ้อนวอนอยู่ข้างตัวท่าน” {GC 114.7}
ต่ อ มาไม่ น าน ค� ำ ตั ด สิ น ประหารได้ ต กลงมายั้ ง เจอโรม เขาถู ก น� ำ ไปยั ง
จุดเดียวกันที่ฮัสพลีชีพ เขาร้องเพลงในระหว่างที่เดินทางไป สีหน้าของเขาสว่างสดใส
ด้วยความสุขและสันติสุข สายตาของเขาจ้องไปอยู่ที่พระคริสต์และส�ำหรับเขาแล้ว
ความตายไม่ได้ท�ำให้เขาหวาดกลัวอีกต่อไป เมื่อคนที่ประหารจะมาจุดไฟที่กองเพลิง
ได้กา้ วมายืนอยูข่ า้ งหลังของเขา ผูพ้ ลีชพี ร้องอุทานขึน้ มาว่า “เดินมาอย่างกล้าหาญเถิด
จุดไฟต่อหน้าข้าพเจ้า หากข้าพเจ้ากลัว ข้าพเจ้าคงจะไม่มายืนอยู่ที่นี่” {GC 114.8}
ขณะทีเ่ ปลวเพลิงลุกอยูร่ อบตัวของเขา ค�ำพูดสุดท้ายของเขาเป็นค�ำอธิษฐาน
“พระองค์เจ้าข้า พระบิดาเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ ขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาข้าพระองค์และ
อภัยบาปของข้าพระองค์ เพราะพระองค์ทรงทราบว่าข้าพระองค์รักความจริงของ
พระองค์มาตลอด” (Bonnechose, เล่มที่ 2 หน้า 168) เสียงของเขาเงียบไปและ
ริมฝีปากยังขยับอธิษฐานต่อไป เมื่อไฟได้ท�ำหน้าที่ของมันแล้ว เถ้าถ่านของผู้พลีชีพ
พร้อมดินที่ติดกับเถ้าถ่านถูกเก็บรวบขึ้นมาและโยนลงแม่น�้ำไรน์เหมือนเช่นที่ท�ำกับ
เถ้าถ่านของฮัส {GC 115.1}
ผู้ถือคบเพลิงซื่อสัตย์ของพระเจ้าพินาศไปเช่นนี้ แต่แสงสว่างแห่งความจริง
ที่พวกเขาประกาศ ซึ่งเป็นแสงสว่างแห่งความกล้าหาญของพวกเขา จะดับไปไม่ได้
มนุษย์จะพยายามหมุนดวงอาทิตย์กลับออกไปจากทางเดินของมันเพือ่ ห้ามฟ้าวันใหม่
ที่ก�ำลังมาถึงโลกไม่ได้ {GC 115.2}
การประหารฮัสจุดประกายเปลวเพลิงแห่งความโกรธแค้นและความหวาดกลัว
ในประเทศโบฮีเมีย คนทัว่ ทัง้ ประเทศรูส้ กึ ได้วา่ เขาได้ตกเป็นเหยือ่ ของความผูกพยาบาท
114 ของบาทหลวงและการทรยศของจักรพรรดิ เขาเคยได้รับการขนานว่าเป็น

ครูสอนความจริงที่ซื่อสัตย์และสภาได้สั่งให้ประหารด้วยความผิดของฆาตรกรรม
บั ด นี้ ค� ำ สอนของเขาดึ ง ดู ด ความสนใจอย่ า งมากยิ่ ง กว่ า ก่ อ น โดยค� ำ สั่ ง ของพระ
สันตะปาปา ผลงานเขียนของไวคลิฟถูกน�ำโยนใส่เปลวเพลิง แต่บัดนี้ส่วนที่หลุดรอด
จากการท�ำลายก็ถูกน�ำขึน้ จากที่หลบซ่อนและมีคนน�ำไปศึกษาร่วมกับพระคัมภีร์หรือ
ตามแต่ส่วนที่ประชาชนจะได้มา ซึ่งมีอิทธิพลน�ำคนมากมายเข้ามารับพระเจ้า และ
ปฏิรูปความเชื่อ {GC 115.3}
พวกฆาตกรของฮัสไม่ได้ยนื อยูอ่ ย่างนิง่ สงบและมองดูความส�ำเร็จในสิง่ ทีท่ ำ� ไป
พระสันตะปาปาและจักรพรรดิได้ร่วมมือกันบดขยี้ขบวนการเคลื่อนไหวและกองทัพ
ของซียิสมันบุกกระหน�่ำใส่ประเทศโบฮีเมีย {GC 115.4}
แต่มผี ปู้ ลดปล่อยคนหนึง่ ได้เกิดขึน้ มา ไม่นานหลังจากสงครามเปิดฉาก แม่ทพั
ซิสก้าตาบอดมืดสนิทไป แต่กระนั้นเขาเป็นแม่ทัพที่มีความสามารถมากที่สุดคนหนึ่ง
ในยุคของเขา เขาเป็นผู้น�ำของชาวโบฮีเมีย โดยการวางใจในการทรงช่วยเหลือของ
พระเจ้าและความชอบธรรมแห่งอุดมการณ์ของเขา ประชาชนต่อต้านกองทัพยิ่งใหญ่
ทีโ่ หมกระหน�ำ่ ลงมาใส่พวกเขา ครัง้ แล้วครัง้ เล่า จักรพรรดิได้รวมกองทหารใหม่ขนึ้ มา
เพื่อบุกประเทศโบฮีเมีย เพียงเพื่อได้รับการต่อต้านอย่างน่าอับอาย ชาวฮัสนิยมถูก
ปลูกฝังให้อยู่เหนือเรื่องความตายและไม่มีสิ่งใดจะต้านพวกเขาได้ หลายปีหลังจาก
สงครามเปิดฉาก แม่ทัพซิสก้าผู้กล้าหาญตายแต่โปรโคปิอูสเข้ามารับหน้าที่แทน
เขาเป็นนายพลที่มีความกล้าหาญและความสามาถที่เท่าเทียมกัน และในบางแง่มุม
โปรโคปิอูสเป็นผู้น�ำที่มีความสามารถมากกว่าแม่ทัพซีสก้า {GC 116.1}
เมื่อศัตรูของชาวโบฮีเมียได้ข่าวถึงความตายของนักสู้ตาบอด เห็นว่าเป็น
โอกาสดีที่จะฟื้นจากสิ่งที่ได้สูญเสียไป บัดนี้พระสันตะปาปาประกาศท�ำสงคราม
ครูเสดกับผู้ติดตามความเชื่อของฮัสและอีกครั้งหนึ่ง มีกอง ก�ำลังขนาดใหญ่ได้ส่งมา
จู่โจมประเทศโบฮีเมียแต่พวกเขาได้ประสบแต่ความพ่ายแพ้กลับไป มีการประกาศ
ท� ำ สงครามครู เ สดอี ก ครั้ ง หนึ่ ง ในทุ ก ประเทศทั่ ว ยุ โรปที่ อ ยู ่ ภ ายใต้ อ� ำ นาจของ
พระสันตะปาปามีการระดมกองก�ำลัง เงินทองและอาวุธสงคราม ฝูงชนวิง่ เข้าหาธงชัย
ของพระสันตะปาปา เพือ่ สร้างความมัน่ ใจว่าในทีส่ ดุ จะก�ำจัดคนนอกรีตทีเ่ ป็นสาวกของ
ฮัสให้ได้ ด้วยความมั่นใจในชัยชนะ กองก�ำลังขนาดใหญ่บุกเข้าประเทศโบเมีย
ประชนชนรวมพลังกันต่อต้านพวกเขา กองทหารสองฝ่ายมุ่งหน้าเข้าหากัน 115

จนกระทัง่ มีเพียงแม่นำ�้ สายเดียวทีก่ นั้ ขวางอยูร่ ะหว่างพวกเขา “พวกกองทหารครูเสด
มีกำ� ลังทีเ่ หนือกว่า แต่แทนทีพ่ วกเขาจะบุกข้ามแม่นำ�้ ไปและเปิดฉากการสูร้ บกับผูต้ ดิ
ตามฮัสทีพ่ วกเขาได้เดินทางมาไกลเพือ่ เผชิญหน้านัน้ พวกเขาได้แต่ยนื อยูใ่ นความสงบ
จ้องมองนักสู้เหล่านั้น” (Wylie, เล่มที่ 3, บทที่ 17) แล้วในทันใดนั้นความหวาดกลัว
ลึกลับตกลงมายังพวกเขา พวกเขาไม่ได้เข้าจู่โจมแม้สักครั้งเดียว กองก�ำลังใหญ่แตก
และกระจายไปประหนึ่งมีอ�ำนาจที่ตาเปล่ามองไม่เห็นได้เข้ามาขับไล่ ทหารชาวฮัส
ได้สังหารกองทหารที่บุกเข้า มาเป็นจ�ำนวนมาก พวกเขาไล่ตามผู้หลบหนีไปและ
ยึดทรัพย์ไว้มาก สงครามนี้แทนที่จะท�ำให้พวกเขายากจนแต่กลับท�ำให้ชาวโบฮีเมีย
ร�่ำรวย {GC 116.2}
ไม่กี่ปีต่อมา ภายใต้การน�ำของพระสันตะปาปาองค์ใหม่ ได้มีการท�ำสงคราม
ครูเสดขึ้นอีกครั้ง เหมือนเช่นครั้งก่อน ได้มีการเกณฑ์ชายหญิงจากประเทศในยุโรป
ที่อยู่ภายใต้การปกครองของระบบสันตะปาปา มีการยื่นเสนอรางวัลตอบแทนให้แก่
ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมอันตรายนี้ การอภัยอย่างบริบูรณ์จะสัญญาให้แก่นักรบครูเสด
ทุกคนที่ท�ำผิดร้ายแรงที่สุด ทุกคนที่ตายในสงครามจะได้การตอบแทนอย่างอุดมใน
สวรรค์ และผูท้ รี่ อดมาจะได้รบั เกียรติยศและทรัพย์สมบัตทิ ไี่ ด้จากการสูร้ บ อีกครัง้ หนึง่
กองก�ำลังทหารยิ่งใหญ่ได้เข้าร่วมและพวกเขาได้เดินข้ามชายแดน เข้าไปในประเทศ
โบฮีเมีย กองก�ำลังของชาวฮัสล้มลงต่อหน้าพวกเขา จึงปล่อยให้ผู้บุกรุกเดินทางลึก
เข้าไปในประเทศ และท�ำให้พวกเขาถือว่าตนเป็นผูช้ นะสงครามนีแ้ ล้ว ในทีส่ ดุ กองก�ำลัง
ทหารของนายพลโปรโคปิอูสลุกขึ้นยืนและหันหน้าเข้าหาศัตรู รุกหน้าประจันใน
สงคราม บัดนีช้ าวครูเสดจึงค้นพบถึงความผิดพลาดของตนเอง นอนนิง่ อยูใ่ นค่ายคอย
การบุก ในขณะที่เสียงของกองก�ำลังมุ่งหน้าเข้ามานั้น แม้ก่อนที่จะมองเห็นพวกฮัส
พวกเขาตกลงสู่ความหวาดกลัว เจ้าชาย นายพลและทหารธรรมดาละทิ้งยุทธภัณฑ์
และหลบหนีไปทัว่ สารทิศ ทูตของพระสันตะปาปาทีเ่ ป็นหัวหน้าการบุกครัง้ นีพ้ ยายยาม
รวบรวมกองก�ำลังที่หวาดกลัวและไร้ระเบียบแต่กลับไร้ผล แม้เขาจะพยายามถึงที่สุด
ก็ตามที แต่ตัวเขาเองก็ยังถูกกวาดต้อนไปในกลุ่มของพวกเชลย เมื่อความพ่ายแพ้
เสร็จสิน้ แล้วและอีกครัง้ หนึง่ ของทีป่ ล้นสะดมได้ตกลงมายังมือของผูช้ นะสงคราม {GC
116.3}
ั ส่งกองก�ำลังมาครัง้ ที่
116 ด้วยประการเช่นนี้ ประเทศยิง่ ใหญ่ตา่ งๆของยุโรปได้จด

สอง ประกอบด้วยชายฉกรรช์นักสู้กล้าหาญที่ผ่านการฝึกมาแล้วและพร้อมด้วย
อาวุธเพื่อเข้าสู่สงครามต้องหลบหนีโดยที่ไม่ได้โจมตี ผู้ต่อต้านในประเทศที่เล็กและ
อ่อนก�ำลัง เหตุการณ์เช่นนี้ส�ำแดงให้เห็นถึงอ�ำนาจของพระเจ้า ผู้บุกรุกถูกจู่โจมด้วย
ความกลัวด้วยพลังเหนือธรรมชาติ พระเจ้าผู้ทรงเอาชนะกองก�ำลังทหารขนาดใหญ่
ของฟาโรห์ที่ทะเลแดง พระองค์ผู้ทรงกระท�ำให้กองทหารของชาวมีเดียนหลบหนี
ต่อหน้ากิเดโอนและนักสู้สามร้อยคน พระองค์ผู้ทรงกระท�ำให้กองก�ำลังของชาว
อาซีเรียนที่ยโส ได้ทรงยื่นพระหัตถ์ออกมาอีกครั้งเพื่อต่อสู้อ�ำนาจของผู้กดขี่ “เขา
ทัง้ หลายอยูท่ นี่ นั่ อย่างน่าสยดสยองยิง่ นัก ในทีซ่ งึ่ ไม่นา่ มีความสยดสยอง เพราะพระเจ้า
ทรงกระจายกระดูกของคนที่ตั้งค่ายสู้เจ้า พระองค์ทรงให้เขาทั้งหลายได้อาย เพราะ
พระเจ้าทรงชังเขา” (สดุดี 53:3) {GC 117.1}
ผู้น�ำเปปาซีระบบสันตะปาปาหมดความพยายามที่จะเอาชนะด้วยการต่อสู้
ในที่สุดจึงเข้าหาด้วยวิธีทางการทูต พวกเขาได้เข้ามาถึงการประนีประนอมที่ว่า
ในขณะทีท่ ำ� เป็นว่ายอมให้ชาวโบฮีเมียเสรีภาพในความคิด แท้จริงได้ทรยศให้พวกเขา
เข้าสู่อ�ำนาจของโรม ชาวโบฮีเมียได้ระบุหัวข้อสี่ประการเพื่อเป็นเงื่อนไขสันติภาพกับ
โรมคือการมีเสรีภาพในการเทศน์ และการสอนพระคัมภีร์ สิทธิของทั้งคริสตจักรที่จะ
รับขนมปังและเหล้าองุ่นในพิธีมหาสนิทและใช้ภาษาแม่ในการนมัสการ การละเว้น
บุคคลในต�ำแหน่งฝ่ายสงฆ์จากการรับหน้าทีแ่ ละต�ำแหน่งใดๆทางฝ่ายโลกและในกรณี
ของอาชญกรรม อ�ำนาจตัดสินคดีของศาลการเมืองจะเหนือกว่าของการฝ่ายสงฆ์และ
ฝ่ายฆราวาสเช่นกัน ในทีส่ ดุ ผูม้ อี ำ� นาจฝ่ายเปปาซี “เห็นด้วยทีจ่ ะให้การยอมรับเงือ่ นไข
สี่ข้อของชาวฮัส แต่สิทธิของการอธิบายเรื่องเหล่านี้ซึ่งหมายถึงการก�ำหนดความ
ส�ำคัญทีแ่ น่นอนจะต้องอยูก่ บั สภากล่าวอีกนัยหนึง่ คือ ต้องขึน้ กับพระสันตะปาปาและ
จักรพรรดิ” (Wylie, เล่มที่ 3 บทที่ 18) {GC 118.1}
มีคนกลุ่มใหญ่ในประเทศโบฮีเมียที่มองเห็นว่าการกระท�ำเช่นนี้ทรยศต่อ
เสรีภาพของพวกเขา พวกเขาไม่อาจให้การยินยอมกับสนธิสัญญานี้ได้ การขัดแย้ง
และการแตกแยกเกิดขึ้น ก่อให้เกิดการต่อสู้และการนองเลือดท่ามกลางพวกเขาเอง
ในการต่อสู้ครั้งนี้ นายพลโปรโคปิอูสพ่ายแพ้และประเทศโบฮีเมียสูญเสียเสรีภาพไป
{GC 118.2}
บัดนี้จักรพรรดิซีจิสมันที่ทรยศฮัสและเจอโรมได้ขึ้นครองราชเป็น
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กษัตริย์ของประเทศโบฮีเมียและเขาเดินหน้าสถาปนา ระบบสันตะปาปา ขึ้นโดย
ไม่ค�ำนึงถึงค�ำปฏิญาณที่ให้ไว้ว่าจะค�้ำจุนสิทธิของชาวโบฮีเมีย แต่เขาได้รับประโยชน์
เพียงเล็กน้อยด้วยการยอมอยู่ใต้การบังคับปัญชาของโรม เป็นเวลายี่สิบปีชีวิตของเขา
เต็มไปด้วยงานตรากตร�ำและตกอยู่ใต้อันตราย กองทัพของเขาเสื่อมถอยไปและ
คลังสมบัติรั่วไหลไปอันเนื่องจากการดิ้นรนยืดยาวและไร้ผลและบัดนี้หลังจากได้
เสวยราชสมบัติหนึ่งปีก็สิ้นพระชนม์ปล่อยให้สงครามกลางเมืองใกล้จะระเบิดขึ้นใน
อาณาจักรของเขาและมอบชือ่ ทีต่ ตี ราด้วยความอัปยศเป็นมรดกให้แก่คนรุน่ หลัง {GC
118.3}
ความกระอักกระอ่วน ความโกลาหลและการนองเลือดยืดเยื้อออกไปอีก
กองก�ำลังต่างชาติบุกโจมตีประเทศโบฮีเมีย ความแตกร้าวภายในจากการก่อกวน
ประเทศอย่างต่อเนื่อง ผู้ที่คงความซื่อสัตย์ต่อพระกิตติคุณตกลงสู่การกดขี่ข่มเหง
ที่นองเลือด {GC 118.4}
ในขณะพีน่ อ้ งในอดีตจับมือท�ำพันธสัญญากับโรม ดูดกลืนความผิดของเธอนัน้
ผูท้ ยี่ ดึ ความเชือ่ โบราณไว้ได้รวมตัวร่วมกันเป็นคริสตจักรทีม่ ลี กั ษณะเฉพาะ ตัง้ ชือ่ ว่า “ยู
ไนเตดเบรธเธรน” การกระท�ำนีช้ กั น�ำค�ำสาปของทุกชนชัน้ มาให้พวกเขา แต่ถงึ กระนัน้
ความมั่นคงของพวกเขาไม่สั่นคลอน พวกเขาถูกบังคับให้หาที่หลบซ่อนในป่าและถ�้ำ
พวกเขายังประชุมร่วมกันเพือ่ อ่านพระวจนะของพระเจ้าและเข้าร่วมนมัสการพระองค์
ด้วยกัน {GC 119.1}
โดยทางผู้สื่อข่าวที่ส่งออกไปอย่างลับๆยังประเทศต่างๆ พวกเขาเรียนรู้ว่า
กระจัดกระจายอยู่ในที่ต่างๆมี “มีผู้เชื่อความจริงกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยกระจายอยู่ตาม
เมืองต่างๆที่เป็นเป้าหมายการกดขี่ข่มเหงเหมือนพวกเขาเองและอยู่ในใจกลางภูเขา
แอลป์มีคริสเตจักรโบราณแห่งหนึ่งที่ยึดมั่นอยู่ในรากฐานของพระคัมภีร์และต่อต้าน
การเทิดทูนบูชาความเสื่อมโทรมของโรม” (Wylie, เล่มที่ 3 บทที่ 19) พวกเขารับ
ข่าวคราวนีด้ ว้ ยความสุขยิง่ ใหญ่และพวกเขาเริม่ ติดต่อกับคริสเตียนชาววอลเดนซี {GC
119.2}
ชาวโบฮีเมียยืนหยัดอยู่ในพระกิตติคุณ พวกเขาได้รอคอยอยู่ในยามค�่ำคืน
ของการกดขี่ข่มเหง ในชั่วโมงมืดมิดที่สุดพวกเขายังหันหน้าไปยังขอบฟ้าเหมือนดั่ง
118 การมองหาเวลายามรุง่ เช้า “ชะตากรรมของพวกเขาตกอยูใ่ นวันแห่งความชัว่

แต่……พวกเขาจ�ำค�ำพูดทีฮ่ สั กล่าวไว้ครัง้ แรกและย�ำ้ โดยเจอโรมว่าหนึง่ ศตวรรษจะต้อง
หมุนมาบรรจบก่อนที่วันใหม่จะมาถึง ค�ำพูดที่ให้กับชาวตาโบไรต์ (คือชาวฮัส) เป็น
เหมือนเช่นค�ำพูดของโยเซฟที่ให้ไว้กับชนชาติที่ค่ายกักกันแห่งความเป็นทาสว่า “เรา
จวนจะตายแล้ว แต่พระเจ้าคงจะมาเยีย่ มเยียนพวกท่านและจะพาออกไปจากประเทศ
นี้” (Ibid., เล่มที่ 3 บทที่ 19) ช่วงเวลาปิดท้ายของศตวรรษที่สิบห้าเป็นพยานให้กับ
การเจริญขึ้นของคริสตจักรเบธเธรนอย่างช้าๆแต่มั่นคง ถึงแม้ว่าพวกเขาจะห่างไกล
จากการไม่ถูกรังควานก็ตาม พวกเขาก็ยังได้ชื่นชมกับการพักผ่อนที่ค่อนข้างสงบ เมื่อ
ต้นศตววรษที่สิบหกเปิดฉากขึ้นมา คริสตจักรของเขาในประเทศโบฮีเมียและโมราเวีย
มีถึงสองร้อยแห่ง (Ezra Hall Gillett, Life and Times of John Huss, เล่มที่ 2
หน้า 570) คนที่เหลืออยู่ที่ได้หลุดพ้นจากเปลวเพลิงเผาผลาญและดาบที่ท�ำลาย
ต่างพากันชืน่ ชมทีไ่ ด้รบั อนุญาตให้เห็นฟ้าใหม่ทฮี่ สั ได้กล่าวท�ำนายไว้ลว่ งหน้า”(Wylie,
เล่ม 3, บทที่ 19) {GC 119.3}

จอห์น ฮัส - บาทหลวงชาวเช็ก ถือเป็นบุคคลแรก ๆ ที่มีแนวคิดในการปฏิรูปศาสนา
เขาถูกไต่สวนและถูกตัดสินว่าเป็นบุคคลนอกรีต จนที่สุด ค.ศ. 1415 ฮุสก็ถูกมัดติด
กับเสาและเผาทั้งเป็น เถ้ากระดูกของเขาถูกน�ำไปทิ้งที่แม่น�้ำไรน์ 119

ภาพ - WWM

Statue of John Huss, (1369 – 1415) at the Old Town Square,Prague.
Burned at the stake as a heretic for daring to think differently from
the Catholic church.
จอห์น ฮัสส์ นักปฏิรูปทางศาสนาที่ยิ่งใหญ่ในยุคนั้น
อนุสาวรีย์อยู่ที่ สวนสาธารณะ เมือง ปราก ในปี 1415 ถูกเผาทั้งเป็นในข้อหา
เป็นคนนอกรีตที่กล้าคิดต่างจากคริสตจักรคาทอลิก
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ภาพหวงแหนเก็บรักษาอยู่ที่พิพิทพันธ์
แห่งชาติ กรุงปราก ปี ค.ศ. 1500
ภาพสะท้อนเสียดสีคริสตจักรโรม โป๊ปคือ
ผู้ต่อต้านพระเยซูคริสต์ Pope-Antichrist
ภาพและคำ�บรรยายภาพคัดจากหนังสือ
The Hussite Revolution หน้า 21
Library of National Museum in Prague

สมัยยุคมืด “พระราชวังของพระสันตะปาปาองค์ต่างๆและหัวหน้าคณะสงค์
มีภาพ ของความลามกต�่ำช้าที่สุดให้เห็น พระสันตะปาปาบางองค์ที่ครองต�ำแหน่งอยู่
ท�ำผิดทางอาญาที่น่าขยะแขยงมากจนฝ่ายปกครองของบ้านเมืองต้องพยายามขับไล่
ผู้มีต�ำแหน่งสูงของคริสตจักรเสมือนหนึ่งเป็นสัตว์ประหลาดที่โหดร้ายชั่วช้าเกินกว่าที่
จะยอมทนได้” GC 60.2 หน้า 51
ข่าวอื้อฉาวของคริสตจักรโรม เรื่องความเสื่อมศีลธรรมทางเพศ และ การ
มีเพศสัมพันธ์กับเด็ก pedophilia มักจะตกเป็นข่าวเสมอๆ แม้จะพยายามปิดข่าว
ค้นหาความจริงเพิ่มเติมได้ที่ Google และYoutube Do research in YouTube
and Google: Check key words—sex scandals of Roman Catholic church
and gay priests, sex abuse, sex crimes,and pedophilia. See YouTube: Is
Roman Catholicism a False Gospel? John Macarthur—Miniute 1:30—5:30;
Roman Catholic Church, sex abuse scandals in the news, ABC, CBC, CTV,
CBS, CNN;The Real History of the evil Roman Catholic Church;
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บทที่ 7

มาร์ติน ลูเธอร์ Martin Luther
แยกตัวออกจากโรม (โปรเตสแตนท์คนแรก)**
มาร์ตนิ ลูเธอร์ ยืนอยูใ่ นแนวหน้าสุดของบรรดาผูท้ ไี่ ด้รบั การทรงเรียกให้นำ�
คริสตจักรออกจากความมืดของพระสันตะปาปาเพือ่ เข้าสูแ่ สงสว่างของความเชือ่ ที่
บริสุทธิ์ยิ่งขึ้น เขาเป็นคนกระตือรือร้น มุ่งมั่น ภักดี ไม่กลัวผู้ใดนอกจากความย�ำเกรง
พระเจ้าและไม่ยอมรับรากฐานใดของความเชื่อทางศาสนานอกจากพระคัมภีร์ ลูเธอ
ร์เป็นบุรุษของยุคในสมัยของเขา โดยผ่านทางลูเธอร์พระเจ้าทรงประกอบพระราชกิจ
ยิ่งใหญ่เพื่อการปฏิรูปศาสนาในคริสตจักรและการส่องสว่างให้โลก {GC 120.1}
ดัง่ ผูป้ ระกาศพระกิตติคณ
ุ รุน่ แรก ลูเธอร์เติบโตขึน้ จากกลุม่ ชนทีย่ ากจน เขาใช้
ชีวติ ในช่วงต้นของเขาในบ้านของชาวนาชาวเยอรมัน ด้วยการท�ำงานตรากตร�ำประจ�ำ
วัน คุณพ่อของเขาหาเงินพอทีจ่ ะส่งเขาเพือ่ ให้รบั การศึกษา เขาตัง้ ใจทีจ่ ะให้ลเู ธอร์เป็น
ทนาย แต่พระเจ้าทรงมีพระประสงค์ให้เขาเป็นผู้ก่อสร้างในวิหารยิ่งใหญ่ที่เจริญขึ้น
อย่างช้าๆมาหลายศตวรรษ ความยากล�ำบาก ความอดอยากและการอยู่ในวินัยอย่าง
กวดขันเป็นโรงเรียนในพระปัญญาของพระเจ้าเพือ่ เตรียมลูเธอร์สำ� หรับงานของการรับ
ใช้ยิ่งใหญ่ของชีวิต {GC 120.2}
คุณพ่อของลูเธอร์เป็นคนที่มีความคิดมั่นคงและว่องไวและมีอุปนิสัยเข้มแข็ง
อย่างแรงกล้า ซื่อสัตย์ มุ่งมั่นและซื่อตรง เขาจริงใจต่อความส�ำนึกในหน้าที่ แม้ผล
จะดีหรือไม่ จะเป็นเช่นไรก็ ตาม การมีอารมณ์ดีอย่างหนักแน่นของเขาท�ำให้เขามอง
ระบบของนักบวชด้วยความไม่ไว้วางใจ เขาไม่พอใจอย่างแรงกล้าเมื่อลูเธอร์ก้าวเข้าสู่
ชีวิตนักบวชโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเขา และเวลาผ่านไปสองปีก่อนที่คุณพ่อจะคืนดี
**( วันปฏิรูปศาสนา Reformation Day—31-10-1517 วันที่มาร์ติน ลูเธอร์น�ำข้อเสนอ
95 ข้อ Ninety-five Theses ไปตอกตาปูติดไว้หน้าประตูโบสถ์ Wittenberg ต่อต้านการ
ขายใบล้างบาป Sale of Indulgences นับเป็นวันเริ่มต้นของการปฏิรูปศาสนา) (ปัจจุบัน
นี้ วันที่ 31 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันที่ชาวโปรเตสแตนท์ Protestant ฉลองเพื่อร�ำลึก
122 ถึงการปฏิรูปศาสนา )

กับลูกชายของเขาและแม้กระนั้นทัศนะของเขาก็ยังคงเหมือนเดิม {GC 120.3}
พ่อและแม่ของลูเธอร์ให้ความสนใจอย่างมากต่อการศึกษาและการฝึกอบรม
ของลูกๆ พวกเขาบากบั่นสอนลูกในความรู้ของพระเจ้าและปฏิบัติตามคุณความดี
ของคริสเตียน บ่อยครั้งลูกจะได้ยินค�ำอธิษฐานของคุณพ่อที่ดังขึ้นเพื่อให้เด็กจดจ�ำ
พระนามของพระเจ้า และสักวันหนึ่งช่วยให้ความจริงเจริญขึ้นได้ เพื่อให้การปลูกฝัง
ศีลธรรมหรือทางปัญญาที่ชีวิตการตรากตร�ำเปิดทางให้เขาได้ชื่นชมอย่างมีสุข พ่อแม่
จะใช้ทุกโอกาสพัฒนาด้วยความกระตือรือร้น ความพยายามของพวกเขานั้นจริงใจ
และอุตสาหะเพื่อเตรียมลูกๆส�ำหรับชีวิตเคร่งครัดในศาสนาและเป็นคนมีประโยชน์
ด้วยอุปนิสัยที่มั่นคงแน่วแน่และแข็งแกร่ง บางครั้งพวกเขากวดขันมากเกินไป แต่
นักปฏิรปู เองแม้จะรูต้ วั ว่าในบางส่วนพวกเขาพลาดไปก็จริงอยู่ แต่กย็ งั รูว้ า่ การฝึกอบรม
ของพวกเขาเป็นที่ยอมรับกันมากกว่าที่จะต�ำหนิ {GC 121.1}
เขาเข้าเรียนเร็ว ขณะอยู่ที่โรงเรียน ลูเธอร์ได้รับการปฏิบัติอย่างเกรี้ยวกราด
และกระทั่งความรุนแรง พ่อแม่ของเขายากจนมากจนกระทั่งในการเดินทางจากบ้าน
ไปโรงเรียน เขาจ�ำเป็นต้องขออาหารด้วยการร้องเพลงตามบ้าน และบ่อยครั้งเขาต้อง
ทนความหิว แนวคิดเรื่องศาสนาอันน่าเศร้าสลดและงมงายในเวลานั้นที่นิยมกันท�ำให้
เขากลัวมาก เขาจะนอนลงในเวลากลางคืนด้วยหัวใจที่เศร้าสลด มองไปด้วยความ
หวาดหวั่นถึงอนาคตที่มืดมนและหวาดกลัวอยู่เสมอเมื่อคิดว่าพระเจ้ากวดขัน เป็น
ผู้ตัดสินความที่ไม่ผ่อนปรน ผู้ปกครองที่เกรี้ยวกราดโหดเหี้ยม แทนที่จะเป็นพระบิดา
ผู้ทรงพระเมตตาแห่งสรวงสวรรค์ {GC 121.2}
แต่กระนั้น ภายใต้ความผิดหวังมากมายและยิ่งใหญ่ ลูเธอร์มุ่งหน้าบากบั่น
ขึ้นไปสู่มาตรฐานสูงด้านศีลธรรมและความเป็นเลิศทางปัญญาซึ่งดึงดูดจิตวิญญาณ
ของเขา เขากระหายความรู้และลักษณะความคิดที่จริงใจและการปฏิบัติได้นั้นน�ำเขา
ให้ปรารถนาสิ่งที่มั่นคงและมีประโยชน์มากกว่าแสดงออกภายนอกและผิวเผิน {GC
121.4}
เมื่อลูเธอร์อายุได้สิบแปดปี เขาเข้าไปเรียนที่มหาวิทยาลัยเออร์เฟริต เขามี
สภาพทีด่ ขี นึ้ และอนาคตสดใสกว่าชีวติ ในช่วงแรกเริม่ ด้วยความมัธยัสถ์และความขยัน
ขันแข็ง พ่อแม่ของเขาหาเงินได้พอที่จะเลี้ยงปากเลี้ยงท้องและให้การเลี้ยงดูตามที่เขา
ต้องการได้ และอิทธิพลของมิตรรอบข้างที่รู้ใจ ลดความมืดมนของชีวิต
123

ในการศึกษาลงกว่าช่วงก่อน เขาสมัครเข้าเรียนกับอาจารย์ชื่อดังที่สุด ขยันขันแข็ง
เก็บสะสมแนวคิดอันมีคา่ ทีส่ ดุ และรับการถ่ายทอดความรูส้ ติปญ
ั ญาของพวกอาจารย์
สอนมาเป็นของตน แม้เขาเคยอยู่ภายใต้ระเบียบวินัยที่เข้มงวดของผู้สอนในอดีต เขา
ฉายแววความโดดเด่นตั้งแต่แรกและด้วยอิทธิพลที่เอื้ออ�ำนวยสมองของเขาพัฒนา
ขึน้ ได้อย่างรวดเร็ว ความจ�ำทีด่ ี ความคิดทีม่ ชี วี ติ ชีวา อ�ำนาจความมีเหตุมผี ลทีแ่ รงกล้า
และน�ำมาประยุกต์ใช้อย่างไม่ย่อท้อ ในไม่ช้าน�ำเขาขึ้นไปอยู่ต้นแถวหน้าท่ามกลาง
ผูร้ ว่ มงาน การฝึกวินยั ทางปัญญาท�ำให้เขาเข้าใจได้อย่างเต็มทีแ่ ละปลุกการท�ำงานของ
สมองและความเข้าใจอย่างเฉียบแหลมทีจ่ ะเตรียมเขาให้พร้อมส�ำหรับความขัดแย้งมา
ในชีวิตของเขา {GC 121.4}
ความย�ำเกรงพระเจ้าอยูใ่ นหัวใจของลูเธอร์ ท�ำให้เขาคงรักษาความมัน่ คงของ
เป้าหมายและน�ำเขาไปสู่ความถ่อมใจอยู่เบื้องพระพักตร์พระเจ้า ในส่วนลึกของหัวใจ
เขารู้ว่าต้องพึ่งการทรงช่วยของพระเจ้า เขาไม่พลาดที่จะเริ่มต้นแต่ละวันด้วยค�ำ
อธิษฐาน ในขณะที่หัวใจของเขายังหายใจเข้าออกของค�ำทูลขอการทรงน�ำและการ
สนับสนุน เขาพูดอยูเ่ สมอว่า “อธิษฐานได้ดเี ป็นส่วนดีครึง่ หนึง่ ของการศึกษา” (D’Aubigne, เล่มที่ 2, บทที่ 2) {GC 122.1}
วั น หนึ่ ง ในขณะที่ เขาค้ น หาศึ ก ษาหนั ง สื อ ในห้ อ งสมุ ด อยู ่ นั้ น เขาพบ
พระคัมภีร์ภาษาลาตินเล่มหนึ่ง เขาไม่เคยเห็นหนังสือเช่นนี้มาก่อน เขาไม่เคยรู้เลยว่า
มีหนังสือเช่นนี้ด้วย เขาเคยได้ยินว่ามีหนังสือพระกิตติคุณและจดหมายของอัครทูต
บางตอน จึงน�ำมาอ่านให้ที่ประชุมของประชาชนฟังและเขาคิดว่านั่นเป็นพระคัมภีร์
ทั้งเล่ม บัดนี้เป็นครั้งแรก เขาได้เห็นพระวจนะของพระเจ้าทั้งเล่ม ด้วยความเกรงขาม
ระคนกับความพิศวงเขาพลิกหน้ากระดาษศักดิส์ ทิ ธิ์ ด้วยชีพจรทีเ่ ต้นเร็วและหัวใจทีเ่ ต้น
แรง เขาอ่านด้วยตัวเขาเองพระวจนะแห่งชีวิต เขาหยุดอ่านเป็นช่วงๆหลายครั้งและ
อุทานว่า “โอ ขอพระเจ้าจะทรงประทานหนังสือเช่นนี้ให้เป็นของข้าพระองค์สักเล่ม
หนึ่ง” (Ibid., เล่มที่ 2 บทที่ 2) ทูตแห่งสวรรค์อยู่เคียงข้างเขาและล�ำแสงจากพระ
บัลลังก์ของพระเจ้าเปิดเผยขุมทรัพย์แห่งความจริงให้เขาเข้าใจ เขาเคยหวาดกลัวที่
จะท�ำให้พระเจ้าไม่ทรงพอพระทัย แต่บดั นีเ้ ขามีความส�ำนึกถึงสภาพของคนบาปทีเ่ ขา
ไม่เคยรู้สึกเช่นนี้มาก่อน {GC 122.2}
124 ในที่สุด ด้วยความปรารถนาอย่างจริงใจที่จะหลุดพ้นจากความบาปและ

พบสันติสุขในพระเจ้าได้น�ำเขาให้ก้าวเข้าไปประจ�ำอยู่ในอารามและอุทิศตนเองด้วย
วิถีชีวิตของการเป็นนักบวช ในสถานที่แห่งนี้เขาถูกก�ำหนดให้ปฏิบัติในงานที่ต�่ำ
น่าเบือ่ หน่ายทีส่ ดุ ด้วยการออกไปขอทานตามบ้าน จากบ้านหนึง่ ไปยังบ้านหลังอืน่ ๆเขา
มีอายุอยูใ่ นช่วงทีต่ อ้ งการความเคารพและค�ำชมเชยมากทีส่ ดุ และหน้าทีก่ ารงานอันต�ำ่
เช่นนี้ท�ำลายความรู้สึกในธรรมชาติชองเขาแต่เขาทนท�ำงานที่อับอายขายหน้านี้อย่าง
อดทนโดยเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ต้องท�ำเพราะความบาปของเขา {GC 123.1}
ทุกเสี้ยวนาทีที่เขาปลีกตัวได้จากงานประจ�ำในหน้าที่เขาจะใช้ในการศึกษา
อดหลับอดนอนและเจียดเวลาทีใ่ ช้ในการรับประทานอาหารอันน้อยนิดของเขา เหนือ
สิ่งอื่นใดลูเธอร์ชื่นชอบกับการศึกษาพระวจนะของพระเจ้า เขาพบพระคัมภีร์
เล่มหนึ่งที่ล่ามโซ่ติดกับผนังของคอนเวนท์ และบ่อยครั้งจะไปที่แห่งนี้ ขณะที่ความ
ส�ำนึกผิดในบาปของเขาเพิ่มมากขึ้นเขาลงแรงด้วยการกระท�ำของเขาเองเพื่อจะได้รับ
การอภัยและสันติสุข เขาด�ำเนินชีวิตอย่างเคร่งครัดด้วยการอดอาหาร และเฝ้าระวัง
ระไวและทุบตีตัวเองเพื่อยับยั้งความชั่วที่มีอยู่ในธรรมชาติ แต่ชีวิตนักบวชของเขา
ไม่ได้ปลดปล่อยเขาออกจากสิ่งเหล่านี้ เขาไม่เคยงดเว้นจากการเสียสละใดที่จะ
ช่วยให้เขาไปให้ถึงความบริสุทธิ์แห่งหัวใจที่จะท�ำให้เขายืนขึ้นเป็นที่ชอบของเบื้อง
พระพักตร์ของพระเจ้า เขาพูดในเวลาต่อมาว่า “ข้าพเจ้าเป็นนักบวชที่เคร่งครัดอย่าง
จริงแท้และปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างกวดขันเกินกว่าที่ข้าพเจ้าจะเอ่ยเป็นวาจาได้
หากมีนักบวชคนใดจะเข้าสวรรค์ได้ด้วยการปฎิบัติของเขาแล้ว ข้าพเจ้าจะต้องได้
สิทธิ์นี้อย่างแน่นอน.......หากข้าพเจ้ายังคงกระท�ำการนี้ยืดยาวต่อไปอีก ข้าพเจ้าจะ
น�ำความบัดสีของข้าพเจ้าไปถึงความตาย” (Ibid., เล่มที่ 2, บทที่ 3) จากผลของการ
ควบคุมอันเจ็บปวดเช่นนี้ เขาสูญเสียก�ำลังทางกายไปและล้มเป็นลมอยูเ่ สมอ เป็นผลที่
เขาไม่เคยกลับฟื้นเป็นปกติอีกต่อไป แต่ด้วยความพยายามทั้งหมด ท�ำให้จิตวิญญาณ
ของเขาเป็นทุกข์ การปฏิบตั เิ ช่นนีไ้ ม่ชว่ ยให้เขาพบความสุขสบายเลย ในทีส่ ดุ เขาเกือบ
ตกลงสู่ความสิ้นหวัง {GC 123.2}
เมือ่ เป็นทีป่ ระจักษ์วา่ ลูเธอร์สนิ้ หวังทุกอย่างไปแล้วนัน้ พระเจ้าทรงเรียกมิตร
และผู้ช่วยคนหนึ่งขึ้นมาให้เขา สตูพิทซ์ผู้เคร่งครัดในศาสนาได้มาเปิดพระวจนะของ
พระเจ้าให้ลูเธอร์เข้าใจและขอให้เขาหันหน้ามองออกไปจากสิ่งที่เขาเคยปฏิบัติ ยุติ
ความนึกคิดเรื่องการลงโทษของพระเจ้าอันเนื่องมาจากการล่วงละเมิด
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พระบัญญัติของพระเจ้าและมองไปยังพระเยซู พระผู้ช่วยให้รอดผู้ทรงอภัยบาปผิด
“แทนที่จะทรมานตัวเองอันเนื่องจากบาป ให้ท่านวิ่งเข้าหาอ้อมแขนของพระผู้ไถ่ จง
วางใจในพระองค์ ในชีวิตแห่งความชอบธรรมของพระองค์ ในความตายที่ลบมลทิน
บาป.....จงฟังพระบุตรของพระเจ้า พระองค์เสด็จมาเป็นมนุษย์เพื่อประทานความ
มั่นใจให้แก่ท่านว่าจะได้รับความพึงพอพระทัยของพระเจ้า” “จงรับพระองค์ผู้ทรง
รักท่านก่อน” (Ibid., เล่มที่ 2 บทที่ 4) ผู้สื่อข่าวแห่งพระกรุณาพูดไว้เช่นนี้ ค�ำพูด
ของเขาฝังความประทับใจลงสูค่ วามนึกคิดของลูเธอร์ เขาดิน้ รนอยูร่ ะยะหนึง่ กับความ
ผิดที่เขายึดไว้เนิ่นนาน จึงท�ำให้เขาเข้าใจได้ถึงความจริงและสันติสุขที่เข้ามายังจิต
วิญญาณซึ่งเป็นทุกข์ของเขา {GC 123.3}
ลูเธอร์ได้รับการสถาปนาให้เป็นบาทหลวงและย้ายออกจากการเก็บตัวใน
วัดไปด�ำรงต�ำแหน่งศาสตราจารย์ในมหาวิทยาลัยแห่งวิทเตนเบร์ก เขาลงแรงใส่ใจ
กับการศึกษาพระคัมภีร์ในภาษาดั้งเดิม เขาเริ่มเอาเรื่องพระคัมภีร์มาบรรยายและ
เปิดให้ประชาชนที่ชื่นชมเข้ารับฟัง เขาเข้าใจเรื่องของพระธรรมสดุดี พระกิตติคุณ
และจดหมายฝากของอัครทูต สตูพิทซ์ผู้เป็นเพื่อนและรุ่นพี่ได้ขอร้องให้เขาก้าวขึ้น
ธรรมมาสน์และเทศนาพระวจนะของพระเจ้า ลูเธอร์ลงั เลใจ เขารูส้ กึ ว่าตนเองไม่คคู่ วร
ที่จะพูดกับประชาชนในฐานะเป็นตัวแทนของพระคริสต์ หลังจากที่เขาได้ดิ้นรนมา
เป็นเวลานานแล้ว เขาจึงยอมท�ำตามค�ำขอของเพื่อนๆ เขาเป็นผู้ที่ช�ำนาญเรื่องของ
พระคัมภีร์อยู่แล้วและพระคุณของพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับเขา ความคล่องแคล่วใน
การพูดของเขาดึงดูดความสนใจของผู้ฟัง การน�ำเสนอของเขานั้นชัดเจนและมีพลัง
ความจริงโน้มน้าวความเข้าใจของผู้ฟังและความร้อนรนของเขาสัมผัสหัวใจของ
พวกเขา {GC 124.1}
ลูเธอร์ยังคงเป็นบุตรที่ซื่อสัตย์ของคริสตจักรโรมและไม่เคยคิดที่จะท�ำสิ่ง
อื่นใดเลย ภายใต้การทรงน�ำของพระเจ้า เขาถูกน�ำพาให้ไปเยือนกรุงโรม เขาออก
เดินทางด้วยเท้า หยุดพักที่อารามตามทาง ความร�่ำรวยยิ่งใหญ่ตระการตาและความ
สุขส�ำราญที่เขาเห็นในอารามแห่งหนึ่งของประเทศอิตาลีท�ำให้เขาแปลกประหลาด
ใจ ด้วยรายได้มากมายจากเงินบริจาค นักบวชพักอาศัยอยู่ในห้องพักที่โอ่โถง ตกแต่ง
ด้วยเสือ้ ผ้าทีห่ รูหราและราคาแพงทีส่ ดุ และกินเลีย้ งกันด้วยอาหารรอบโต๊ะ ด้วยความ
126 สงสัยที่เจ็บปวดลูเธอร์เปรียบเทียบความแตกต่างของภาพเช่นนี้กับชีวิตของ

เขาที่ละทิ้งความสุขส่วนตนและล�ำบาก จิตใจของเขาเริ่มสับสน {GC 124.2}
ในที่สุด เขามองเห็นเมืองที่มีภูเขาเจ็ดยอดแต่ไกล เขาก้มลงกับพื้นกราบ
ด้วยความซึ้งใจพร้อมกับร้องว่า “กรุงโรมที่บริสุทธิ์ ข้าฯขอน้อมค�ำนับท่าน” (Ibid.
เล่มที่ 2 บทที่ 6) เขาเดินทางเข้าไปในเมือง ไปเยี่ยมตามโบสถ์ต่างๆ ฟังนิยายอันแสน
ประหลาดที่พวกบาทหลวงและนักบวชเล่าแล้วเล่าอีกและประกอบพิธีกรรมทั้งหมด
ตามที่ก�ำหนด ทุกอย่างที่เขามองเห็นท�ำให้เขาเต็มด้วยความประหลาดใจและความ
หวาดกลัว เขาตระหนักว่าความชัว่ ร้ายมีดกดืน่ อยูใ่ นนักบวชทุกระดับ เขาได้ยนิ การพูด
ตลกลามกจากพวกพระราชาคณะและวิตกกับวาจาหยาบคายอันน่ารังเกียจของพวก
เขา แม้ในเวลาประกอบพิธีมิซซา ในขณะที่ลูเธอร์คุกคลีอยู่กับนักบวชและประชาชน
เขาก็ได้พบกับการส�ำมะเลเทเมาและเสเพล ไม่วา่ เขาจะหันหน้าไปทิศใดก็ตาม ในสถาน
ทีบ่ ริสทุ ธิเ์ ขาก็พบแต่คำ� พูดหยาบคาย เขาเขียนบันทึกไว้วา่ “ไม่มใี ครจะนึกภาพออกได้
เลยว่ามีบาปหรือการกระท�ำทีน่ า่ อับอายให้พบได้ในโรม จะต้องไปดูและฟังเองก่อนจึง
จะเชื่อ ด้วยเหตุนี้จึงมีคนพูดติดปากว่า “หากมีนรก โรมก็สร้างอยู่บนนั้น เป็นอเวจีที่
เป็นแหล่งก�ำเนิดของบาปทุกชนิด” (Ibid. เล่มที่ 2 บทที่ 6) {GC 124.3}
ด้วยค�ำสั่งของพระสันตะปาปาเร็วๆนี้ ทุกคนที่คุกเข่าขึ้นบันได “ปีลาต”
พระสันตะปาปาสัญญาจะให้ ใบล้างบาป บอกกันว่าเป็นบันไดที่พระเยซูเสด็จก้าวลง
ขณะออกจากห้องพิพากษาของชาวโรมันและด้วยอภินิหารบันไดนี้ได้ถูกขนย้ายมา
จากกรุงเยรูซาเล็ม วันหนึ่งขณะที่ลูเธอร์ก�ำลังคุกเข่าขึ้นบันไดอย่างศรัทธาเลื่อมใสอยู่
ทันใดนั้นเขาได้ยินเสียงดังดั่งฟ้าร้องคล้ายกับบอกกับเขาว่า “คนชอบธรรมจะมีชีวิต
ด�ำรงอยู่โดยความเชื่อ” (โรม 1: 17) “The just shall live by faith” เขากระโดด
ขึน้ ยืนและวิง่ ไปจากทีน่ นั่ ด้วยความอับอายและความหวาดกลัว ข้อพระคัมภีรน์ ไี้ ม่เคย
สูญอิทธิพลไปจากจิตวิญญาณของเขา ตั้งแต่เวลานั้นเป็นต้นมา เขาเข้าใจมากยิ่งขึ้น
กว่าแต่ก่อนถึงความล้มเหลวในการพึ่งพาการปฏิบัติของตนเองเพื่อจะได้ความรอด
และจ�ำเป็นต้องมีความเชื่อที่มั่นคงเสมอในพระคุณความดีของพระคริสต์ ตาของเขา
เปิดออกแล้วและจะไม่มีวันปิดให้กับการหลอกลวงของระบบสันตะปาปา เมื่อเขาหัน
หน้าออกไปจากโรม เขาก็ได้หันหัวใจของเขาออกไปด้วย ตั้งแต่เวลานั้นรอยร้าวขยาย
มากขึ้นจนเขาตัดความสัมพันธ์ทั้งหมดออกจากคริสตจักรของระบบสันตะปาปา {GC
125.1}
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หลังจากทีล่ เู ธอร์กลับจากโรม เขาได้ปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิตทางด้านศาสนศาสตร์
จากมหาวิทยาลัยวิตเตนเบริก บัดนี้เขามีเวลาที่จะอุทิศตนให้กับพระคัมภีร์ที่เขารักได้
มากกว่าเมือ่ ก่อน เขาได้ปฏิญาณกับตัวเองว่าชัว่ ชีวติ นี้ เขาจะศึกษาด้วยความใส่ใจ
และเทศนาพระวจนะของพระเจ้าด้วยความสัตย์ซื่อ ไม่ใช่สอนค�ำกล่าวหรือค�ำสั่ง
สอนของพระสันตะปาปา เขาไม่ได้เป็นนักบวชหรือศาสนาจารย์ธรรมดาคนหนึ่งแต่
เป็นผู้ประกาศพระคัมภีร์ที่ได้ผ่านการรับรองมาแล้วคนหนึ่ง เขาได้รับการทรงเรียกให้
เป็นผู้เลี้ยงแกะเพื่ออภิบาลลูกแกะในฝูงของพระเจ้าที่หิวและกระหายความจริง เขา
ประกาศอย่างแน่วแน่ว่าคริสเตียนจะต้องไม่รับหลักค�ำสอนอื่นใดนอกจากที่วางอยู่
บนฐานอ�ำนาจของพระคัมภีรศ์ กั ดิส์ ทิ ธิ์ ค�ำพูดเช่นนีโ้ จมตีตรงฐานความเชือ่ ทีว่ า่ ระบบ
สันตะปาปายิ่งใหญ่สูงสุด papal supremacy เป็นค�ำทีมีหลักการส�ำคัญยิ่งของการ
ปฏิรูปศาสนา (ริเริ่มโดยลูเธอร์ ค.ศ. 1517 Protestant Reformation) {GC 125.2}
ลูเธอร์มองเห็นถึงภัยอันตรายของการยกชูทฤษฎีของมนุษย์ขนึ้ เหนือพระค�ำ
ของพระเจ้า ลูเธอร์โจมตีอย่างไม่เกรงกลัวใน ความไม่ซื่อสัตย์ของเหล่าอาจารย์ และ
ลูเธอร์ต่อต้านปรัชญาและศาสนศาสตร์ของเหล่าอาจารย์ที่มีผู้คนหลงยึดถือมานาน
ว่าเป็นอ�ำนาจอิทธิพลควบคุมเหนือประชาชน ลูเธอร์ประณามว่าความรู้เช่นนี้ไม่เพียง
ไร้คา่ แต่ยงั เป็นพิษทีอ่ นั ตรายและลูเธอร์พยายาททุม่ เททีจ่ ะน�ำความคิดของผูฟ้ งั ของเขา
ให้หันเหจาก เล่ห์เหลี่ยมหรือการอ้างเหตุผลผิดๆของนักปรัชญาและนักศาสนศาสตร์
เหล่านั้นให้ไปยังความจริงนิรันดร์ตามค�ำสอนของผู้เผยพระวจนะและอัครทูต {GC
126.1}
ข่าวสารทีเ่ ขาประกาศให้แก่ฝงู ชนทีส่ นใจฟังค�ำพูดของเขานัน้ มีคณ
ุ ค่าอย่างยิง่
พวกเขาไม่เคยได้ยินค�ำสอนเช่นนี้มาก่อน ข่าวความชื่นชมยินดีแห่งความรักพระ
ผู้ช่วยให้รอด ความมั่นใจของการให้อภัยและสันติสุขโดยผ่านพระโลหิตของการ
ไถ่บาป ท�ำให้หวั ใจของเขาทัง้ หลายเปรมปรีดแ์ิ ละดลใจให้พวกเขามีความหวังอมตะ
ในใจ ทีเ่ มืองวิตเทนเบริกมีแสงดวงหนึง่ ได้ถกู จุดให้สว่างขึน้ ล�ำแสงนีจ้ ะแผ่กว้างออกไป
จนถึงทีส่ ดุ ปลายของโลกและจะสว่างมากยิง่ ขึน้ จนถึงเวลาอวสานของโลก {GC 126.2}
แต่ความสว่างและความมืดประสานเข้ากันไม่ได้ ระหว่างความจริงและ
ความผิดมีความขัดแย้งทีไ่ ม่อาจลงรอยกันได้ การยกชูและปกป้องข้างหนึง่ จะหมายถึง
128 การโจมตีและเอาชนะอีกข้างหนึ่ง พระผู้ช่วยให้รอดเองทรงเปิดเผยว่า “เรา

มิได้น�ำสันติภาพมาให้ แต่เราน�ำดาบมา” (มัทธิว 10: 34) ไม่กี่ปีต่อมาหลังจากที่การ
ปฏิรูปทางศาสนาเปิดฉาก ลูเธอร์พูดว่า “พระเจ้าไม่ได้ทรงน�ำข้าพเจ้า พระองค์ทรง
ผลักข้าพเจ้าให้เดินไปข้างหน้า พระองค์ทรงอุ้มข้าพเจ้าออกไป ข้าพเจ้าไม่ได้เป็นนาย
ของตัวเอง ข้าพเจ้าปรารถนาทีจ่ ะอยูอ่ ย่างสงบแต่ขา้ พเจ้าถูกผลักให้เข้ามาอยูท่ า่ มกลาง
ฝูงชนจราจลและการปฏิวัติ” (D’Aubigne, เล่มที่ 5 บทที่ 2) บัดนี้จวนจะถึงเวลาที่
ลูเธอร์จะถูกเร้าให้เข้าสู่การต่อสู้แล้ว {GC 126.3}
คริสตจักรแห่งโรมได้เอาพระคุณของพระเจ้ามาท�ำเป็นสินค้า โต๊ะของคนแลก
เงิน (มัทธิว 21: 12) ได้จัดตั้งขึ้นข้างแท่นบูชาของเธอ บรรยากาศของเธอแซ่ซ้องไป
ด้วยเสียงร้องของผูซ้ อื้ และผูข้ าย เบือ้ งหลังเสียงเชิญชวนในการหาเงินทุนเพือ่ ก่อสร้าง
พระวิหารเซนต์ปีเตอร์ที่กรุงโรม มีการเสนอขายใบล้างบาปอย่างเปิดเผยด้วยอ�ำนาจ
สั่งการของพระสันตะปาปา ด้วยราคาหลอกลวงเป็นอาชญากรรม อาคารโบสถ์หลังนี้
จะก่อสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นที่นมัสการพระเจ้า ฐานรากปูด้วยค่าจ้างของความชั่วช้า
อยุตธิ รรม แต่การทีโ่ รมใช้วธิ ขี ายใบล้างบาปเพือ่ ขยายอ�ำนาจและความร�ำ่ รวยของโรม
ก่อให้เกิดการโจมตีถึงตายต่ออ�ำนาจและความยิ่งใหญ่ของโรม เรื่องนี้ปลุกปั่นท�ำให้
เกิดศัตรูแก่พระสันตะปาปา สัตรูที่มุ่งมั่นเต็มที่และท�ำงานได้อย่างเกิดผลและน�ำไปสู่
การต่อสู้ที่เขย่าบัลลังก์ของพระสันตะปาปาและกระแทกมงกุฎสามชั้นบนศีรษะของ
พระสันตะปาปา {GC 127.1}
เททเซลเป็นเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งให้จัดการกับเรื่องของการขายใบ
ล้างบาป เขาเคยถูกตัดสินว่าได้ท�ำความผิดที่เลวร้ายที่สุดต่อสังคมและต่อพระบัญญัติ
ของพระเจ้า แต่เขาได้หลุดพ้นออกมาจากการลงโทษในความผิดทีเ่ ขาได้ทำ� เททเซลถูก
จ้างให้สานต่อโครงการขายใบล้างบาปซึ่งเป็นการรับจ้างเพื่อเงินและเป็นโครงการที่
ไร้ศีลธรรมของพระสันตะปาปา ด้วยความอาจหาญ เททเซลกล่าวย�้ำการหลอกลวงที่
โดดเด่นที่สุดนี้ และการเล่านวนิยายน่าทึ่งทั้งหลายเพื่อหลอกประชาชนที่ไม่รู้ให้เชื่อ
งมงายได้อย่างง่ายดาย ถ้าหากพวกเขามีพระวจนะของพระเจ้าอยู่กับตัวแล้วพวกเขา
ก็จะไม่ถูกหลอกเช่นนี้ เพื่อที่จะท�ำให้อ�ำนาจและสมบัติของผู้น�ำที่ทะเยอทะยานเพิ่ม
มากขึ้น ทางคริสตจักรโรมจึงต้องควบคุมพวกเขาให้อยู่ภายใต้อ�ำนาจของระบบสันตะ
ปาปาด้วยการไม่ยอมให้มพี ระคัมภีร์ (โปรดดู John C. L. Gieseler, A Compendium
of Ecclesiastical History, ตอนที่ 4 เล่มที่ 1 ย่อหน้าที่ 5) {GC 127.2}
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ในขณะที่เททเซลเดินทางเข้าเมือง จะมีผู้ประกาศข่าวคนหนึ่งเดินน�ำหน้า
เขาและประกาศว่า “พระคุณของพระเจ้าและของคุณพ่อศักดิ์สิทธิ์ประทับอยู่ที่ประตู
บ้านของท่าน” (D’Aubigne, เล่มที่ 3 บทที่ 1) และประชาชนต้อนรับผู้เสแสร้งทีห่ มิน่
ประมาทพระเจ้าราวกับว่าเขาเป็นพระเจ้าเสียเองทีเ่ สด็จลงมาจากสวรรค์เพือ่ มาหาพวก
เขา การค้าน่าอับอายได้จดั ตัง้ ขึน้ ในคริสตจักรและเททเซลยืนขึน้ บนธรรมมาสน์เยินยอ
ว่าใบล้างบาปเป็นของประทานอันประเสริฐทีส่ ดุ ของพระเจ้า เขาสาธยายว่าโดยความ
ศักดิ์สิทธิ์ของใบสุทธิอภัยบาปของเขาบาปทั้งหมดแม้ผู้ซื้อท�ำในภายหลังก็จะได้รับ
การอภัยและยังบอกว่าการกลับใจเป็นสิ่งที่ไม่จ�ำเป็น” (Ibid., เล่มที่ 3 บทที่ 1) นอก
เหนือจากนี้ เขายังให้ความมั่นใจแก่ผู้ฟังว่าใบล้างบาปมีอ�ำนาจไม่เพียงแต่จะช่วยผู้ที่
ยังมีชีวิตให้รอดแต่จะช่วยคนที่ตายไปแล้วด้วย ทันทีที่เหรียญเงินตกกระทบดังกริ๊ง
สู่ก้นตู้รับเงินเมื่อเงินนั้นจ่ายในนามของดวงวิญญาณใดดวงวิญญาณนั้นจะหนีพ้นจาก
แดนช�ำระและมุ่งหน้าขึ้นไปสู่สวรรค์ (. (โปรดดู K. R. Hagenbach, History of the
Reformation, ตอนที่ 1, หน้า 96.) {GC 127.3}
เมือ่ ซีโมน มากัสเสนอทีจ่ ะซือ้ อ�ำนาจทีจ่ ะท�ำการอัศจรรย์จากอัครทูตนัน้ อัคร
สาวกเปโตรตอบเขาว่า “ให้เงินของเจ้าพินาศไปด้วยกันกับตัวเจ้าเถิด เพราะเจ้าคิดว่า
จะซือ้ ของประทานแห่งพระเจ้าด้วยเงินได้” (กิจการของอัครทูต 8: 20) แต่คนเป็นพัน
คว้าข้อเสนอของเทดเซลด้วยความอยากได้ ทองค�ำและเงินไหลเข้าสูก่ องคลัง ความรอด
ที่เงินทองซื้อได้นั้นจะได้มาง่ายกว่าความรอดที่ต้องการการกลับใจใหม่ความเชื่อ และ
การลงแรงปฏิบัติอย่างขยันเพื่อต่อต้านและเอาชนะบาป (โปรดดูภาคผนวก) {GC
128.1}
ผู้ทรงคุณวุฒิและเคร่งครัดในคริสตจักรโรมต่อต้านหลักข้อเชื่อในเรื่องใบ
ล้างบาปและมีคนมากมายที่ไม่ไว้วางใจในค�ำกล่าวอ้างที่ขัดแย้งต่อทั้งเหตุผลและการ
เปิดเผยว่าไม่มีพระราชาคณะคนใดกล้าแม้แต่ส่งเสียงคัดค้านการค้าขายที่ชั่วช้าเช่นนี้
แต่สมองของคนมากมายถูกปลุกเร้าและหงุดหงิดและหลายคนถามกันอย่างใจจดจ่อ
ว่าพระเจ้าจะไม่ทรงกระท�ำการผ่านเครือ่ งมือบางอย่างเพือ่ ช�ำระคริสตจักรของพระองค์
หรือ {GC 128.2}
แม้ลูเธอร์จะยังคงเป็นชาวโรมันคาทอลิคอย่างเข้มงวดก็ตามที เขาหวั่นวิตก
130 กับความน่ากลัวในเรื่องหมิ่นประมาทพระเจ้าเรื่องการโพนทะนาขายใบล้าง

บาป คนมากมายในโบสถ์ของเขาได้ซื้อใบรับรองการอภัยและต่อมาไม่นานพวกเขา
เข้ามาหาอาจารย์ประจ�ำโบสถ์เพือ่ สารภาพบาปต่างๆของเขาและหวังจะได้ปลดเปลือ้ ง
ไม่ใช่เพราะความเสียใจและมีความปรารถนาจะปฏิรูป ส�ำนึกผิดแต่อาศัยพึ่งพาใบ
ล้างบาป ลูเธอร์ปฏิเสธที่จะปลดเปลื้องพวกเขาและเตือนเขาทั้งหลายว่า หากพวกเขา
จะไม่กลับใจและปฏิรปู ชีวติ ของพวกเขาแล้ว พวกเขาจะต้องพินาศไปพร้อมความบาป
ด้วยความงงงวยพวกเขากลับไปหาเททเซล และบ่นกันว่าผู้รับสารภาพบาปปฏิเสธใบ
รับรองของเขาและมีบางคนทวงด้วยความกล้าหาญให้เขาคืนเงิน นักบวชผู้นี้โกรธ
เป็นฟืนเป็นไฟ เขากล่าวค�ำสาปแช่งน่าเกลียดทีส่ ดุ ออกมาจนท�ำให้ไฟลุกโชนขึน้ มาตาม
สีแ่ ยกในทีส่ าธารณะและประกาศว่า “เขาได้รบั พระบัญชาจากพระสันตะปาปาให้เผา
คนนอกรีตทั้งหลายที่กล้าต่อต้านใบล้างบาปซึ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สุด” (D’Aubigne เล่มที่ 3
บทที่ 4) {GC 128.3}
บัดนี้ลูเธอร์ก้าวสู่งานของเขาดุจนักสู้ผู้กล้าในฐานะผู้ยกชูความจริง เสียง
ค�ำเตือนจริงใจและเคร่งขรึมของเขาดังออกมาจากธรรมาสน์ เขาแสดงความน่ารังเกียจ
ของบาปไว้ต่อหน้าประชาชนและสอนพวกเขาว่ามนุษย์จะลดโทษความผิดหรือหนี
การลงโทษให้พ้นด้วยการกระท�ำของตัวเขาเองไม่ได้ ไม่มีสิ่งใดนอกจากการกลับใจ
หันเข้าหาพระเจ้าและความเชื่อในพระคริสต์ที่จะช่วยคนบาปให้รอดได้ พระคุณของ
พระคริสต์ซื้อขายกันไม่ได้ เป็นของประทานที่ให้เปล่าๆ เขาแนะประชาชนไม่ให้ซื้อ
ใบล้างบาปแต่ให้มองด้วยความเชื่อไปยังพระผู้ไถ่ เขาเล่าประสบการณ์ ความขมขื่น
ของตัวเขาเองที่ไร้ผล ด้วยการท�ำอย่างถ่อมตนและน่าอายและทรมานตนเองเพื่อจะ
ไถ่บาปเพื่อจะได้ความรอด และให้ความมั่นใจแก่ผู้ฟังว่าต้องมองออกไปจากตัวเอง
และเชื่อพระคริสต์ก็จะพบสันติสุขและความสุข {GC 129.1}
ในขณะที่เททเซลยังด�ำเนินการค้าของเขาที่ไร้ศีลและ หลอกลวง ลูเธอร์ตั้งใจ
คัดค้านเพื่อที่จะให้เกิดผลประท้วงและต่อต้านการกระท�ำสิ่งผิดเหล่านี้ ไม่นานนัก
ก็มีโอกาสหนึ่งได้เกิดขึ้น โบสถ์ปราสาทแห่งเมืองวิตเทนเบร์กมีวัตถุของขลังโบราณ
มากมายและจะน�ำออกมาแสดงให้ประชาชนบูชาในเทศกาลศักดิส์ ทิ ธิต์ า่ งๆและทุกคน
ที่เข้าเยี่ยมโบสถ์และสารภาพบาปจะได้รับการอภัยอย่างหมดสิ้น ด้วยเหตุฉะนี้ ในวัน
ดังกล่าวเหล่านี้ ประชาชนจ�ำนวนมากจึงเข้าไปยังสถานที่เหล่านี้ มีเทศกาลส�ำคัญ
ที่สุดเทศกาลหนึ่งที่เรียกว่า “วันฉลองนักบุญ” ก�ำลังใกล้จะมาถึงแล้ว
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ก่อนหน้านั้นหนึ่งวัน ( 31-10-1517) ลูเธอร์เข้าร่วมขบวนมุ่งหน้าไปยังโบสถ์ ได้น�ำ
แผ่นกระดาษประกอบด้วยข้อเสนอเก้าสิบห้าข้อ 95 Theses ต่อต้านค�ำสอนเรื่อง
ใบล้างบาป Sale of Indulgence ไปปิดไว้ที่หน้าประตูโบสถ์ Wittenberg
(ปัจจุบนั นี้ ชาวโปรเตสแตนท์จะฉลอง วันที่ 31 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันทีร่ ะลึกถึง
การปฏิรูปศาสนา Reformation Day) เขาเปิดเผยถึงความพร้อมของเขาที่จะไป
ปกป้องชีแ้ จงข้อเสนอของเขาในวันต่อมาทีม่ หาวิทยาลัยและกับทุกคนทีเ่ ห็นว่าสมควร
ที่จะโจมตีข้อคัดค้านเหล่านี้ {GC 129.2}
ข้อเสนอของเขาดึงดูดความสนใจของผู้คนอย่างกว้างขวาง มีคนมาอ่านแล้ว
อ่านอีกและเล่าต่อๆกันในทุกที่ มีความตื่นเต้นเกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยและทั่วทั้งเมือง
ข้อความเหล่านี้ได้แสดงให้เห็นว่าอ�ำนาจที่จะประทานการอภัยบาปและยกความผิด
ไม่เคยมอบไว้ให้กับพระสันตะปาปาหรือมนุษย์คนหนึ่งคนใด อุบายทั้งหมดเป็นเรื่อง
ตลกที่สร้างขึ้นมาเอง เพื่อขูดรีดเงินด้วยกันเล่นอยู่กับความงมงายของประชาชน เป็น
แผนเล่ห์เหลี่ยมของซาตานที่จะท�ำลายจิตวิญญาณทั้งหมดที่จะให้ความวางใจไว้กับ
ความเสแสร้งที่หลอกลวง ยังมีการแสดงไว้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่าพระกิตติคุณของ
พระคริสต์เป็นสมบัติล�้ำค่าที่สุดในคริสตจักรและพระคุณของพระเจ้าที่เปิดเผยให้เห็น
นั้นทรงโปรดประทานให้ฟรีให้เปล่าแก่ทุกคนที่แสวงหาด้วยการกลับใจและความเชื่อ
{GC 130.1}
ข้อเสนอของลูเธอร์ท้าทายที่จะท�ำให้เกิดการโต้เถียงกันได้ แต่ไม่มีผู้ใดกล้า
รับการท้านี้ ในไม่กี่วันต่อมา ปัญหาที่เขาเสนอได้กระจายไปทั่วประเทศเยอรมันและ
ในเพียงไม่กี่สัปดาห์ดังก้องไปทั่วอาณาจักรคริสต์ศาสนา ชาวโรมันนิยมที่เคร่งครัด
มากมายทีม่ องเห็นและโอดครวญถึงความชัว่ มากมายทีด่ กดืน่ อยูใ่ นคริสตจักร แต่ไม่เคย
รู้ว่าจะใช้วิธีใดหยุดยั้งความเจริญของมันในคริสตจักร พวกเขาอ่านข้อความเหล่านั้น
ด้วยความชืน่ ชมยินดี รูด้ วี า่ เป็นพระสุรเสียงของพระเจ้า พวกเขารูส้ กึ ว่าพระเจ้าทรงวาง
พระหัตถ์ทกี่ อร์ปด้วยพระเมตตาคุณลงมาเพือ่ หยุดยัง้ คลืน่ แห่งความชัว่ ทีก่ ำ� ลังออกมา
จากราชส�ำนักของสันตะปาปา เจ้าชายและเจ้าส�ำนักการปกครองฉลองด้วยความยินดี
อย่างลับๆทีม่ กี ารทัดทานอ�ำนาจยโสทีป่ ฏิเสธการอุทธรณ์ทเี่ ขาตัดสินแล้ว {GC 130.2}
แต่คนมากมายที่รักบาปและเชื่ออย่างงมงายหวาดผวาที่เห็นการหลอกลวง
132 ตบตาที่ปลอบความกลัวของพวกเขานั้นถูกกวาดทิ้งไป เมื่องานของการก่อ

อาชญากรรมของพวกพระเจ้าเล่ห์ถูกขัดขวางและยังมองเห็นว่าผลประโยชน์ตกสู่
ภัยอันตราย พวกเขาจึงเดือดดาลและได้รวมก�ำลังที่จะยกชูการหลอกลวงของพวก
เขาขึน้ นักปฏิรปู ศาสนา (ลูเธอร์) ต้องเผชิญหน้ากับผูก้ ล่าวหาทีโ่ กรธแค้น บางคนกล่าว
หาลูธอร์ว่าเขากระท�ำตนอย่างหุนหันเกินไป และท�ำโดยไม่คิด คนหนึ่งกล่าวหาว่าเขา
ท�ำตามทีต่ นทึกทักขึน้ เอง ประกาศว่าพระเจ้าไม่ได้นำ� ในสิง่ ทีเ่ ขาท�ำแต่ทำ� จากความหยิง่
และท�ำไปด้วยความอาจหาญ เขาโต้กลับไปว่า “มีผู้ใดไม่รู้ว่าเป็นเรื่องไม่บ่อยนักที่
มนุษย์จะเสนอความคิดใหม่โดยปราศจากการแสดงออกบ้างของความยโสและโดย
ปราศจากการถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ยุยงการทะเลาะ.....ท�ำไมพระคริสต์และผู้ยอมพลี
ชีพทั้งหลายจึงถูกประหาร เพราะดูเสมือนหนึ่งว่าพวกเขาเป็นคนที่หลงในวิชาความรู้
ของตนเองและมีความหยิง่ ในสติปญ
ั ญาความก้าวหน้าในเรือ่ งแปลกใหม่โดยไม่ถอ่ มใจ
ขอค�ำแนะน�ำจากสถานที่ศักดิ์สิทธ์และความเห็นโบราณ” {GC 130.3}
ลูเธอร์เปิดเผยไว้อีกครั้งหนึ่งว่า “ไม่ว่าข้าพเจ้าจะท�ำสิ่งใด สิ่งนั้นจะส�ำเร็จ
ไม่ใช่โดยความรอบรู้ของมนุษย์แต่โดยการทรงน�ำของพระเจ้า หากงานนั้นมาจาก
พระเจ้า มีผู้ใดจะห้ามงานนั้นได้ หากไม่ใช่แล้วใครเล่าจะท�ำให้งานนั้นเจริญ ไม่ใช่โดย
ความปรารถนาของข้าพเจ้าหรือของพวกเขาแต่โดยน�้ำพระทัยของพระองค์ พระบิดา
ของข้าพเจ้า พระองค์ผู้ทรงสถิตอยู่ในสวรรค์ (Ibid.เล่มที่ 3, บทที่ 6{GC 131.1}
ถึงแม้พระวิญญาณของพระเจ้าทรงขับเคลือ่ นลูเธอร์ให้เริม่ งานของเขา แต่เขา
ก็ไม่ได้ด�ำเนินงานนั้นต่อไปโดยปราศจากความขัดแย้งอย่างรุนแรง ค�ำต�ำหนิของศัตรู
ของเขา การแปลความหมายจุดประสงค์ของเขาไปในทางที่ผิด การพูดอย่างถากถาง
มุ่งร้ายถึงอุปนิสัยและเจตนาของเขานั้นตกลงใส่เขาดั่งกระแสน�้ำที่โหมเข้ามา และสิ่ง
เหล่านี้ไม่ได้ไร้ผล เขาเคยมั่นใจว่าผู้น�ำประชาชนทั้งในคริสตจักรและในโรงเรียนจะ
ร่วมมือกับเขาด้วยความยินดีในความพยายามที่จะให้มีการปฏิรูปเกิดขึ้น ก�ำลังใจ
ทีม่ าจากผูอ้ ยูใ่ นต�ำแหน่งสูงได้ดลใจให้เขามีความสุขและความหวัง ด้วยความคาดหวัง
เขาได้มองเห็นแล้วว่าฟ้าวันใหม่ทสี่ ดใสกว่าได้มาถึงคริสตจักรแล้ว แต่กำ� ลังใจกลับกลาย
เป็นค�ำต�ำหนิและค�ำประณาม เจ้าหน้าทีช่ นั้ สูงของทัง้ คริสตจักรและรัฐเชือ่ ว่าข้อเสนอ
เขานั้นจริงแต่ในไม่ช้าพวกเขามองเห็นว่าการยอมรับความจริงเหล่านี้จะต้องเกี่ยวพัน
กับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ การท�ำให้ประชาชนรอบรู้และปฏิรูปหมายถึงการลอบ
ท�ำลายอ�ำนาจของโรม หยุดสายน�้ำนับพันที่บัดนี้ก�ำลังไหลเข้าสู่คลังสมบัติของ 133

โรมและเป็นการตัดตอนความฟุม่ เฟือยและความหรูหราของผูน้ ำ� คริสตจักรโรมเป็นงาน
หนักใหญ่หลวง ยิ่งกว่านั้นการสอนให้ประชาชนคิดและปฏิบัติตนอย่างมีความรับ
ผิดชอบโดยมองหาความรอดในพระคริสต์เท่านั้นจะเป็นการคว�่ำบัลลังก์ของพระ
สันตะปาปาและในที่สุดท�ำลายอ�ำนาจของพระสันตะปาปาเอง ด้วยเหตุผลนี้พวกเขา
ปฏิเสธความรู้ที่พระเจ้าทรงโปรดประทานให้แก่เขาทั้งหลายและตั้งตนขึ้นต่อต้าน
พระคริสต์และความจริงด้วยการต่อต้านผู้คนที่พระองค์ได้ทรงบัญชาให้เปิดความ
กระจ่างแก่พวกเขา {GC 131.2}
ลูเธอร์ตวั สัน่ เมือ่ เขามองดูตวั เอง เขาเป็นเพียงคนเดียวทีต่ อ่ ต้านอ�ำนาจยิง่ ใหญ่
ที่สุดของโลก บางครั้งเขาคิดสงสัยว่าแท้จริงแล้วพระเจ้าทรงน�ำเขาอยู่หรือเปล่าเพื่อ
ตั้งตนเองให้ต่อต้านอ�ำนาจของคริสตจักร เขาบันทึกไว้ว่า “ข้าพเจ้าคือผู้ใดเล่าที่จะมา
ต้านความยิง่ ใหญ่ของพระสันตะปาปา ผูซ้ งึ่ .....พระราชาทัง้ โลกและคนทัง้ พิภพจะเกรง
กลัว.....ไม่มีผู้ใดจะรู้ได้ว่าดวงใจของข้าพเจ้าเป็นทุกข์อย่างไรในช่วงเวลาสองปีแรกนี้
และข้าพเจ้าต้องตกลงสู่ความห่อเหี่ยวใจหรืออาจจะว่าความหมดหวังใจเพียงไรก็ได้”
(Ibid., เล่มที่ 3 บทที่ 6) แต่เขาไม่ได้ตกลงสู่ความสิ้นหวังทั้งหมดเสียเลยทีเดียว เมื่อ
การสนับสนุนของมนุษย์ล้มเหลว เขาก็มองไปยังพระเจ้าแต่ผู้เดียวและเรียนรู้ว่าเขา
พักพิงในความปลอดภัยอย่างสมบูรณ์บนพระหัตถ์ที่ยิ่งใหญ่ได้ {GC 132.1}
ลูเธอร์เขียนจดหมายไปถึงมิตรคนหนึ่งของงานปฏิรูปทางศาสนาว่า “เราไม่
สามาถเข้าใจพระคัมภีร์ด้วยการศึกษาหรือด้วยปัญญา หน้าที่อันดับแรกของท่าน
คือเริม่ ต้นด้วยการอธิษฐาน จงร้องทูลขอพระเจ้าเพือ่ ประทานพระเมตตาคุณยิง่ ใหญ่
ของพระองค์ให้ท่านเข้าใจค�ำอธิบายที่แท้จริงในพระวจนะของพระองค์ ไม่มีผู้อื่นใด
จะแปลพระวจนะของพระเจ้าได้นอกจากผู้เขียน(พระเจ้า)พระวจนะเอง เพราะ
พระองค์ตรัสถึงพระองค์เองว่า “พระเจ้าจะทรงสั่งสอนเขาทุกคน” (ยอห์น 6: 45)
จงอย่าหวังสิ่งใดจากผลการท�ำงานของท่าน จากความรู้ของท่านเอง จงวางใจใน
พระองค์แต่ผู้เดียวและในการทรงดลใจของพระวิญญาณของพระองค์ จงเชื่อใน
เรื่องนี้จากค�ำพูดของชายผู้หนึ่งที่เคยมีประสบการณ์มาแล้ว” (Ibid.เล่มที่ 3 บทที่ 7)
เรื่องนี้เป็นบทเรียนที่มีความส�ำคัญอย่างยิ่งส�ำหรับผู้ที่สัมผัสได้ว่าพระเจ้าทรงเรียกให้
เขาเสนอความจริงที่ส�ำคัญส�ำหรับยุคนี้ให้แก่ผู้อื่น ความจริงเหล่านี้จะปลุกความเป็น
134 ศั ต รู กั น กั บ ซาตานให้ เ กิ ด ขึ้ น และกั บ มนุ ษ ย์ ที่ รั ก นิ ย ายที่ ถู ก ปั ้ น แต่ ง ขึ้ น มา

ในการต่อสู้กับอ�ำนาจความชั่วต้องมีบางสิ่งบางอย่างที่มากกว่าก�ำลังทางปัญญา
และความรู้ของมนุษย์ {GC 132.2}
เมื่อฝ่ายศัตรูหันหน้าเข้าหาธรรมเนียมและประเพณีหรือเข้าหาค�ำยืนยันและ
อ�ำนาจของพระสันตะปาปาแล้ว ลูเธอร์ก็จะเผชิญหน้ากับสิ่งเหล่านี้ด้วยพระคัมภีร์
และการใช้พระคัมภีร์เพียงอย่างเดียว นี่เป็นการโต้เถียงที่พวกเขาตอบไม่ได้ ดังนั้น
ทาสของการเคร่งระเบียบและความงมงายจึงส่งเสียงโห่ร้องตามหาเลือดของมาร์ติน
ลูเธอร์ เหมือนเช่นชาวยิวทีร่ อ้ งเรียกพระโลหิตของพระคริสต์ คนคลัง่ ไคล้แบบชาวโรมัน
พวกเขาร้องว่า “เขาเป็นคนนอกรีต เป็นการทรยศทีร่ า้ ยแรงต่อคริสตจักรทีจ่ ะปล่อยให้
คนนอกรีตมีชีวิตอยู่ต่อไปอีกสักหนึ่งชั่วโมง จงสร้างตะแลงแกงแขวนเขาทันที” (Ibid
เล่มที่ 3 บทที่ 9) แต่ลเู ธอร์ไม่ได้ตกเป็นเหยือ่ ของความรุนแรงของพวกเขา พระเจ้าทรง
มีงานให้เขาท�ำ และทูตสวรรค์ได้รบั บัญชามาเพือ่ ปกป้องลูเธอร์ แต่มคี นมากมายทีไ่ ด้
รับแสงสว่างอันมีค่าจากลูเธอร์ พวกเขาตกเป็นเป้าความเครียดแค้นของซาตานและ
เพื่อสัจจะธรรมพวกเขายอมถูกทรมารและตายอย่างไม่มีความกลัว {GC 132.3}
ค�ำสอนของลูเธอร์ดงึ ดูดความสนใจของคนทีเ่ ป็นนักคิดทัว่ ทัง้ ประเทศเยอรมัน
ล�ำแสงแห่งความสว่างส่องออกมาจากค�ำเทศนาและผลงานเขียนของเขา ปลุกและ
ส่องสว่างให้คนนับพันๆคน ความเชื่อที่ประกอบด้วยชีวิตก�ำลังเข้าแทนที่ลัทธิถือ
ระเบียบไร้ชีวิตที่ดักจับคริสตจักรมาแล้วอย่างเนิ่นนาน วันแล้ววันเล่าประชาชน
ก�ำลังสูญเสียความวางใจชาวโรมันนิยมที่งมงาย อคติที่ขวางกั้นอยู่ก�ำลังพังทลายไป
พระวจนะของพระเจ้าที่ลูเธอร์ใช้ทดสอบหลักค�ำสอนทุกข้อและการกล่าวอ้างเป็น
เหมือนดาบสองคมทีต่ ดั เข้าไปในหัวใจของประชาชน ในสถานทีท่ กุ แห่งมีการตืน่ ตัวของ
ความปรารถนาที่จะก้าวหน้าในทางฝ่ายจิตวิญญาณ ในทุกที่มีความหิวและกระหาย
ความชอบธรรมอย่างที่ไม่เคยรู้จักมาตลอดทุกยุค ตาของประชาชนที่เคยเห็นแต่
พิธีกรรมของมนุษย์และผู้ไกล่เกลี่ยหรือคนกลางทางฝ่ายโลกนั้นบัดนี้ก�ำลังหันมาด้วย
การเสียใจต่อบาปและมีความเชื่อในพระคริสต์และพระองค์ผู้ทรงถูกตรึงบนกางเขน
{GC 133.1}
ยิง่ กว่านัน้ อีก ความสนใจทีม่ ขี นึ้ อย่างแพร่หลายปลุกความกลัวของผูท้ อี่ ยูฝ่ า่ ย
พระสันตะปาปา ลูเธอร์ได้รบั ค�ำสัง่ ให้ไปรายงานตัวทีก่ รุงโรมเพือ่ ให้การกับข้อกล่าวหา
เรื่องค�ำสอนนอกรีต ค�ำสอนนี้ท�ำให้เพื่อนๆของเขาตกลงสู่ความหวาดกลัว
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พวกเขาทราบดีอย่างเต็มอกถึงภัยอันตรายที่จะคุกคามเขาในเมืองที่เลวทรามนั้น ที่
เมามายด้วยเลือดของผูท้ ย่ี อมพลีชพี เพือ่ พระเยซู พวกเขาคัดค้านการเดินทางไปกรุงโรม
ของเขาและยื่นขอให้เขารับการสอบสวนที่ประเทศเยอรมัน {GC 133.2}
ในที่สุดเรื่องนี้ก็จัดการได้ส�ำเร็จและมีการแต่งตั้งทูตของพระสันตะปาปาเพื่อ
มาฟังคดีความเรื่องนี้ ในค�ำสั่งที่พระสันตะปาปาสื่อกับเจ้าหน้าที่ท่านนี้ เขาได้รับการ
บอกกล่าวว่าลูเธอร์ถูกตราว่าเป็นคนนอกรีตแล้ว ทูตของพระสันตะปาปาจึงได้สั่งให้
“ฟ้ อ งและบั ง คั บ โดยไม่ ร อช้ า ” หากลู เ ธอร์ จ ะยั ง คงยื น หยั ด สู ้ ต ่ อ ไปและทู ต ของ
พระสันตะปาปาล้มเหลวทีจ่ ะเข้าควบคุมตัวลูเธอร์ไว้แล้ว เขาจะได้รบั อ�ำนาจทีจ่ ะ“จับ
ลูเธอร์ในทุกภาคของประเทศเยอรมัน และให้ก�ำจัด สาปแช่งและคว�่ำบาตรทุกคนที่
เกี่ยวข้องกับเขา” (Ibid., เล่มที่ 4 บทที่ 2) และนอกจากนี้แล้วพระสันตะปาปายัง
แนะให้ทูตของพระองค์คว�่ำบาตรทุกคนนอกจากจักรพรรดิไม่ว่าจะมีต�ำแหน่งใดใน
คริสตจักรหรือต�ำแหน่งการปกครองใดที่ละเลยการจับกุมลูเธอร์และผู้ติดตามของเขา
และมอบตัวให้กับโรมได้อย่างสาสมแก่ความแค้นทั้งนี้เพื่อจัดการถอนรากโรคระบาด
นอกรีตเหล่านี้ {GC 133.3}
การท�ำเช่นนีไ้ ด้แสดงให้เห็นถึงวิญญาณแท้จริงของอ�ำนาจพระสันตะปาปา
ไม่มีแม้แต่ร่องรอยของหลักการคริสเตียนหรือแม้ความยุติธรรมทั่วไปที่จะเห็นได้
ในเอกสารทั้งฉบับ ลูเธอร์อยู่ห่างจากโรมเป็นระยะทางที่ไกลมาก เขาไม่มีโอกาสที่
จะอธิบายหรือปกป้องจุดยืนของเขา แต่ถึงกระนั้นก่อนที่จะมีการพิจารณาคดีของเขา
เขาก็ถูกตราว่าเป็นคนนอกรีตเสียแล้ว และในวันเดียวกันเขาถูกเคี่ยวเข็ญ กล่าวโทษ
พิพากษาและถูกตัดสินลงโทษและเรื่องทั้งหมดท�ำโดยผู้ที่ตั้งตนเองเป็นคุณพ่อ
ผู้ศักดิ์สิทธิ์ที่แอบอ้างตั้งตัวเองขึ้นมาเป็นผู้มีอ�ำนาจสูงสุดที่ไม่รู้พลั้งไม่เคยผิด
infallible ทั้งในคริสตจักรหรือในการปกครองบ้านเมือง {GC 134.1}
ในช่วงเวลานี้เมื่อลูเธอร์ต้องการความเห็นใจและค�ำแนะน�ำของมิตรแท้
พระเจ้าทรงจัดส่งเมแลงค์ธอนให้ไปยังเมืองวิตเตนเบิร์ก เขามีอายุน้อย มีกิริยา
สงบเสงี่ยมและถ่อมตน การพินิจพิจารณาที่รอบคอบของเมแลงค์ธอน ความรอบรู้ที่
กว้างขวางและความคล่องแคล่วที่พูดโน้มน้าวคนรวมกับความบริสุทธิ์และอุปนิสัยที่
ซื่อตรงเอาชนะความเลื่อมใสและความชื่นชอบของคนอย่างกว้างขวาง ความสามารถ
136 อย่างปราดเปรื่องของเขานั้นไม่โดดเด่นกว่าอารมณ์ที่สุขุมของเขา ไม่นาน

ต่อมาเขาได้มาเป็นสาวกที่ซื่อสัตย์แห่งพระกิตติคุณและเป็นมิตรที่ลูเธอร์วางใจมาก
ที่สุดและเป็นผู้สนับสนุนที่มีคุณค่าอย่างมากยิ่ง ความสุภาพของเขา ความระวังระไว
และความละเอียดของเขาได้มาเสริมเข้ากับความกล้าหาญและพลังของลูเธอร์ การ
เข้าร่วมท�ำงานด้วยกันของพวกเขาเสริมก�ำลังให้กบั งานการปฏิรปู ทางศาสนาและเป็น
เหล่งการหนุนใจที่ยิ่งใหญ่ให้แก่ลูเธอร์ {GC 134.2}
เมืองอ๊อกซ์เบิร์ทถูกก�ำหนดให้เป็นที่พิจารณาคดีและนักปฏิรูปท่านนี้จึงออก
เดินทางเท้ามุ่งหน้าไปที่นั่น มีคนหวาดกลัวเรื่องความปลอดภัยแทนเขา มีค�ำขู่อย่าง
เปิดเผยเป็นที่รู้กันอย่างทั่วไปว่าจะเขาถูกจับกุมและลอบฆ่าในระหว่างทางและมิตร
สหายทั้งหลายขอไม่ให้เขาออกเดินทาง พวกเขายังขอร้องให้ลูเธอร์ไปจากเมืองวิต
เตนเบิร์กสักระยะหนึ่งและเข้าไปหาที่หลบซ่อนปลอดภัยกับคนที่จะปกป้องป้องเขา
ด้วยความยินดี แต่เขาจะไม่ไปจากหน้าที่ที่พระเจ้าได้ทรงจัดวางเขาไว้ เขาจะต้องคง
ด�ำเนินรักษาความจริงไว้อย่างซื่อสัตย์ ค�ำพูดที่เขาให้ไว้คือ “ข้าพเจ้าเป็นเหมือนเช่น
เยเรมีย์ เป็นคนที่ต่อสู้และดิ้นรน แต่ค�ำขู่ของพวกเขาเพิ่มมากขึ้นเท่าไร ความสุข
ของข้าพเจ้าก็จะทวีมากยิ่งขึ้น.....พวกเขาท�ำลายเกียรติยศและชื่อเสียงของข้าพเจ้า
ไปเสียแล้ว มีอยู่เพียงสิ่งเดียวที่คงเหลืออยู่ นั่นคือร่างกายที่น่าสมเพสของข้าพเจ้า
ให้พวกเขาเอาไปเลย พวกเขาจะท�ำให้ชีวิตของข้าพเจ้าสั้นลงไปไม่กี่ชั่วโมง แต่ส�ำหรับ
จิตวิญญาณของข้าพเจ้าแล้วพวกเขาเอาไปไม่ได้ ผู้ที่ปรารถนาที่จะประกาศพระค�ำ
ของพระคริสต์ให้โลกจะต้องคาดการณ์ไว้ว่าความตายจะมาเยือนได้ทุกเวลา (Ibid.
เล่มที่ 4 บทที่ 4) {GC 134.3}
ข่าวเรื่องของลูเธอร์เดินทางมาถึงเมืองอ๊อกซเบิร์ทท�ำให้ทูตของสันตะปาปา
พึงพอใจเป็นล้นพ้น ดูประหนึ่งว่าคนนอกรีตที่ปลุกความสนใจของคนทั้งโลกนั้นบัดนี้
ตกไปอยู่ในอ�ำนาจของโรมแล้วและทูตของพระสันตะปาปาตั้งเป้าหมายว่าจะต้อง
ไม่ปล่อยเขาให้หลุดไป นักปฏิรูป (ลูเธอร์) ไม่ได้ขอความคุ้มครองความปลอดภัย มิตร
สหายทั้งหลายของเขาห้ามไม่ให้เขาไปปรากฏตัวต่อหน้าทูตของพระสันตะปาปาหาก
ไม่มีการคุ้มครองความปลอดภัยและพวกเขาลงแรงที่จะไปทูลขอจากพระจักรพรรดิ
เพื่อขอการคุ้มครอง ทูตของสันตะปาปาได้ตั้งใจว่าหากท�ำได้จะบังคับให้ลูเธอร์ถอน
ความเชื่อ หรือหากท�ำไม่ส�ำเร็จจะบังคับให้ย้ายเขาไปยังกรุงโรมเพื่อรับเคราะห์กรรม
เช่นเดียวกับฮัสและเจอโรม (John Huss and Jerome) ด้วยเหตุนี้
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โดยผ่านทางผู้แทนของเขา เขาลงแรงโน้มน้าวให้ลูเธอร์ไปปรากฎตัวโดยที่ไม่การ
คุ้มครองความปลอดภัย ให้วางใจในความเมตตาของเขา เรื่องนี้นักปฏิรูปปฏิเสธอย่าง
แข็งขันจวบจนกระทั่งเขาได้เอกสารแสดงค�ำปฏิญาณการปกป้องของจักรพรรดิแล้ว
เขาจึงจะปรากฏตัวต่อหน้าอัครทูตของพระสันตะปาปา {GC 135.1}
เพื่อท�ำตามนโยบาย ชาวโรมันนิยมตัดสินใจที่จะพยายามเอาชนะลูเธอร์ด้วย
การแสดงออกที่สุภาพอ่อนโยน ในการสัมภาษณ์ของผู้แทนของพระสันตะปาปา เขา
แสดงออกถึงความเป็นมิตรเป็นอย่างดี แต่ยนื่ ข้อบังคับว่าลูเธอร์จะต้องยอมต่ออ�ำนาจ
ของคริสตจักรแต่ผู้เดียวและยอมในทุกเรื่องโดยไม่มีข้อโต้แย้งหรือสงสัย เขาไม่ได้
ประเมินอย่างถูกต้องในอุปนิสัยของชายที่พวกเขาก�ำลังข้องเกี่ยวด้วย ในค�ำตอบของ
ลูเธอร์เขาแสดงออกถึงความเคารพที่ให้กับคริสตจักร ความปรารถนาของเขาที่จะได้
ความจริง ความพร้อมของเขาที่จะตอบเรื่องทั้งหมดที่ขัดแย้งกับเรื่องที่เขาสอนและ
ยอมมอบค�ำสอนของเขาให้มหาวิทยาลัยชัน้ น�ำบางแห่ง แต่ในเวลาเดียวกันเขาประท้วง
แนวทางของพระคารดินลั ทีก่ ำ� หนดให้เขาถอนความเชือ่ ของเขาโดยไม่ได้พสิ จู น์เสียก่อน
ว่าเขาผิด {GC 135.2}
มีค�ำเสนอเดียวคือ “ถอนความเชื่อ ให้ถอนความเชื่อเสีย” นักปฏิรูปศาสนา
คนนี้แสดงให้เห็นว่าจุดยืนของเขานั้นมีพระคัมภีร์สนับสนุนไว้อยู่และประกาศอย่าง
แข็งขันว่าเขาจะไม่ปฏิเสธความจริง ผู้แทนของสันตะปาปาตอบค�ำโต้แย้งของลูเธอ
ร์ไม่ได้ เขาถูกครอบง�ำด้วยค�ำต�ำหนิ ค�ำถากถางเสียดสี และค�ำยกยอที่แทรกด้วย
ข้อความจากธรรมเนียมประเพณีนยิ มและค�ำกล่าวของบรรพบุรษุ ทีโ่ หมกระหน�ำ่ เข้ามา
ท�ำให้นกั ปฏิรปู ศาสนาไม่มโี อกาสได้พดู เมือ่ เห็นว่าการประชุมคงจะด�ำเนินต่อไปเช่นนี้
และไม่เกิดประโยชน์ ในทีส่ ดุ ลูเธอร์ได้รบั อนุญาตอย่างไม่เต็มใจทีจ่ ะเสนอค�ำตอบด้วย
การเขียน {GC 136.1}
เขากล่าวถึงเรื่องนี้ในจดหมายที่เขียนถึงเพื่อนคนหนึ่งว่า “ด้วยการท�ำเช่นนี้
ผู้กดขี่หาช่องทางที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองสองประการ ประการแรกสิ่งที่เขียนไว้นั้น
เขายืน่ ไปให้ผอู้ นื่ พิจารณาได้และประการทีส่ อง คนจะมีโอกาสทีม่ ากกว่าในการท�ำงาน
บนฐานของความกลัว หากไม่ใช่บนจิตใต้ส�ำนึก มีโอกาสให้กับผู้มีอ�ำนาจกดขี่เด็ดขาด
ที่ยโสและพูดจาพล่ามไม่เป็นภาษา ผู้ที่ในอีกทางหนึ่งจะอาชนะด้วยการใช้ภาษาที่
138 หยิ่งยโสบังคับ {GC 136.2}

ในการสอบสวนครั้งต่อไป ลูเธอร์น�ำเสนอค�ำอธิบายทัศนะของเขาที่ชัดเจน
รวบรัดและหนักแน่น สนับสนุนอย่างเต็มทีด่ ว้ ยข้ออ้างจากพระคัมภีร์ หลังจากทีล่ เู ธอร์
อ่านออกเสียงผลงานชิ้นนี้แล้ว เขาก็ยื่นให้พระคาลดินัล แต่ด้วยอาการหยิ่ง ดูหมิ่น
เหยียดหยามเขาได้โยนวางเก็บไว้ ประกาศว่าเป็นค�ำพูดไร้สาระและเป็นข้ออ้างที่
ไร้เหตุผล ลูเธอร์ถูกยั่วให้โกรธอย่างเต็มที่ บัดนี้เขาประจานเจ้าราชาคณะที่ยโสคนนี้
ด้วยจุดยืนของเขาเอง-นัน่ คือธรรมเนียมและค�ำสอนของคริสตจักร-และลูเธอร์สามารถ
ล้มล้างสมมุติฐานที่ผิดของเขาลงอย่างชนะขาดลอย {GC 136.3}
เมือ่ เจ้าราชาคณะเห็นว่าเขาไม่อาจโต้คำ� อธิบายอย่างมีเหตุและผลของลูเธอร์
นัน้ เขาควบคุมตัวเองไม่ได้และตะโกนด้วยเสียงทีด่ งั ว่า “ถอนค�ำพูดเสีย มิฉะนัน้ เราจะ
ส่งเจ้าไปกรุงโรมให้ไปรายงานตัวต่อหน้าผู้พิพากษาที่ได้ตั้งไว้เพื่อจัดการกับความเชื่อ
ของเจ้า เราจะคว�่ำบาตรเจ้าและพรรคพวกทั้งหมดของเจ้าและทุกคนที่สนับสนุนเจ้า
ในเวลาใดก็ตามและจะขับไล่พวกเขาออกจากโบสถ์” และในที่สุดเขาประกาศด้วย
น�้ำเสียงจองหองและโกรธว่า “ถอนค�ำพูดเสีย หรืออย่าได้กลับมาอีก” (D’Aubigne,
London ed., เล่มที่ 4 บทที่ 8) {GC 136.4}
นักปฏิรูปศาสนาพร้อมด้วยมิตรสหายของเขาเดินไปจากที่นั่นทันที ด้วยการ
ท�ำเช่นนี้จึงประกาศให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเขาจะไม่ถอนค�ำพูดของเขา เรื่องเช่นนี้ไม่ใช่
สิง่ ทีพ่ ระคาลดินลั คาดหวังจะให้เกิดขึน้ เขาเองเคยอวดอ้างว่าจะสามารถใช้ความรุนแรง
ขู่ลูเธอร์ให้จ�ำนน บัดนี้เขาถูกทิ้งให้อยู่อย่างโดดเดี่ยวกับผู้สนับสนุนของเขา เขามอง
หน้าแต่ละคนด้วยความเสียใจอย่างแสนสาหัส ในแผนการที่ล้มเหลวไปอย่างไม่ได้
คาดฝันไว้ {GC 137.1}
ความพยายามของลูเธอร์ในเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ได้ไร้ผลอันดี ผู้ประชุมจ�ำนวน
มากในวันนั้นมีโอกาสเปรียบเทียบชายสองคนและใช้ความพินิจของพวกเขาเองและ
ตัดสินใจระหว่างน�ำ้ ใจของพวกเขาทีแ่ สดงออกมา รวมทัง้ จุดแข็งและความจริงในจุดยืน
ของพวกเขาว่าช่างแตกต่างมากนัก นักปฏิรูปมีลักษณะที่เรียบง่าย ถ่อมตน มั่นคงได้
ยืนหยัดในพระก�ำลังของพระเจ้า มีความจริงอยูก่ บั ตัว ผูแ้ ทนของสันตะปาปาถือว่าตน
ส�ำคัญ หยิง่ ยโส จองหองและไร้เหตุผล ไม่มเี หตุผลอ้างอิงแม้สกั ข้อ ทีไ่ ด้จากพระคัมภีร์
แต่ถึงกระนั้นร้องตะโกนอย่างแรงกล้าว่า “ถอนค�ำพูดหาไม่จะให้น�ำตัวส่งไปลงโทษที่
กรุงโรม” {GC 137.2}
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แม้วา่ ลูเธอร์ได้รบั การคุม้ ครองความปลอดภัยแล้วก็ตามที ชาวโรมันนิยมก็ยงั
วางแผนทีจ่ ะบุกจับและน�ำเขาเข้าคุกไปให้ได้ มิตรสหายของเขาแนะว่าหากอยูใ่ นเมือง
นี้ต่อจะไม่เกิดประโยชน์ เขาควรกลับไปยังเมืองวิตเตนเบิร์กก่อนฟ้าสางพร้อมด้วย
ผู้น�ำทางเพียงคนเดียวที่เจ้าพนักงานปกครองจัดหามาให้ ด้วยเหตุการณ์ต่างๆที่ชวน
ให้นึกว่าจะเกิดภัยต่อตัว ลูเธอร์ได้เดินทางอย่างลับๆฝ่าความมืดและถนนที่เงียบของ
เมือง ศัตรูที่ตื่นตัวอยู่และโหดเหี้ยมก�ำลังวางแผนท�ำลายเขาอยู่ เขาจะหนีพ้นกับดักที่
เตรียมไว้ให้เขาหรือไม่ เป็นช่วงเวลาแห่งความวิตกกังวลที่ต้องอธิษฐานอย่างร้อนรน
เขาเดินทางมาถึงประตูเล็กๆแห่งหนึ่งของก�ำแพงเมือง ประตูเปิดไว้ให้เขา เขาพร้อม
ด้วยคนน�ำทางเดินผ่านประตูไปโดยไม่มอี ปุ สรรคใดๆ ทันทีทไี่ ปถึงนอกเมือง ผูห้ ลบภัย
ทั้งสองหนีไปอย่างรวดเร็ว และก่อนที่ผู้แทนของพระสันตะปาปาจะรู้ถึงเรื่องการหลบ
หนีไปของลูเธอร์ เขาก็อยู่ไกลเกินกว่าที่ผู้กดขี่จะเอื้อมมือไปถึง ซาตานและผู้แทนของ
มันพ่ายแพ้ ชายทีพ่ วกเขาคิดว่าจะอยูใ่ ต้อำ� นาจของพวกเขานัน้ ไปเสียแล้ว หนีไปดัง่ นก
ที่ออกไปจากกับดักของนายพราน {GC 137.3}
เมือ่ ผูแ้ ทนพระสันตะปาปาได้ขา่ วการหลบหนีของลูเธอร์แล้วนัน้ เขาแปลกใจ
และโกรธแค้นเป็นอย่างมาก เขาคาดว่าจะได้รับเกียรติยิ่งใหญ่ส�ำหรับปัญญาและ
ความแข็งขันที่จัดการกับผู้ก่อกวนของคริสตจักรได้ แต่ความหวังของเขาสูญสิ้นไป
เขาบรรยายความโกรธเคืองในจดหมายที่เขียนถึงเจ้าชายเฟรเดอริค ผู้ที่ได้รับเลือกให้
ปกครองเมืองแซกโซนี เขาประณามลูเธอร์อย่างขมขื่นและยื่นค�ำขาดว่าเฟรเดอริคจะ
ต้องส่งนักปฏิรูปไปที่กรุงโรมและหากไม่ท�ำเช่นนั้นก็จะต้องขับไล่ลูเธอร์ออกไปจาก
เมืองแซกโซนี. {GC 138.1}
เพื่ อ เป็ น การปกป้ อ งตนเอง ลู เ ธอร์ เรี ย กร้ อ งให้ ผู ้ แ ทนสั น ตะปาปาหรื อ
พระสันตะปาปาเองเอาพระคัมภีรช์ คี้ วามผิดของเขาออกมาให้เขาเห็นและเขาปฏิญาณ
ตนอย่างขึงขังทีส่ ดุ ทีจ่ ะละทิง้ ค�ำสอนของเขาหากได้แสดงให้เห็นว่าขัดแย้งกับพระวจนะ
ของพระเจ้า และเขาขอบคุณพระเจ้าที่เห็นว่าตนสมควรจะได้รับการทรมานใน
อุดมการณ์ที่ศักดิ์สิทธิ์เช่นนี้ {GC 138.2}
ในเวลานั้นผู้ที่ได้รับเลือกให้ปกครองเมืองแซกโซนียังมีความรู้เพียงเล็กน้อย
เรือ่ งค�ำสอนของนักปฏิรปู แต่เขามีความประทับใจอย่างสุดซึง้ กับค�ำพูดทีต่ รงไปตรงมา
140 หนักแน่นและชัดเจนของลูเธอร์และเฟรเดอริคตัดสินใจที่จะยืนเคียงข้าง

ปกป้องเขาจนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่านักปฏิรูปนั้นอยู่ฝ่ายผิด เขาตอบค�ำสั่งของผู้แทน
พระสันตะปาปาด้วยการเขียนว่า “’เนือ่ งจาก ดร. มาร์ตนิ ได้รายงานตัวต่อท่านทีเ่ มือง
อ๊อกสเบิร์กแล้ว น่าจะเป็นการเพียงพอส�ำหรับท่าน เราไม่ได้คาดว่าท่านจะพยายาม
บังคับให้เขาถอนค�ำพูดโดยทีย่ งั ไม่ได้ทำ� ให้มนั่ ใจว่าเขาผิด ไม่มคี นรอบรูส้ กั คนในระแวก
ของเราทีม่ าแย้งให้ขา้ พเจ้าได้รบั ทราบว่าหลักค�ำสอนของมาร์ตนิ นัน้ หยาบคายต่อต้าน
คริสเตียนหรือนอกรีต’ นอกจากนี้เจ้าชายยังปฏิเสธที่จะส่งเขาไปกรุงโรมหรือขับเขา
ออกไปจากรัฐการปกครองของเขา” (D’Aubigne เล่มที่ 4 บทที่10) {GC 138.3}
ผู้ปกครองเมืองมองเห็นว่าหลักธรรมฝ่ายศีลธรรมของสังคมเสื่อมสลายไป
ทุกหนแห่ง มีงานการปฏิรูปยิ่งใหญ่ที่จะต้องท�ำ แต่ ไม่จ�ำเป็นต้องมีการจัดการอย่าง
สลับซับซ้อนและอย่างแพงเพื่อควบคุมและลงโทษผู้ก่ออาชญากรรม ถ้าหากมนุษย์
เพียงแต่ยอมรับและเชื่อฟังข้อก�ำหนดของพระเจ้าและการสั่งของจิตใต้ส�ำนึกที่ได้รับ
ความสว่างแล้ว เขามองเห็นว่าลูเธอร์ก�ำลังท�ำงานของเขาเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายนี้
และเขาแอบดีใจที่มีแรงผลักใจดีกว่าก�ำลังปรากฏตัวให้เป็นที่รู้จักในคริสตจักร {GC
138.4}
เขามองเห็นว่าในฐานะที่ลูเธอร์เป็นศาสตราจารย์คนหนึ่งของมหาวิทยาลัย
เขาจะมีชื่อเสียงอย่างโดดเด่นขึ้นมาได้ เวลาผ่านไปเพียงปีเดียวตั้งแต่นักปฏิรูปได้ติด
ประกาศข้อประท้วง 95 ข้อของเขาทีป่ ระตูโบสถ์ปราสาท ก็ทำ� ให้จำ� นวนคนทีเ่ ดินทาง
มาแสวงบุญที่มายังโบสถ์ในเทศกาลฉลองนักบุญลดลงอย่างมาก ท�ำให้โรมขาดทั้งคน
เข้าร่วมนมัสการและเงินถวาย แต่มคี นอีกชนชัน้ หนึง่ ได้เข้ามาอยูแ่ ทนทีแ่ ห่งนัน้ พวกเขา
มายังเมืองวิตเตนเบิร์กไม่ใช่ในฐานะนักแสวงบุญเพื่อบูชาวัตถุของขลังแต่ในฐานะ
นักเรียนเพื่อเข้าไปเรียนในมหาวิทยาลัย ผลงานเขียนของลูเธอร์ได้จุดประกายในทุก
แห่งหนให้มีความสนใจเกิดขึ้นใหม่ในพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์และไม่ใช่ในทุกภาคของ
ประเทศเยอรมั น เท่ า นั้ น แต่ ม าจากดิ น แดนห่ า งไกลอื่ น ๆ นั ก ศึ ก ษาพากั น ไปยั ง
มหาวิทยาลัย เยาวชนคนหนุ่มเมื่อเดินทางมาเห็นเมืองวิตเตนเบิร์กเป็นครั้งแรกจะ
“ชูมือขึ้นไปยังท้องฟ้าและสรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงโปรดท�ำให้แสงสว่างแห่งความจริง
ส่องออกมาจากเมืองนี้เหมือนอย่างเช่นได้ส่องออกมาจากซีโยนในสมัยโบราณและ
แผ่ขยายจากที่นั่นไปยังที่สุดปลายของประเทศห่างไกล” (Ibid เล่มที่ 4 บทที่ 10) {GC
139.1}
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ในเวลานัน้ ลูเธอร์กย็ งั เชือ่ บางส่วนของค�ำสอนทีผ่ ดิ ๆของชาวโรมันนิยม แต่ใน
ขณะที่เขาเปรียบเทียบพระวจนะของพระเจ้า(พระคัมภีร์)กับค�ำสั่งและธรรมนูญของ
พระสันตะปาปา เขารูส้ กึ แปลกใจอย่างมาก เขาบันทึกไว้วา่ “ข้าพเจ้าก�ำลังอ่านค�ำสัง่
ของพระสันตะปาปาและ......ข้าพเจ้าไม่ทราบว่าพระสันตะปาปาเองเป็นผู้ต่อต้าน
พระเยซูคริสต์ Antichrist หรือเป็นอัครสาวกของเขา เขาท�ำตัวแสดงเป็นตัวแทน
ของพระคริสต์อย่างผิดๆและแถมตรึงพระองค์บนไม้กางเขน” (Ibid. เล่มที่ 5 บทที่
1) แต่กระนั้น ในเวลานี้ลูเธอร์ก็ยังเป็นผู้สนับสนุนคริสตจักรโรมันและไม่เคยคิดที่จะ
แยกตัวออกจากความสัมพันธ์ของคริสตจักรโรมัน {GC 139.2}
ผลงานเขียนของลูเธอร์นักปฏิรูปศาสนาและค�ำสอนของเขานั้นกระจาย
ไปยังทุกประเทศของอาณาจักรโลกคริสเตียน ผลงานนี้แผ่กระจายไปยังประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์และประเทศฮอลแลนด์ ผลงานเขียนเป็นเล่มกระจายไปถึงประเทศ
ฝรัง่ เศสและประเทศสเปน ประเทศอังกฤษต้อนรับค�ำสอนของลูเธอร์ดงั่ พระวจนะแห่ง
ชีวิต ความจริงได้แผ่ขยายไปยังประเทศเบลเยี่ยมและประเทศอิตาลี คนเป็นพันๆคน
ตื่นจากการสลบที่เหมือนความตายไปสู่ความสุขและความหวังของชีวิตแห่งความเชื่อ
{GC 139.3}
การโจมตีของลูเธอร์ยิ่งท�ำให้โรมฉุนเฉียวโกรธจัด ผู้ต่อต้านที่คลั่งไคล้บางคน
แม้ในหมูผ่ เู้ ป็นดอกเตอร์ในมหาวิทยาลัยคาทอลิกก็ยงั ประกาศว่าผูใ้ ดทีฆ่ า่ นักบวชทรยศ
คนนี้จะได้ปลอดจากบาปทั้งหมด วันหนึ่งมีคนแปลกหน้าคนหนึ่งที่ซ่อนปืนกระบอก
หนึ่งไว้ใต้เสื้อคลุมของเขา ได้เดินเข้ามาหานักปฏิรูปศาสนาและถามว่าท�ำไมจึงเดินอยู่
อย่างโดดเดี่ยว ลูเธอร์ตอบเขาว่า “ข้าพเจ้าอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้า พระองค์ทรง
เป็นก�ำลังและโล่ห์ ของข้าพเจ้า มนุษย์จะท�ำอะไรข้าพเจ้าได้เล่า” (Ibid.เล่มที่ 6 บทที่
2) เมื่อคนแปลกหน้าได้ยินเช่นนั้นแล้ว หน้าของเขาซีดและวิ่งออกไปจากที่นั่นเสมือน
หนึ่งว่ามีทูตสวรรค์ของพระเจ้าอยู่ที่นั่น {GC 140.1}
โรมมุง่ มัน่ ทีจ่ ะท�ำลายลูเธอร์ แต่พระเจ้าทรงเป็นผูต้ อ่ สูป้ กป้องเขา ค�ำสอนของ
เขามีให้ฟงั ได้ทกุ ที่ “ในกระท่อมและในคอนเวนท์....ในประสาทของผูด้ ี ในมหาวิทยาลัย
และในพระราชวั ง ของพระราชา” และขุนนางทั้งหลายก� ำ ลั ง ลุ ก ขึ้ นในทุ ก ที่ เ พื่ อ
สนับสนุนงานของเขา” (Ibid. เล่มที่ 6 บทที่ 2) {GC 140.2}
142 ในประมาณช่วงเวลาที่ลูเธอร์ได้อ่านผลงานของฮัสและพบความจริงที่ส�ำคัญ

มากในเรือ่ งของการท�ำให้ชอบธรรมโดยความเชือ่ เรือ่ งทีเ่ ขาศึกษาเพือ่ ยกชูและสอนนัน้
นักปฏิรปู ชาวโบฮีเมียได้ยดึ ถือไว้แล้ว ลูเธอร์กล่าวว่า “พวกเรารวมทัง้ เปาโล ออกัสติน
และตัวข้าพเจ้าเป็นผู้ติดตามฮัสมาตลอดโดยไม่รู้ตัว” ลูเธอร์กล่าวต่อไปว่า “พระเจ้า
จะทรงเสด็จมาเยือนเราในโลกนี้ เมื่อฮัสเทศนาเรื่องนี้เมื่อหนึ่งศตวรรษที่แล้วและเขา
ถูกเผาให้ตาย” (Wylie เล่มที่ 6 บทที่ 1) {GC 140.3}
ในค�ำอุทธรณ์ที่เขียนไปถึงจักรพรรดิและขุนนางของประเทศเยอรมันในนาม
ของการปฏิรูปทางศาสนาคริสต์นั้น ลูเธอร์เขียนถึงเรื่องของพระสันตะปาปาว่า “เป็น
เรือ่ งน่ากลัวขนลุกเพียงไรทีจ่ ะมองดูมนุษย์คนนัน้ ท�ำตัวเองให้เป็นผูแ้ ทนของพระคริสต์
แสดงความยิ่งใหญ่ตระการตาที่ไม่มีจักรพรรดิองค์ใดจะเสมอเหมือน บุคคลท่านนี้มี
ลักษณะเหมือนพระเยซูผู้ทรงยากจนหรือเปโตรที่ถ่อมตนหรือไม่ พวกเขาพูดกันว่า
พระสันตะปาปาเป็นเจ้านายของโลกและอ้างว่าตนเป็นตัวแทนของพระเยซู แต่
พระคริสต์ตรัสไว้แล้วว่า “อาณาจักรของเราไม่ได้อยู่ในโลกนี้” อาณาบริเวณการ
ปกครองของตัวแทนพระคริสต์จะคลอบคลุมเกินอาณาเขตของเจ้านายผู้ทรงเป็น
หัวหน้าเขารึ”โยฮัน18:36 (D’Aubigne เล่มที่ 6 บทที่ 3) {GC 140.4}
เขาเขียนถึงมหาวิทยาลัยต่างๆไว้เช่นนี้ว่า “ข้าพเจ้ามีความหวาดกลัวเป็น
อย่างมากว่ามหาวิทยาลัยต่างๆจะออกมาเป็นประตูใหญ่ของนรก นอกเสียจากว่า
พวกเขาจะพยามยามขยันศึกษาเพือ่ อธิบายพระคัมภีรศ์ กั ดิส์ ทิ ธิแ์ ละจารึกเก็บไว้ในหัวใจ
ของเยาวชน ข้าพเจ้าไม่ขอแนะน�ำให้ผู้ใดเอาเด็กหรือลูกของตนไปอยู่ในที่ๆไม่ได้
ยกชูพระคัมภีรใ์ ห้มคี วามส�ำคัญสูงสุด สถาบันทุกแห่งทีม่ นุษย์ไม่ได้หยุดยัง้ ทีจ่ ะใส่ใจใน
พระวจนะของพระเจ้าจะตกต�่ำไปสู่ความชั่วเลวทราม (bid. เล่มที่ 6 บทที่ 3) {GC
140.5}
ค�ำอุทธรณ์นี้แพร่กระจายไปทั่วประเทศเยอรมันอย่างรวดเร็วและส่งอิทธิพล
อย่างแรงต่อประชาชน คนทัง้ ประเทศถูกปลุกขึน้ มาและฝูงชนจ�ำนวนมากถูกปลุกให้ตนื่
เพื่อรวมก�ำลังไปอยู่รอบธงชัยของการปฏิรูป ผู้ต่อต้านของลูเธอร์ลุกเป็นไฟด้วยความ
ปรารถนาทีจ่ ะแก้แค้น พวกเขาขอร้องให้พระสันตะปาปาจัดการกับลูเธอร์อย่างเด็ดขาด
มีคำ� สัง่ ประกาศว่าให้ประณามค�ำสอนของเขาทันที ให้เวลาหกสิบวันแก่นกั ปฏิรปู และ
พวกที่จะถอนค�ำพูด หากพ้นก�ำหนดนี้แล้วจะถูกสั่งเนรเทศ {GC 141.1}
นั่นเป็นวิกฤตที่น่ากลัวส�ำหรับนักปฏิรูปศาสนาคนนี้ เป็นเวลา
143

หลายศตวรรษมาแล้วที่ค�ำสั่งเนรเทศของโรมนั้นน�ำความหวาดผวามายังพระราชาที่
มีอ�ำนาจ เป็นค�ำสั่งที่น�ำความฉิบหายและหายนะมายังอาณาจักรยิ่งใหญ่ คนทั่วไปจะ
ถือว่าเป็นเรื่องน่ากลัวและหวาดหวั่นที่ได้รับค�ำสาปเช่นนี้ พวกเขาจะถูกตัดขาดจาก
การคบค้าสมาคมกับเพื่อนร่วมชาติและได้รับการปฏิบัติเป็นคนนอกกฎหมาย และ
ตามล่าล้างผลาญ ลูเธอร์ไม่ได้หลับตาให้กับพายุที่ก�ำลังโหมกระหน�่ำลงมาใส่เขา แต่
เขายืนขึ้นอย่างมั่นคงวางใจในพระคริสต์ที่ยกชูและปกป้องเขา ด้วยความเชื่อและ
ความกล้าหาญของผู้ที่จะพลีชีพ เขาบันทึกไว้ว่า “สิ่งที่ก�ำลังจะเกิดขึ้นนั้น ข้าพเจ้าไม่รู้
ข้าพเจ้าไม่กลัวสิง่ ใดเลย ไม่ได้มากไปกว่าใบไม้หนึง่ ใบทีร่ ว่ งลงบนพืน้ ดินโดยทีพ่ ระบิดา
ของเราจะไม่ทรงทราบ พระองค์จะทรงดูแลพวกเขามากยิ่งกว่านี้เพียงไร เป็นเรื่องแต่
เพียงเล็กน้อยทีจ่ ะตายเพือ่ พระวจนะ ในเมือ่ พระวาทะทีไ่ ด้ทรงบังเกิดเป็นเนือ้ หนังเอง
ได้สิ้นพระชนม์แล้ว หากเราตายกับพระองค์ เราก็จะมีชีวิตอยู่กับพระองค์ และด�ำเนิน
ชีวิตผ่านสิ่งที่พระองค์ทรงด�ำเนินผ่านไปก่อนหน้าพวกเรา เราจะไปอยู่ในที่ๆพระองค์
ทรงอยู่และอยู่ร่วมกับพระองค์ตลอดไป (Ibid. 3d London ed., Walther, 1840
เล่มที่ 6 บทที่ 9) {GC 141.2}
เมื่อค�ำสั่งของสันตะปาปามาถึงลูเธอร์ มาร์ติน ลูเธอร์พูดว่า “ข้าพเจ้าชังและ
ต�ำหนิคำ� สัง่ นีว้ า่ เป็นเรือ่ งชัว่ และไม่ศกั ดิส์ ทิ ธิแ์ ละดูหมิน่ พระเจ้าและเป็นเท็จ จริงๆแล้ว
พระเยซูคริสต์ถูกกล่าวโทษว่ากระท�ำผิด ....ข้าพเจ้ายินดีแบกรับความทุกข์ยากเช่นนี้
เพือ่ งานทีด่ ที สี่ ดุ บัดนีข้ า้ พเจ้ารูส้ กึ ว่าในหัวใจมีเสรีภาพในการพูด มากยิง่ ขึน้ แล้ว เพราะ
ในที่สุดข้าพเจ้าทราบดีว่าพระสันตะปาปาเป็นผู้ต่อต้านพระเยซูคริสต์ antichrist
และบัลลังก์ของเขานั้นคือซาตานเอง” (D’Aubigne เล่มที่ 6 บทที่ 9) {GC 141.3}
แต่ถึงกระนั้นค�ำสั่งของโรมไม่ใช่ปราศจากผล ห้องขัง การทรมานและดาบเป็นอาวุธ
อย่างรุนแรงที่จะบังคับให้เชื่อฟัง คนอ่อนแอและคนที่เชื่องมงายสั่นอยู่ภายใต้ค�ำสั่ง
ของพระสันตะปาปาและในขณะที่ความเห็นใจที่ให้กับลูเธอร์มีขึ้นอย่างกว้างขวางนั้น
หลายคนถือว่าชีวิตมีค่ามากเกินกว่าที่จะเข้าเสี่ยงกับอุดมการณ์ของการปฏิรูป ทุกสิ่ง
แสดงให้เห็นว่างานของนักปฏิรูปศาสนาก�ำลังจะปิดฉากลง {GC 142.1}
แต่ ลู เ ธอร์ ก็ ยั ง ไม่ ก ลั ว โรมโยนค� ำ ประณามใส่ ลู เ ธอร์ แ ละโลกก็ จ ้ อ งมอง
เหตุการณ์นี้ ไม่เป็นเรื่องที่สงสัยเลยว่าเขาจะพินาศหรือถูกบังคับให้จ�ำนน ด้วยพลัง
144 สุ ด ประมาณเขาโยนค� ำ สั่ ง ตั ด สิ น ว่ า ผิ ด กลั บ ใส่ โ รมและเปิ ด เผยต่ อ ที่

สาธารณะชนถึงความตัง้ ใจทีจ่ ะละทิง้ คริสตจักรโรมไป ลูเธอร์นำ� ค�ำสัง่ ของสันตะปาปา
พร้อมทัง้ กฎระเบียบของวินยั ศาสนา ค�ำสัง่ ของพระสันตะปาปาในเรือ่ งของศาสนาและ
เอกสารที่สนับสนุนอ�ำนาจของพระสันตะปาปามาเผาต่อหน้ากลุ่มนักศึกษาและ กลุ่ม
ดอกเตอร์และประชาชนทุกระดับขั้นที่มาชุมนุมกัน เขากล่าวว่า “ศัตรูของข้าพเจ้าท�ำ
อันตรายความมุ่งหมายของความจริงในจิตใจของประชาชนทั่วไปด้วยการเผาหนังสือ
ของข้าพเจ้าและท�ำลายจิตวิญญาณของประชาชนได้ ด้วยเหตุผลนี้ข้าพเจ้าจึงเผา
หนังสือของพวกเขาเพือ่ เป็นการตอบโต้ ความขัดแย้งทีร่ นุ แรงก�ำลังเริม่ ต้นขึน้ ทีผ่ า่ นมา
ข้าพเจ้าเพียงแค่เล่นๆกับพระสันตะปาปา ข้าพเจ้าเริม่ งานนีใ้ นพระนามของพระเจ้าและ
งานนี้จะส�ำเร็จเมื่อข้าพเจ้าไม่ได้อยู่ร่วมแล้วและโดยพระอ�ำนาจยิ่งใหญ่ของพระองค์”
(Ibid., เล่มที่ 6 บทที่ 10) {GC 142.2}
ลูเธอร์โต้ค�ำต�ำหนิของศัตรูทั้งหลายที่เหน็บแนมเขาถึงจุดอ่อนของหลัก
ความเชื่อของเขาว่า “รู้ได้อย่างไรว่าพระเจ้าไม่ได้ทรงเลือก และทรงเรียกข้าพเจ้าและ
หากเขาไม่กลัวที่จะดูแคลนข้าพเจ้าแล้ว พวกเขาก�ำลังดูแคลนพระเจ้าเองมิใช่หรือ
โมเสสอยูต่ วั คนเดียวขณะเดินทางออกไปจากประเทศอียปิ ต์ เอลียาห์อยูอ่ ย่างโดดเดีย่ ว
ในสมัยกษัตริย์อาหับครองราชสมบัติ อิสยาห์อยู่คนเดียวในกรุงเยรูซาเล็ม เอเสเคียล
อยูอ่ ย่างโดดเดีย่ วทีก่ รุงบาบิโลน.....พระเจ้าไม่เคยทรงเลือกผูเ้ ผยพระวจนะจากปุโรหิต
ใหญ่หรือบุคคลยิง่ ใหญ่อนื่ แต่โดยทัว่ ไปพระองค์ทรงเลือกคนทีต่ ำ�่ ต้อยและเป็นคนทีเ่ ขา
เหยียดหยามรวมทั้งคนเลี้ยงแกะอย่างอาโมส ในทุกยุค คนของพระเจ้าจะต้องต�ำหนิ
ผู้ยิ่งใหญ่ พระราชา ขุนนาง ปุโรหิต และนักปราชญ์ด้วยการเสี่ยงภัยที่มีต่อชีวิต.....
ข้าพเจ้าไม่ได้บอกว่าตัวเองเป็นผู้เผยพระวจนะ แต่ข้าพเจ้าบอกว่าพวกเขาจะต้อง
เกรงกลัวอย่างแน่นอนที่เพราะ ว่าข้าพเจ้าตัวคนเดียวและพวกเขามีคนมากมาย
ข้าพเจ้ามั่นใจในข้อนี้ว่าพระวจนะของพระเจ้าอยู่กับข้าพเจ้าและไม่ได้อยู่กับพวกเขา
(Ibid. เล่มที่ 6 บทที่ 10) {GC 142.3}
แต่ถึงกระนั้น ไม่ใช่เป็นเรื่องปราศจากการต่อสู้กับตัวเขาเอง ลูเธอร์ตัดสินใจ
เด็ดขาดทีจ่ ะแยกตัวออกจากคริสตจักร ในประมาณช่วงเวลานีเ้ ขาบันทึกไว้วา่ “ข้าพเจ้า
ตระหนักมากยิ่งขึ้นในแต่ละวัน ข้าพเจ้าเห็นว่าเป็นเรื่องยากที่จะละความรู้ด้าน
ศีลธรรมจรรยาที่หลงสั่งสมมาตั้งแต่เด็กทิ้งไป
โอ เป็นเรื่องที่น�ำความเจ็บปวดมาให้ข้าพเจ้ามากเพียงไร แม้ข้าพเจ้า 145

มีพระคัมภีร์อยู่ข้างข้าพเจ้า เพื่อรับรองว่าข้าพเจ้าอยู่ฝ่ายที่ถูก ท�ำให้ข้าพเจ้ากล้าที่จะ
ยืนขึน้ ด้วยความกล้าหาญต่อต้านพระสันตะปาปาและยกเขาขึน้ มาว่าพระสันตะปาปา
คือผู้ต่อต้านพระเยซูคริสต์ Antichrist
ข้าพเจ้าไม่ได้ทุกข์ใจเช่นนีม้ าก่อนได้อย่างไร มีหลายครั้งทีข่ ้าพเจ้าถามตนเอง
อย่างขมขืน่ ด้วยค�ำถามทีอ่ ยูบ่ นริมฝีปากของชาวเปปาซีทวี่ า่ “เจ้าอยูอ่ ย่างโดดเดีย่ วนัน้
ฉลาดแล้วหรือ” คนอืน่ ๆเป็นฝ่ายผิดหรือ จะเป็นเช่นไร หากในทีส่ ดุ ตัวข้าพเจ้าเองเป็น
ฝ่ายผิดท�ำให้มจี ติ วิญญาณมากมายทีห่ ลงเชือ่ กับความผิดของข้าพเจ้าและเขาจะพินาศ
ไปตลอดกาล’ ‘ข้าพเจ้าได้ต่อสู้เช่นนี้กับตัวเองและกับซาตานจนพระคริสต์ได้เสด็จ
มาเสริมก�ำลังหัวใจของข้าพเจ้าเพื่อต่อสู้กับความสงสัยเหล่านี้’” (Martyn หน้า 372,
373) {GC 143.1}
สันตะปาปาเคยขู่ลูเธอร์ไว้ว่าหากเขาไม่ถอนค�ำพูดจะขับไล่ลูเธอร์ออกจาก
คริสตจักรโรม และบัดนีค้ ำ� ขูน่ นั้ ก็เกิดขึน้ จริงแล้วมีคำ� สัง่ จากพระสันตะปาปาฉบับใหม่
ปรากฏออกมา ประกาศเรือ่ งการแยกนักปฏิรปู ออกจากคริสตจักรโรมันเป็นครัง้ สุดท้าย
ประณามเขาว่าเป็นผู้ที่สวรรค์แช่งสาปแล้วและยังรวมถึงทุกคนที่รับเชื่อหลักค�ำสอน
ของลูเธอร์ก็ได้รับค�ำตัดสินเช่นนี้ด้วยพวกเขาได้ก้าวเข้าไปสู่การต่อสู้ครั้งยิ่งใหญ่อย่าง
เต็มที่แล้ว {GC 143.2}
การถูกต่อต้านเป็นชะตากรรมของทุกคน ที่ พระเจ้าทรงใช้ให้เสนอความจริง
ตามยุคสมัยในช่วงเวลาของพวกเขา ยุคสมัยของลูเธอร์มีความจริงเฉพาะสมัยเขา—
เป็นความจริงที่ส�ำคัญส�ำหรับเวลานั้น มีความจริงแห่งยุคส�ำหรับเวลานี้ด้วย พระเจ้า
ผู้กระท�ำการตามค�ำแนะน�ำของพระองค์เองจะทรงพอพระทัยที่จะน�ำมนุษย์ไปอยู่ใน
สภาวะการต่างๆและบัญชาให้เขารับหน้าที่พิเศษส�ำหรับยุคที่เขามีชีวิตอยู่และภายใต้
สภาพที่เขาจะไปอยู่นั้น หากเขาจะซาบซึ้งในคุณค่าของแสงสว่างที่พระเจ้าทรง
ประทานให้เขา ความจริงทีย่ งิ่ ใหญ่กว่าจะเปิดออกให้แก่พวกเขา แต่คนส่วนใหญ่ใน
ทุกวันนีไ้ ม่ได้ปรารถนาความจริง(สัจจะธรรม)มากไปกว่าผูต้ ดิ ตามพระสันตะปาปา
ที่ต่อต้านลูเธอร์ มีความปรารถนาอันเดียวกันที่จะรับทฤษฎีและธรรมเนียมประเพณี
ของมนุษย์แทนพระวจนะของพระเจ้าเหมือนเช่นสมัยก่อน ผูท้ นี่ ำ� สอนความจริงส�ำหรับ
ยุคนี้จะต้องไม่คาดหวังที่จะรับความพึงพอใจที่มากไปกว่านักปฏิรูปในอดีตที่ผ่านมา
146 ความขัดแย้งต่อสู้ยิ่งใหญ่ระหว่างความจริงและความเท็จ ระหว่างพระคริสต์

และซาตานจะต้องเพิม่ มากขึน้ ด้วยความรุนแรงจนถึงวันปิดฉากประวัตศิ าสตร์ของโลก
{GC 143.3}
พระเยซูคริสต์ตรัสกับสาวกของพระองค์ว่า “ถ้าท่านทั้งหลายเป็นของโลก
โลกก็จะรักท่านซึง่ เป็นของโลก แต่เพราะท่านไม่ใช่ของโลก เพราะเราได้เลือกท่านออก
จากโลก เหตุฉะนั้นโลกจึงเกลียดชังท่าน จงระลึกถึงค�ำที่เราได้กล่าวแก่ท่านทั้งหลาย
แล้วว่า ‘บ่าวมิได้เป็นใหญ่กว่านาย’ ถ้าเขาข่มเหงเรา เขาก็จะข่มเหงท่านทัง้ หลายด้วย
ถ้าเขาปฏิบตั ติ ามค�ำของเรา เขาก็จะปฏิบตั ติ ามค�ำของท่านทัง้ หลายด้วย” (ยอห์น 15:
19,20) และในอีกทางหนึ่งพระเจ้าทรงประกาศอย่างชัดเจนว่า “วิบัติแก่เจ้าทั้งหลาย
เมื่อคนทั้งหลายจะยอว่าเจ้าดี เพราะบรรพบุรุษของเขาได้กระท�ำอย่างนั้นแก่ผู้เผย
พระวจนะเท็จเหมือนกัน” (ลูกา 6:26) ในวันนี้ วิญญาณของโลกเข้าประสานกับ
พระวิญญาณของพระคริสต์ไม่ได้มากไปกว่าในสมัยอดีต และในเวลานี้ผู้ที่เทศนา
สอนพระค�ำของพระเจ้าด้วยความบริสุทธิ์จะไม่ได้รับความชื่นชอบมากไปกว่าใน
สมัยนั้น รูปแบบของการต่อต้านความจริงอาจเปลี่ยนได้ ความเป็นศัตรูกันอาจจะ
ไม่เปิดเผยให้เห็นได้ชัดเจนเพราะปกปิดได้ดียิ่งขึ้น แต่ความขัดแย้งเดียวกันยังคงมีอยู่
และจะแสดงออกให้เห็นจนกระทั่งถึงยุคสุดปลาย {GC 144.1}
“อย่าให้ผู้หนึ่งผู้ใดล่อลวงท่านโดยทางหนึ่งทางใดเลย เพราะว่าวันนั้นจะ
ไม่มาถึง เว้นแต่จะมีการล้มลงเสียก่อน และคนแห่งการบาปนั้นจะประจักษ์แจ้ง
คือลูกแห่งความพินาศผู้กีดกั้นขัดขวางและยกตัวขึ้นต่อสู้อะไร ๆ ที่ได้ชื่อว่าเป็น
พระเจ้า หรืออะไร ๆ ที่เขาไหว้นมัสการนั้น แล้วมันก็นั่งในพระวิหารของพระเจ้า
เหมือนอย่างพระเจ้า ประกาศตัวว่าเป็นพระเจ้า” 2 เธสะโลนิกา 2:3-4
แนะน�ำดูภาพยนต์ เรื่อง Martin Luther-- 1953 จาก You Tube—old
classic must-see movie หรือ อีกชื่อ Martin Luther Film : I will not
recant ภาษาอังกฤษ ( โปรดระวังหนังเลียนแบบให้ข้อมูลผิดๆทีมีเจตนาโจมตี
และท�ำลาย มาร์ติน ลูเธอร์ ) ความยาว 1:44:28 Be careful of new counterfeit
movie or documentary versions which try to devalue or destroy
Luther !!! WWM
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31 ตุลาคม ค.ศ. 1517 ลูเทอร์ได้น�ำประกาศที่
เรียกว่า ญัตติ 95 เรื่อง The 95 Theses
ไปตอกตะปูแปะไว้ที่ประตู้หน้าโบสถ์เมือง
วิทเทนเบิร์ก ประณามการขายใบไถ่บาป
Sale of Indulgence ของสันตะปาปาซึ่งเป็น
วิธีหาเงินโดยหลอกลวงให้ผู้คนใช้เงินซื้อ
ใบล้างบาปเพื่อจะได้ไปสวรรค์
Nailing of the 95 Thesis by Martin Luther-the greatest reformer of the Protestant
Reformation

ประตูโบสถ์ วิทเตนเบอร์ก Wittenberg
ภาพ - WWM
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บทที่ 8

มาร์ติน ลูเธอร์รายงานตัวต่อหน้ารัฐสภาไดเอท
Martin Luther

ชาลส์ที่ 5 เป็นจักรพรรดิองค์ใหม่ทไี่ ด้ขนึ้ ครองราชย์สมบัตใิ นประเทศเยอรมัน
ผูแ้ ทนของโรมส่งสารแสดงความยินดีมาทันทีและโน้มน้าวให้พระราชาใช้อำ� นาจต่อต้าน
นักปฏิรูปศาสนา ลูเธอร์ ในทางกลับกัน เจ้าผู้ครองนครผู้มีสิทธิ์เลือกจักรพรรดิ์ ของ
แคว้นแซกโซนนีผู้ซึ่งจักพรรดิชาลส์เป็นหนี้บุญคุณเพราะมีส่วนอย่างมากยิ่งที่ช่วยให้
พระองค์ขนึ้ ครองราชย์สมบัตไิ ด้นนั้ ได้ขอร้องให้พระองค์อย่ากระท�ำการใดต่อต้าลูเธอร์
จนกว่าจะได้โอกาสฟังเขาเสียก่อน จักรพรรดิจึงตกอยู่ในที่นั่งทีงุนงงยิ่งใหญ่และ
เสียหน้า ชาวระบบสันตะปาปานิยมจะไม่พงึ พอใจในสิง่ ใดๆจนกว่ามีพระบัญชาก�ำหนด
โทษให้ลเู ธอร์ถงึ แก่ความตาย เจ้านครผูม้ สี ทิ ธิเ์ ลือกจักรพรรดิเ์ คยประกาศอย่างแข็งขัน
แล้วว่า “แม้พระราชาหรือบุคคลอื่นก็ยังไม่ได้แสดงให้เห็นว่าผลงานเขียนของลูเธอร์
ผิด” ดังนั้นเขาจึงขอให้ “จัดหาการคุ้มครองความปลอดภัยให้กับ ดร. ลูเธอร์เพื่อเขา
จะปรากฏตัวต่อหน้าผู้พิพากษาที่มีความรู้เคร่งครัดและไม่ล�ำเอียงได้” (D’Aubigne,
เล่มที่ 6, บทที่ 11) {GC 145.1}
บัดนี้ ซึ่งเป็นเวลาไม่นานหลังจากพระเจ้าชาลส์ขึ้นครองราชย์สมบัติ ทุก
ฝ่ายมุ่งหันมายังการประชุมสภาของรัฐต่างๆ ที่เมืองเวิมส์ มีปัญหาการเมืองและสิ่ง
ที่น่าสนใจที่จะต้องให้ที่ประชุมสภาพิจารณา เป็นเวลาครั้งแรกที่เจ้าผู้ครองนครทั้ง
หลายของประเทศเยอรมันจะได้เข้าเฝ้าจักรพรรดิหนุม่ ในสภาทีป่ รึกษา จากทุกมุมของ
บ้านเกิดเจ้าหน้าที่ชั้นสูงของคริสตจักรและของรัฐเดินทางมาที่นี่ เจ้านายทางฝ่ายโลก
คนที่เกิดในตระกูลชั้นสูง คนมีอ�ำนาจและภาคภูมิในในชาติเกิด คณะสงฆ์ที่โอ่อ่า ส่อง
ประกายด้วยความคิดจิตใต้สำ� นึกทีเ่ หนือกว่าผูอ้ นื่ ทัง้ ในฐานะและในอ�ำนาจ อัศวินจาก
พระราชส�ำนักและมหาดเล็กติดอาวุธและทูตานุทตู จากดินแดนต่างชาติทหี่ า่ งไกล คน
ทัง้ หมดนีไ้ ด้มาชุมนุมกันทีเ่ มืองเวิมส์ แต่ถงึ กระนัน้ เรือ่ งทีป่ ลุกความสนใจในท่านกลาง
คนที่ชุมนุมมากมายนั้นเป็นเรื่องของนักปฏิรูปชาวแซกซอนท่านนั้น {GC 145.2}
ก่อนหน้านี้ ชาลส์ได้แนะเจ้านครต่างๆน�ำลูเธอร์มาที่ประชุมรัฐสภา 149

ด้วย โดยให้การรับรองเรือ่ งความปลอดภัยและสัญญาทีจ่ ะให้ปรึกษาหารือเรือ่ งนีอ้ ย่าง
เสรีกับผู้ที่มีความสามารถที่รอบรู้ปัญหาที่โต้แย้งกันอยู่ ลูเธอร์มีความกระตือรือร้นที่
จะปรากกฎตัวต่อพระพักตร์จกั รพรรดิ ในเวลานีส้ ขุ ภาพของเขาไม่สแู้ ข็งแรงนัก แต่ถงึ
กระนัน้ เขาเขียนจดหมายไปถึง เจ้าผูค้ รองนครมีใจความว่า “หากข้าพเจ้าไปเมืองเวิสม์
ในสภาพทีแ่ ข็งแรงไม่ได้ ก็ให้หามข้าพเจ้าไป ไม่วา่ ข้าพเจ้าจะเจ็บป่วยมากเพียงไร เพราะ
ว่าเมือ่ จักรพรรดิทรงเรียกข้าพเจ้าให้เข้าเฝ้าแล้ว ข้าพเจ้าจะไม่สงสัยเลยว่าพระเจ้าเอง
ทรงเป็นผู้เรียกเชิญข้าพเจ้า หากพวกเขาปรารถนาที่จะใช้ความรุนแรงต่อข้าพเจ้าและ
เป็นเรือ่ งทีม่ โี อกาสเกิดขึน้ ได้ (เพราะนีไ่ ม่ใช่เป็นค�ำสัง่ ของพวกเขาเองทีเ่ รียกข้าพเจ้าให้
ปรากฏตัว) ข้าพเจ้าขอมอบเรื่องนี้ไว้ในพระหัตถ์ของพระเจ้า พระองค์ผู้ทรงปกป้อง
รักษาชายหนุม่ จากเตาไฟทีร่ นุ แรงครัง้ นัน้ ยังทรงพระชนม์และทรงครองอ�ำนาจอยู่ หาก
พระองค์จะไม่ทรงช่วยข้าพเจ้าให้รอด ชีวิตของข้าพเจ้ามีความส�ำคัญแต่เพียงน้อยนิด
ขอให้พวกเขาปกป้องพระกิตติคุณไว้ไม่ให้เปิดโอกาสให้คนชั่วดูแคลนและให้เรายอม
หลั่งเลือดเพื่อพระกิตติคุณ กลัวว่าพวกเขาจะได้ชัยชนะ ไม่ใช่เป็นเรื่องของข้าพเจ้าที่
จะมาคิดว่าชีวิตหรือความตายของข้าพเจ้าจะมีส่วนช่วยให้คนอื่นๆทั้งหมดได้รับ
ความรอดหรือไม่ ท่านคาดหวังทุกสิ่งจากข้าพเจ้าได้นอกจากหนีและเพิกถอนค�ำพูด
ข้าพเจ้าบินไม่ได้และกลับค�ำถอนค�ำพูดก็จะยังท�ำไม่ได้ (Ibid. เล่มที่ 7 บทที่ 1.) {GC
146.1}
ในขณะทีข่ า่ วเรือ่ งลูเธอร์จะปรากฏตัวต่อรัฐสภากระจายไปทัว่ ทัง้ เมืองเวิมส์นนั้
มีความตืน่ เต้นเกิดขึน้ ไปทัว่ ถึงอาลีนเดอร์ผแู้ ทนของพระสันตะปาปาทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
ให้ติดตามคดีนี้เป็นพิเศษเขาตื่นตระหนกและโกรธเคืองอย่างมาก เขามองเห็นว่าเรื่อง
นีจ้ ะยุตลิ งและจะเกิดผลร้ายต่อขบวนการของระบบสันตะปาปา การทีจ่ ะสอบสวนคดี
ทีพ่ ระสันตะปาปาได้ตดั สินประหารชีวติ แล้วนัน้ จะเป็นการดูแคลนอ�ำนาจเด็ดขาดของ
สันตะปาปา นอกจากนีเ้ ขายังกลัวว่าความคล่องแคล่วในการพูดและการโต้ทมี่ อี ำ� นาจ
ของชายคนนี้อาจหันเจ้าผู้ครองนครจ�ำนวนมากมายออกไปจากวิถีของสันตะปาปา
ดังนั้นเขาจึงทัดทานด้วยท่าทีเร่งด่วนที่สุดกับพระเจ้าชาลส์ให้ต้านการปรากฏตัวของ
ลูเธอร์ที่เมืองเวิมส์ ในช่วงเวลานี้ค�ำสั่งของพระสันตะปาปาได้ประกาศ ว่าให้ขับออก
จากคริสตจักร และให้คว�่ำบาตรลูเธอร์ และเรื่องนี้บวกกับค�ำเรียกร้องของผู้แทน
150 พระสั น ตะปาปาเร้ า ให้ จั ก รพรรดิ ยิ น ยอม พระองค์ เขี ย นจดหมายไปถึ ง

เจ้าผู้ครองนครว่าหากลูเธอร์จะไม่ยอมเพิกถอน เขาก็ควรที่จะอยู่ที่เมืองวิตเตนเบิร์ก
ต่อไป {GC 146.2}
อาลีนเดอร์ไม่พอใจกับชัยชนะนี้ ด้วยอ�ำนาจและเล่หเ์ หลีย่ มเขาได้ลงมือสัง่ การ
ด้วยตัวเขาเองทีจ่ ะก�ำหนดโทษของลูเธอร์ ด้วยความมุง่ มัน่ ทีน่ า่ จะท�ำงานอุดมการณ์ที่
ดีกว่านี้ เขาผลักดันเรื่องนี้ให้เจ้าผู้ครองนคร พระราชาคณะและสมาชิกอื่นๆของสภา
สนใจ โดยกล่าวหานักปฏิรูปว่า “ก่อความไม่สงบ กบฏ และหมิ่นประมาทพระเจ้า”
แต่ความรุนแรงและอารมณ์ที่ผู้แทนพระสันตะปาปาแสดงออกนั้นท�ำให้มองได้อย่าง
ชัดเจนถึงวิญญาณที่หนุนเขาอยู่ “เขาท�ำไปด้วยความเกลียดชังและการแก้แค้น”
“มากกว่าด้วยความกระตือรือร้นและยึดคุณธรรม” เป็นค�ำวิจารณ์ของคนทัว่ ไป (Ibid.
เล่มที่ 7 บทที่ 1) สมาชิกส่วนใหญ่ของรัฐสภามีแนวโน้มทีจ่ ะชืน่ ชอบกับอุดมการณ์ของ
ลูเธอร์ {GC 147.1}
อาลีนเดอร์เพิ่มความพยายามเป็นสองเท่าเพื่อโน้มน้าวให้พระจักรพรรดิ
รับหน้าที่ด�ำเนินการตามค�ำสั่งของพระสันตะปาปา แต่ภายใต้กฎหมายของประเทศ
เยอรมันเรือ่ งนีท้ ำ� ไม่ได้หากปราศจากความเห็นชอบของบรรดาเจ้าผูค้ รองนครและใน
ที่สุดพระเจ้าชาล์สแพ้ต่อการรบเร้าของผู้แทนสันตะปาปาจึงขอให้เขาเสนอเรื่องของ
เขาเข้าไปยังทีป่ ระชุมสภา “เป็นวันทีภ่ าคภูมใิ จส�ำหรับทูตของสันตะปาปา การประชุม
สภายิ่งใหญ่ อุดมการณ์นั้นยิ่งใหญ่กว่า อาลีนเดอร์ที่วิงวอนขอเพื่อโรม…..แม่และผู้มี
อ�ำนาจสิทธิข์ าดของคริสตจักรทัง้ ปวง” เขาจะแก้ตา่ งให้แก่อาณาจักรของเปโตรต่อหน้า
เจ้านายของอาณาจักรคริสเตียนที่มาชุมนุมกัน “เขามีของประทานที่พูดได้อย่าง
คล่องแคล่วและเขาปรากฏตัวขึน้ มาด้วยความยิง่ ใหญ่ของโอกาสนี้ ด้วยการทรงน�ำของ
พระเจ้าทรงสัง่ การให้โรมปรากฏตัวทีส่ ภาและให้นกั พูดทีม่ คี วามสามารถทีส่ ดุ อ้อนวอน
ต่อหน้าบัลลังก์ศาลที่สง่างามน่าเคารพที่สุด ก่อนที่โรมจะถูกประนาม” (Wylie เล่มที่
6 บทที่ 4) ผู้ที่สนับสนุนนักปฏิรูปมองไปยังผลของค�ำปราศัยของอาลีนเดอร์ด้วย
ความหวาดหวั่นเล็กน้อย เจ้าผู้ครองนคร แห่งแคว้นนแซกซอนไม่อยู่ แต่เขาได้สั่งการ
ให้สมาชิกสภาบางคนที่เข้าร่วมประชุมอยู่ที่นั่นจดบันทึกค�ำปราสัยของผู้แทนของ
พระสันตะปาปา {GC 147.2}
อาลีนเดอร์มุ่งหน้าที่จะล้มล้างความจริงด้วยก�ำลังอ�ำนาจทั้งหมดของความรู้
และความสามารถในการพูดได้ประทับใจ เขาโหมกระหน�่ำข้อกล่าวหาเป็นชุดๆ 151

ใส่ลูเธอร์ในเรื่องความเป็นศัตรูกับคริสตจักรและรัฐ คนเป็นและคนตาย บรรพชิตและ
ฆราวาส สภาและคริสเตียนทั่วไป เขาประกาศว่า “ความผิดของลูเธอร์มีพอเพียง” ที่
จะรับรองการเผา “คนนอกรีตได้เป็นแสนคน” {GC 148.1}
ในตอนสรุปเขาพยายามโยนความเหยียดหยามใส่คนที่ยึดความเชื่อของ
การปฏิรูป “พวกลูเธอรันเหล่านี้เป็นใครกันนะ พวกครูจองหองอวดดี พวกพระเลว
ทรามนักบวชเหลวไหลเสเพล ทนายทีไ่ ม่รเู้ รือ่ งและขุนนางทีเ่ สือ่ ม กับประชาชนทัว่ ไป
ที่พวกเขาชักน�ำให้ไปในทางผิดและไปในทางที่ถูกบิดเบือน จ�ำนวนความสามารถและ
อ�ำนาจของคาทอลิกนั้นเหนือกว่าพวกลูเธอร์มากเพียงไร ค�ำสั่งเอกฉันท์จากที่ประชุม
อันทรงเกียรติจะส่องประกายคนสอนง่าย เตือนคนหัวดือ้ ช่วยคนทีไ่ ม่มนั่ ใจตัดสินและ
ให้ก�ำลังแก่คนอ่อนแอ” (D’Aubigne เล่มที่ 7 บทที่ 3) {GC 148.2}
ผู้ที่สนับสนุนความจริงในทุกยุคจะถูกอาวุธเช่นนี้เข้าจู่โจม ค�ำโต้เดียวกันจะ
โหมกระหน�่ำใส่ลงผู้ที่กล้าเสนอค�ำสอนอันเรียบง่ายและตรงไปตรงมาจากพระวจนะ
ของพระเจ้า ผูท้ ฝี่ กั ใฝ่ศาสนาทีน่ ยิ มชมชอบกันได้อทุ านขึน้ มาว่า “นักเทศน์หลักข้อเชือ่
แนวใหม่เหล่านี้คือผู้ใดเล่า พวกเขาไม่มีการศึกษา มีไม่กี่คนและเป็นชนชั้นยากจนแต่
กระนั้นพวกเขาอ้างว่ามีความจริงและเป็นคนที่พระเจ้าทรงเลือกสรรไว้แล้ว พวกเขา
ขาดความรู้และถูกหลอก คริสตจักรของเรามีจ�ำนวนคนและอิทธิพลเหนือกว่าพวก
เขา เรามีบุคคลยิ่งใหญ่และมีความรู้สูงท่ามกลางพวกเรา ข้างเรามีอ�ำนาจมากยิ่งกว่า
เพียงไร” นี่คือเหตุผลข้ออ้างที่มีอิทธิพลที่ให้โลกได้เห็นแต่ในวันนี้ไม่เป็นหลักฐานที่จะ
ลงความเห็นได้ดีไปกว่าในสมัยของนักปฏิรูป {GC 148.3}
การปฏิรูป (Luther--Protestant Reformation) ไม่ได้จบลงที่ลูเธอร์ตามที่
หลายคนคิด แต่จะด�ำเนินต่อไปจนประวัตศิ าสตร์โลกจะปิดฉากลง ลูเธอร์มงี านยิง่ ใหญ่
ที่จะท�ำเพื่อสะท้อนแสงสว่างที่พระเจ้าทรงอนุญาตให้ส่องไปให้แก่ผู้อื่น แต่ถึงกระนั้น
เขาก็ไม่ได้รับแสงสว่างทั้งหมดที่จะต้องน�ำมาให้แก่ชาวโลก จากสมัยนั้นจนมาถึงยุคนี้
แสงใหม่ยงั ส่องสว่างอย่างสม�ำ่ เสมอลงมายังพระคัมภีรแ์ ละความจริงใหม่กเ็ ปิดออกมา
สม�่ำเสมอ {GC 148.4}
ค�ำปราศรัยของผูแ้ ทนพระสันตะปาปาฝังความประทับใจทีล่ กึ ซึง้ ต่อทีป่ ระชุม
รัฐสภา ลูเธอร์ไม่ได้อยู่ที่นั่นเพื่อเอาความจริงของพระเจ้าที่ชัดแจ้งและโน้มน้าวใจ
152 ตอบโต้ ผู ้ แ ทนของระบบสั น ตะปาปา ไม่ มี ผู ้ ใ ดเลยที่ จ ะพยายามปกป้ อ ง

นักปฏิรปู มีการแสดงออกโดยทัว่ ไปไม่เพียงเพือ่ ก�ำหนดโทษเขาและประณามหลักธรรม
ที่เขาสอนแต่หากเป็นไปได้จะต้องถอนรากถอนโคนค�ำสอนคนนอกรีต โรมรู้สึกชื่นชม
ในโอกาสที่ได้ปกป้องแนวคิดของโรม ทั้งหมด ที่ต้องพูดเพื่อสนับสนุนแก้ข้อกล่าวหา
ของฝ่ายตรงกันข้ามของเธอนัน้ โรมได้พดู ไปหมดแล้ว แต่ชยั ชนะทีป่ รากฏออกมาเป็น
สัญญาณบอกถึงความพ่ายแพ้ ต่อแต่นไี้ ปความแตกต่างระหว่าความจริงและความผิด
นั้นจะปรากฏให้เห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ขณะที่จะลงสนามเพื่อสู้รบอย่างเปิดเผยตั้งแต่
วันนั้นเป็นต้นมาโรมจะไม่ได้ยืนอย่างมั่นคงอีกเหมือนที่เคยยืนมาก่อน {GC 149.1}
ในขณะที่สมาชิกส่วนใหญ่ของรัฐสภาคงไม่รีรอที่จะมอบลูเธอร์ให้แก่ความ
พยาบาทของโรมก็ตามที ก็ยงั มีสมาชิกจ�ำนวนมากทีม่ องเห็น และเศร้าใจกับความชัว่ ช้า
ทีม่ ใี ห้เห็นในคริสตจักรและปรารถนาทีจ่ ะยับยัง้ การกระท�ำทารุณกรรมทีค่ นเยอรมันจะ
ต้องได้รบั การทรมานอันเนือ่ งจากความเหลวแหลกและความโลภของสภาการปกครอง
ของสงฆ์ ผูแ้ ทนของพระสันตะปาปาได้เสนอกฎของระบบสันตะปาปาด้วยแสงสว่างที่
เอือ้ ประโยชน์อย่างมากยิง่ บัดนีพ้ ระเจ้าทรงดลใจสมาชิกรัฐสภาให้วเิ คราะห์อย่างจริงใจ
ถึงผลของความโหดเหี้ยมของระบบสันตะปาปา ท่านขุนนาง จอร์จแห่งแซกซอนนี่
ลุกขึ้นยืนในที่ประชุมอันทรงเกียรติชี้ด้วยความแม่นย�ำอย่างน่ากลัวถึงการหลอกลวง
และสื่อน่าพึงรังเกียจของพระสันตะปาปาและผลลัพธ์ที่ร้ายกาจ เขาปิดท้ายด้วยการ
พูดว่า {GC 149.2}
“นีเ่ ป็นการกระท�ำช�ำเราบางข้อทีร่ อ้ งเรียนต่อโรม ความอายทัง้ หมดได้ปดั ทิง้
ไปและเป้าหมายเดียวของเขาคือ……เงิน เงิน เงิน…..เพือ่ ว่านักเทศน์ทจี่ ะสอนความจริง
ไม่กล่าวถึงเรือ่ งใดเลยนอกจากความเท็จและไม่ใช่แค่ยอมทนเท่านัน้ แต่ยงั ได้รบั รางวัล
ตอบแทนด้วยเพราะค�ำโกหกยิ่งมาก พวกเขาก็จะได้ประโยชน์เพิ่มมากขึ้น น�้ำโสโครก
เช่นนี้ไหลออกมาจากบ่อน�้ำพุเหม็นเน่านี้ ความเสเพลยื่นมือออกไปจับความโลภ…….
โอ อนิจจังเรื่องอับอายอื้อฉาวที่นักบวชก่อ ท�ำให้คนที่น่าสงสารมากมายถูกจับเหวี่ยง
สูค่ วามหายนะนิรนั ดรกาล” จะต้องมีการปฏิรปู อย่างทัว่ ถึงเกิดขึน้ ให้ได้” (Ibid. เล่มที่
7 บทที่ 4) {GC 149.3}
ลูเธอร์เองคงไม่อาจสาธยายในความชั่วร้ายของระบบสันตะปาปาได้รุนแรง
และพูดได้ดีกว่านี้ ผู้พูดที่เป็นศัตรูตัวฉกาจของนักปฏิรูปได้ให้น�้ำหนักแก่ค�ำพูดของ
ลูเธอร์ {GC 150.1}
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หากดวงตาของทีป่ ระชุมรัฐสภาได้เปิดออก พวกเขาจะมองเห็นทูตสวรรค์ของ
พระเจ้าอยู่ท่ามกลางพวกเขา ส่องล�ำแสงแห่งความสว่างขัดขวางความมืดแห่งความ
ผิดและเปิดสมองและจิตใจของพวกเขาเพื่อให้รับความจริง อ�ำนาจของพระเจ้าแห่ง
ความจริงและสติปัญญาที่ควบคุมแม้กระทั่งศัตรูของการปฏิรูปศาสนาและได้เตรียม
ทางให้กบั งานยิง่ ใหญ่ทจี่ ะกระท�ำให้สำ� เร็จ มาร์ตนิ ลูเธอร์ไม่ได้อยูท่ ปี่ ระชุมรัฐสภา แต่
พระสุรเสียงของพระองค์ผู้ทรงยิ่งใหญ่กว่าลูเธอร์ได้ดังสะท้อนให้ได้ยินทั้งรัฐสภา {GC
150.2}
ที่ประชุมรัฐสภาได้ตั้งกรรมการขึ้นมาทันที เพื่อเตรียมจาระไนการกดขี่ของ
ระบบสันตะปาปาที่สร้างภาระหนักหน่วงให้กับชาวเยอรมัน พวกเขาระบุออกมาได้
สิบรายการ และยื่นถวายให้จักรพรรดิพร้อมด้วยข้อเรียกร้องให้รีบวางมาตรการแก้ไข
ความทารุณโหดร้ายเหล่านี้ ผูท้ ยี่ นื่ ข้อเสนอเหล่านีพ้ ดู ว่า “เป็นการสูญเสียจิตวิญญาณ
ของคริสเตียนมากกระไรเช่นนี้ เป็นการบ่อนท�ำลายอะไรเช่นนี้ เป็นการขูดเลือดอะไร
เช่นนีก้ บั เรือ่ งอือ้ ฉาวทีล่ อ้ มอยูร่ อบหัวหน้าฝ่ายจิตวิญญาณของโลกคริสเตียน เป็นหน้าที่
ของเราที่จะป้องกันความเสียหายและการเสียเกียรติยศชื่อเสียงคนของเรา ด้วยเหตุ
นี้เราจึงร้องขอด้วยความถ่อมใจและอย่างร้อนรนให้สั่งการในเรื่องของงานปฏิรูปและ
ติดตามจนกว่าจะเสร็จสมบูรณ์ (Ibid. เล่มที่ 7 บทที่ 4) {GC 150.3}
บัดนีท้ ปี่ ระชุมสภาเรียกร้องให้นกั ปฏิรปู ศาสนามารายงานตัวต่อหน้าพวกเขา
ในที่สุดจักรพรรดิยอมตามค�ำเรียกร้องแม้ว่าอาลีนเดอร์จะอ้อนวอน คัดค้านและ
ขู่ค�ำรามก็ตามทีและลูเธอร์ได้รับหมายเรียกให้ปรากฏตัวต่อหน้าที่ประชุมรัฐสภา
หมายเรียกนีม้ าพร้อมใบรับรองความปลอดภัยเพือ่ น�ำเขากลับไปยังทีท่ มี่ นั่ คงปลอดภัย
พนักงานป่าวประกาศคนหนึ่งเป็นผู้น�ำสาสน์เหล่านี้มายังเมืองวิตเตนเบิร์ก และเขา
ได้รับสั่งให้น�ำลูเธอร์ไปยังเมืองเวิมส์ {GC 150.3}
มิตรสหายของลูเธอร์หวั่นวิตกและเป็นทุกข์ พวกเขาเข้าใจถึงอคติและความ
เกลียดชังทีม่ ตี อ่ ลูเธอร์ พวกเขากลัวว่าพวกระบบสันตะปาปาจะไม่เคารพแม้คำ� รับรอง
ความปลอดภัย และได้ขอร้องเขาอย่าได้นำ� ภัยอันตรายมาให้กบั ชีวติ ของตน เขาตอบว่า
“ระบบสันตะปาปาไม่ได้ปรารถนาที่จะให้ข้าพเจ้ามายังเมืองเวิมส์แต่ต้องการก�ำหนด
โทษและความตายของข้าพเจ้า นี่ไม่ใช่เป็นเรื่องส�ำคัญ ไม่ต้องอธิษฐานเผื่อข้าพเจ้า
154 แต่ อ ธิ ษ ฐานเผื่ อ พระวจนะของพระเจ้ า .....พระคริ ส ต์ จ ะทรงประทาน

พระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อช่วยให้ข้าพเจ้าเอาชนะศาสนาจารย์แห่งความเท็จเหล่านี้
ในชีวิตนี้ข้าพเจ้าชังพวกเขา ข้าพเจ้าจะมีชัยเหนือพวกเขาโดยความตาย พวกเขา
ท�ำงานยุ่งๆที่เมืองเวิมส์เพื่อบังคับให้ข้าพเจ้าถอนค�ำพูดและนี่คือการถอนค�ำพูดของ
ข้าพเจ้า ก่อนหน้านีข้ า้ พเจ้าบอกว่าสันตะปาปาเป็นตัวแทนของพระคริสต์ บัดนีข้ า้ พเจ้า
ยืนยันว่าเขาเป็นปฏิปกั ษ์ของพระคริสต์หรือผูต้ อ่ ต้านพระคริสต์ (antichrist) และเป็น
อัครสาวกของมาร” (Ibid., เล่มที่ 7 บทที่ 6). {GC 150.5}
ในการเดินทางที่อันตรายเช่นนี้ ลูเธอร์ไม่ได้ไปเองคนเดียวอย่างโดดเดี่ยว
นอกจากผู้น�ำราชสารของส�ำนักพระราชวังแล้ว ยังมีมิตรสหายที่สนิทของเขาสามคน
ตั้งใจที่จะไปกับเขา เมลแลงธอนปรารถนาอย่างจริงใจที่จะเข้าร่วมกับพวกเขา หัวใจ
ของเขาผูกติดอยู่กับหัวใจของลูเธอร์และต้องการที่จะติดตามเขาไป หากจ�ำเป็นแม้จะ
ไปยังเรือนจ�ำหรือความตาย แต่คำ� ขอของเขาถูกปฏิเสธ หากลูเธอร์จะพินาศ ความหวัง
ของการปฏิรูปทางศาสนาจะต้องตกอยู่กับผู้ร่วมงานหนุ่มของเขา นักปฏิรูปศาสนา
พูดกับเมลแลงธอนขณะที่ลาจากกันว่า “หากข้าพเจ้าไม่กลับมาและศัตรูของข้าพเจ้า
ฆ่าข้าพเจ้าให้ตาย จงเทศนาสอนต่อไปและยืนหยัดอยู่ในความจริง จงท�ำงานแทน
ข้าพเจ้า.....หากท่านรอด ความตายของข้าพเจ้าก็ส่งผลตามมาไม่มาก” (Ibid. เล่มที่
7 บทที่ 7) นักศึกษาและประชาชนที่มาชุมนุมกันเพื่อเป็นพยานการออกเดินทางของ
ลูเธอร์นั้นเศร้าใจกับเหตุการณ์น้ันอย่างมาก หัวใจของกลุ่มชนขนาดใหญ่กลุ่มหนึ่งที่
ได้รับการสัมผัสด้วยพระกิตติคุณได้ร้องไห้ล�่ำลาเขา นักปฏิรูปศาสนาและผู้ติดตามจึง
ออกเดินทางไปจากเมืองวิตเตนเบิร์ก {GC 151.1}
ในการเดินทาง พวกเขามองเห็นว่าความคิดของประชาชนถูกครอบง�ำด้วย
ความหวาดกลัวที่มืดมน ในบางหมู่บ้านไม่มีเกียรติยศที่จะมอบให้พวกเขา ในขณะที่
พักค้างคืนมีนักบวชใจดีคนหนึ่งแสดงออกถึงความหวาดกลัวด้วยการยกชูให้ลูเธอร์
ดูภาพของนักปฏิรปู ชาวอิตาเลียนทีต่ อ้ งพลีชพี เพือ่ ความเชือ่ ในวันรุง่ ขึน้ พวกเขาได้รบั
ข่าวว่าผลงานเขียนของลูเธอร์ถกู ประณามทีเ่ มืองเวิมส์ ผูส้ อื่ ข่าวส�ำนักพระราชวังก�ำลัง
ประกาศค�ำสั่งของจักรพรรดิและสั่งให้ประชาชนน�ำผลงานที่ถูกประณามเหล่านั้นไป
มอบให้เจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง ผูป้ า่ วประกาศข่าวหวาดหวัน่ กับความปลอดภัยของ
ลูเธอร์เรื่องการประชุมรัฐสภาและคิดว่าความตั้งใจของเขาถูกเขย่าจึงได้ถามลูเธอร์ว่า
ยังคิดที่จะเดินหน้าต่อไปหรือไม่ เขาตอบว่า “แม้จะถูกสั่งห้ามในทุกเมือง
155

ข้าพเจ้าก็จะมุ่งหน้าต่อไป” {GC 151.2}
ทีเ่ มืองเออร์เฟริทลูเธอร์ได้รบั การต้อนรับอย่างมีเกียรติ ฝูงชนทีช่ นื่ ชอบเขาได้
ห้อมล้อมเขาไว้ เขาเดินทางไปตามถนนทีเ่ ขาเคยย�ำ่ มากับถุงเงินขอทานของเขามาก่อน
เขาไปเยี่ยมห้องคอนเวนท์ของเขาและคิดถึงการดิ้นรนที่เขาประสบมากับแสงสว่างที่
ส่องลงมายังเขาซึ่งบัดนี้แสงสว่างก�ำลังปกคลุมทั่วประเทศเยอรมัน พวกเขาขอร้องให้
ลูเธอร์เทศนาซึง่ เป็นเรือ่ งทีเ่ ขาถูกห้ามท�ำ แต่ผนู้ ำ� ทางประกาศข่าวได้อนุญาตให้เขาและ
บัดนี้นักบวชที่ครั้งหนึ่งเคยท�ำงานหามรุ่งหามค�่ำที่คอนเวนท์ได้ก้าวขึ้นบนธรรมาสน์
{GC 152.1}
ต่อหน้าฝูงชนที่แออัดกันหนาแน่น เขาพูดจากพระวจนะของพระคริสต์ว่า
“ขอให้สันติสุขจงเป็นของท่าน นักปรัชญา ดอกเตอร์และนักเขียนทั้งหลายพยายาม
สอนให้มนุษย์มีวิถีที่จะได้ชีวิตนิรันดร์ แต่พวกเขาไม่ประสบความส�ำเร็จ บัดนี้ข้าพเจ้า
จะมาบอกให้แก่ท่าน.....พระเจ้าทรงเรียกชายหนุ่มคนหนึ่งให้ฟื้นมาจากความตาย
พระองค์คือพระเยซูคริสต์พระผู้เป็นเจ้าของเราเพื่อพระองค์จะทรงท�ำลายความตาย
ก�ำจัดบาปและปิดประตูนรก นีเ่ ป็นงานของการช่วยให้รอด.....พระคริสต์ทรงได้ชยั ชนะ
แล้ว นีเ่ ป็นข่าวแห่งความยินดีและเราได้รบั ความรอดโดยการกระท�ำของพระองค์และ
ไม่ใช่จากกระกระท�ำของเราเอง.....พระผู้เป็นเจ้าพระเยซูคริสต์ของเราตรัสว่า ดังนั้น”
{GC 152.2}
เขาพูดต่อไปโดยแสดงให้เห็นว่าความเชื่อที่แท้จริงจะแสดงออกถึงชีวิตที่
บริสทุ ธิ์ “เนือ่ งจากพระเจ้าได้ทรงช่วยเราให้รอดแล้ว ก็ขอให้เราจัดการกับงานของเรา
เพื่อจะให้พระองค์ทรงยอมรับได้ ท่านเป็นคนร�่ำรวยหรือ ก็ขอให้สมบัติของท่านเลี้ยง
ดูความต้องการของผูท้ ขี่ ดั สน ท่านเป็นคนยากจนหรือ ก็ขอให้งานของการรับใช้เป็นที่
ยอมรับของคนร�ำ่ รวย หากงานของท่านมีประโยชน์ตอ่ ตัวท่านเองเท่านัน้ งานรับใช้ของ
ท่านที่ท่านแสร้งท�ำเพื่อถวายพระเจ้านั้นเป็นการกระท�ำที่มุสา” (Ibid. เล่มที่ 7 บทที่
7) {GC 152.3}
ประชาชนฟังด้วยความตะลึง ทิพย์อาหารแห่งชีวิตได้แจกจ่ายไปให้แก่จิต
วิญญาณที่หิวกระหาย พระคริสต์ได้รับการเทิดทูนให้อยู่เหนือสันตะปาปา ผู้แทน
พระองค์ จักรพรรดิและพระราชา ลูเธอร์ไม่ได้อ้างถึงสภาพภัยอันตรายของตัวเขาเอง
156 เขาไม่ได้พยายามท�ำให้ตวั เองเป็นเป้าหมายให้คนห่วงหรือเห็นใจ เขาตรึกตรอง

ถึงพระคริสต์จนกระทัง่ ลืมตัวเองไป เขาซ่อนตัวอยูห่ ลังพระมหาบุรษุ แห่งคาล์วารี คอย
หาทางทีจ่ ะน�ำเสนอพระเยซูในฐานะพระผูช้ ว่ ยให้รอดของคนบาปทัง้ ปวง {GC 152.4}
ในขณะทีน่ กั ปฏิรปู ศาสนาเดินทางต่อไป ทุกสถานทีท่ เี่ ขาไปให้ความสนใจเป็น
อย่างดี กลุ่มชนขนาดใหญ่ห้อมล้อมเขาไว้และเสียงที่เป็นมิตรเตือนเขาถึงจุดประสงค์
ของชาวโรมันนิยม บางคนพูดว่า “พวกเขาจะเอาท่านไปเผาและสลายร่างกายของ
ท่านให้เป็นเถ้าถ่านเหมือนทีท่ ำ� กับยอห์น ฮัส” ลูเธอร์ตอบว่า “แม้วา่ เขาจะจุดไฟตลอด
ทางจากเมืองเวิมส์ไปถึงเมืองวิตเตนเบิร์ก ซึ่งมีเปลวสูงขึ้นไปถึงสวรรค์ ข้าพเจ้าจะเดิน
ผ่านไปในนามของพระเจ้า ข้าพเจ้าจะปรากฏต่อหน้าพวกเขาข้าพเจ้าจะเดินเข้าไปใน
ปากของสัตว์ประหลาดตัวใหญ่นี้ และหักฟันของมันในนามของพระเยซูคริสต์พระผู้
เป็นเจ้า” (Ibid.เล่มที่ 7 บทที่ 7) {GC 153.1}
ข่าวการเดินทางของลูเธอร์ทมี่ าถึงเมืองเวิมส์กอ่ ให้เกิดความตืน่ ตระหนกตกใจ
กันใหญ่ มิตรสหายของเขากลัวจนตัวสั่นในเรื่องของความปลอดภัย ศัตรูของเขา
หวาดหวั่นในชัยชนะของอุดมการณ์ของพวกเขา พวกเขาใช้ความพยายามอย่างมาก
ที่ จ ะหน่ ว งเหนี่ ย วลู เ ธอร์ ที่ จ ะเดิ น ทางเข้ า ไปในเมื อ ง ด้ ว ยค� ำ ยุ ย งของชาวระบบ
สันตะปาปานิยม เขาได้รบั การขอร้องให้ไปพักทีป่ ราสาทแห่งหนึง่ ของอัศวินทีเ่ ป็นมิตร
ณ ที่แห่งนี้พวกเขาได้ประกาศว่าความยุ่งยากทั้งหมดจะปรับให้เข้ากันอย่างมิตรไมตรี
เพื่อนๆคอยพยายามที่จะปลุกความกลัวของเขาให้ตื่นขึ้นมาด้วยการสาธยายให้เห็น
ถึงภัยอันตรายที่ขู่คุกคามเขาอยู่ ความพยายามของพวกเขานั้นล้มเหลว ลูเธอร์ยังคง
ไม่หวั่นไหวประกาศว่า “แม้ว่าในกรุงเวิมส์จะมีจ�ำนวนปีศาจเท่ากับจ�ำนวนกระเบื้อง
ที่อยู่บนหลังคาบ้าน ข้าพเจ้าก็ยังจะมุ่งหน้าเดินทางเข้าไป” (Ibid. เล่มที่ 7 บทที่ 7)
{GC 153.2}
เมื่อลูเธอร์เดินทางมาถึงกรุงเวิมส์ มีกลุ่มคนขนาดใหญ่มาคอยกันอยู่ที่ประตู
ต้อนรับเขา ไม่เคยมีกลุ่มชนขนาดใหญ่เช่นนี้ออกมาต้อนรับจักรพรรดิมาก่อน ความ
ตื่นเต้นนั้นแรงมากและจากท่ามกลางหมู่คนเหล่านี้ มีเสียงเพลงสวดศพดังขึ้นอย่าง
ทราบซี้งและละห้อยส่งมาเตือนลูเธอร์ถึงชะตากรรมที่รอคอยเขาอยู่ ในขณะที่ลูเธอร์
ก้าวลงจากรถม้า เขาพูดว่า “พระเจ้าจะทรงเป็นโล่ป้องกันข้าพเจ้า” {GC 153.3}
ชาวระบบสันตะปาปานิยม ไม่เชื่อว่าลูเธอร์จะกล้าเสี่ยงมาปรากฏตัวที่
กรุงเวิมส์ การมาถึงของลูเธอร์จึงท�ำให้พวกเขาขวัญหาย จักรพรรดิเรียก
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ที่ปรึกษาให้พิจารณาถึงแนวทางที่จะด�ำเนินการต่อไป มีบิชอบอยู่คนหนึ่งที่ซึ่งเป็น
ผู้เคร่งครัดฝักใฝ่พระสันตะปาปา ประกาศว่า “เราหารือกันกับเรื่องนี้มานานแล้ว ให้
อ�ำนาจจักรพรรดิของท่านก�ำจัดชายคนนี้ไปทันที ไม่ใช่ ซีจิสมันด์ผู้ให้เผายอห์น ฮัส
เราไม่จำ� เป็นต้องให้หรือคงรักษาความปลอดภัยให้กบั ชายนอกรีตคนหนึง่ ” จักรพรรดิ
ตรัสว่า “ไม่ เราจะต้องรักษาค�ำสัญญาของเราไว้” (Ibid. เล่มที่ 7 บทที่ 8) พวกเขาจึง
ลงความเห็นกันว่าจะต้องฟังนักปฏิรูปศาสนาคนนี้เสียก่อน {GC 153.4}
คนทั้ ง เมื อ งตื่ น เต้ น อยากเห็ น ชายน่ า พิ ศ วงคนนี้ แ ละในไม่ ช ้ า มี ก ลุ ่ ม คน
ขนาดใหญ่ได้เข้ามาเยือนที่พักของเขา ลูเธอร์ที่แทบจะยังไม่ฟื้นจากความเจ็บป่วย
เมื่อไม่นานมานี้ เขาอ่อนเปลี้ยจากการเดินทางที่ใช้เวลาถึงสองสัปดาห์เต็ม เขาจะต้อง
เตรียมตัวเพื่อเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ที่ส�ำคัญในวันรุ่งขึ้นและเขาต้องการความสงบ
และการพักผ่อน แต่ประชาชนมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะพบเขาให้ได้จนเขา
ได้เวลาพักผ่อนผ่านเพียงไม่กชี่ วั่ โมง เมือ่ ขุนนาง อัศวิน บรรพชิตและประชาชนมาล้อม
เขาไว้อย่างใจจดใจจ่อ ในท่ามกลางคนเหล่านีม้ ขี นุ นางอยูห่ ลายคนทีก่ ล้ายืน่ ค�ำเรียกร้อง
ให้จกั รพรรดิปฏิรปู การกระท�ำในทางผิดและลูเธอร์กล่าวว่า คน “เหล่านีไ้ ด้รบั เสรีภาพ
แล้วโดยข่าวประเสริฐของเรา” (Martyn, หน้า 393) ทั้งศัตรูและมิตรได้เข้ามาเยี่ยม
พระนักบวชกล้าหาญท่านนี้ และเขาต้อนรับพวกของลูเธอร์ด้วยใจสงบที่ไม่หวั่นไหว
ตอบทุกคนด้วยความสง่าผ่าเผยและปัญญา ท่าทางของเขามัน่ คงและกล้าหาญ ใบหน้า
ซีดผอมของเขามีร่องรอยของความตรากตร�ำและความเจ็บป่วยนั้นสวมทับด้วยการ
แสดงออกที่เมตตาและความสุข ค�ำพูดเคร่งขรึมและความจริงใจอย่างลึกซึ้งของเขา
ท�ำให้เขามีอำ� นาจทีแ่ ม้กระทัง่ ศัตรูกย็ งั ทนไม่ได้ ทัง้ มิตรสหายและศัตรูอศั จรรย์ใจอย่าง
ล้นพ้น บางคนเชือ่ ว่ามีอำ� นาจของพระเจ้าสถิตร่วมอยูก่ บั เขา คนอืน่ ๆประกาศว่าเหมือน
เช่นพวกฟาริสีพูดถึงพระเยซูว่า “พระองค์มีผีสิง ” (มัทธิว 12:24) {GC 154.1}
ในวันต่อมา เขาได้รับค�ำสั่งให้เข้าไปยังที่ประชุมรัฐสภา เจ้าหน้าที่ส�ำนัก
พระราชวังได้รบั มอบหมายให้นำ� เขาไปยังทีป่ ระชุม แต่กระนัน้ เขาเดินเข้าไปด้วยความ
ยากล�ำบาก มีประชาชนแออัดแน่นอยูท่ กุ ซอกซอย พวกเขาต้องการมองดูพระนักบวช
ที่กล้าต่อต้านอ�ำนาจของสันตะปาปา {GC 154.2}
ในขณะที่เขาก�ำลังจะก้าวเข้าไปยังเบื้องหน้าผู้พิพากษาของเขานั้น นายพล
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ด้วยความปราณีว่า พระที่น่าสงสาร พระที่น่าสงสาร บัดนี้เจ้าก�ำลังลุกขึ้นยืนอย่างมี
เกียรติมากยิ่งกว่าเราหรือมากยิ่งกว่านายทัพคนอื่นใดในการต่อสู้อย่างดุเดือดที่สุด
ของเรา แต่หากการต่อสู้ของเจ้านั้นชอบธรรมและเจ้ามั่นใจในการต่อสู้นี้ ก็จงมุ่งหน้า
ไปในพระนามของพระเจ้าและไม่กลัวสิ่งใด พระเจ้าจะไม่ทอดทิ้งเจ้า {GC 154.3}
ในที่สุดลูเธอร์ก็มายืนอยู่ต่อหน้าสภา พระจักรพรรดิขึ้นประทับบนพระที่นั่ง
เจ้าหน้าที่ระดับสูงในอาณาจักรอยู่ล้อมพระองค์ ไม่เคยมีใครคนใดได้มาปรากฏอยู่
หน้าที่ประชุมอันทรงเกียรติกว่าที่ปรากฏอยู่ต่อหน้ามาร์ติน ลูเธอร์ที่จะต้องมาตอบ
ค�ำถามเรื่องความเชื่อของเขา “การปรากฎตัวนี้เองเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงชัยชนะ
อ�ำนาจของระบบสันตะปาปา พระสันตะปาปาก�ำหนดโทษคนนี้แล้วและในเวลานี้เขา
ก�ำลังยืนอยู่ต่อหน้าศาลซึ่งโดยการกระท�ำเช่นนี้เองได้ตั้งตัวขึ้นเหนือพระสันตะปาปา
พระสันตะปาปาได้สั่งให้เขาอยู่ภายใต้ค�ำสั่งต้องห้ามและตัดเขาขาดจากสังคมมนุษย์
ทั้งปวงและถึงกระนั้นเขาได้รับค�ำสั่งให้มาปรากฏตัวด้วยค�ำพูดที่ย�ำเกรงเคารพและ
ต้อนรับจากที่ประชุมอันทรงเกียรติที่สุดในโลก พระสันตะปาปาได้ตัดสินก�ำหนดโทษ
ให้เขาปิดปากเงียบไปตลอดกาลและบัดนี้เขาก�ำลังจะอ้าปากพูดต่อหน้าคนเป็นพันที่
ได้มาชุมนุมกันจากทั่วสารทิศของโลกคริสเตียนที่ตั้งใจฟังเขาอยู่ ด้วยการกระท�ำของ
ลูเธอร์มีการปฏิวัติยิ่งใหญ่ได้เกิดขึ้น โรมก�ำลังก้าวลงจากบัลลังก์ของเธอและเป็นเสียง
ของพระสงฆ์องค์เดียวที่ก่อให้เกิดเรื่องน่าอับอายเสียเกียริตเช่นนี้ {GC 155.1}
เมื่อลูเธอร์มาอยู่ต่อหน้าที่ประชุมอันทรงเกียรติและมีอ�ำนาจมากเช่นนี้ เขา
รู้สึกประหม่าและขวยเขิน มีเจ้าผู้ครองนครอยู่หลายองค์มองเห็นสภาพอารมณ์เช่นนี้
ของเขาได้เดินเข้าไปหาเขาและมีอยู่คนหนึ่งกระซิบว่า “อย่ากลัวคนที่จะฆ่ากายแต่ไม่
สามารถฆ่าจิตวิญญาณได้” มีอีกคนหนึ่งพูดว่า “แต่เมื่อเขาอายัดท่านไว้นั้น อย่าเป็น
กังวลว่าจะพูดอย่างไร เพราะเมือ่ ถึงเวลาค�ำทีจ่ ะพูดนัน้ พระเจ้าจะทรงประทานแก่ทา่ น
ในเวลานัน้ ” (มัทธิว 10:19) ด้วยการกระท�ำเช่นนี้ บุรษุ ยิง่ ใหญ่ของโลกได้นำ� พระด�ำรัส
ของพระคริสต์มาให้ก�ำลังใจผู้รับใช้ของพระองค์ในห้วงวิกฤตของการพิพากษา {GC
155.2}
พวกเขาได้พาลูเธอร์ไปอยู่ตรงต�ำแหน่งที่อยู่ต่อหน้าบัลลังก์ของจักรพรรดิ
ความเงี ย บสงั ด ปกคลุ ม อยู ่ เ หนื อ ที่ ป ระชุ ม อั น เเออั ด แห่ ง นี้ แล้ ว เจ้ า หน้ า ที่ ส� ำ นั ก
พระราชวังลุกขึ้นยืนและเอามือชี้ไปที่ผลงานเขียนกองหนึ่งของลูเธอร์ สั่งให้ 159

นักปฏิรปู ศาสนาคนนีต้ อบค�ำถามสองข้อ โดยให้ยอมรับว่าเป็นข้อเขียนของเขาหรือไม่
และเขาจะเสนอทีจ่ ะถอนแนวความคิดทีเ่ ขาได้ประกาศออกไปหรือไม่ เมือ่ อ่านหัวเรือ่ ง
ของหนังสือแล้ว ลูเธอร์ตอบว่า ส�ำหรับค�ำถามที่หนึ่งนั้นเขายอมรับว่าเป็นหนังสือ
ของเขา เขาพูดว่า “ส�ำหรับค�ำถามที่สองซึ่งเกี่ยวข้องกับความเชื่อและความรอดของ
จิตวิญญาณและเกีย่ วพันกับพระค�ำของพระเจ้าซึง่ เป็นสมบัตมิ คี า่ ทีส่ ดุ ของทัง้ ในสวรรค์
และในโลกเป็นการไม่รอบคอบหากข้าพเจ้าจะตอบโดยไม่ไตร่ตรองเสียก่อน ข้าพเจ้า
อาจให้การรับรองน้อยไปกว่าสถานการณ์เรียกร้องหรือพูดไปมากกว่าความจริงและ
จึงกระท�ำบาปต่อพระด�ำรัสของพระคริสต์ทวี่ า่ “แต่ผใู้ ดจะไม่ยอมรับเราต่อหน้ามนุษย์
เราจะไม่ยอมรับผู้นั้นต่อพระพักตร์พระบิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์ด้วย” (มัทธิว
10:33) ด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงขอพระราชทานราชานุญาติด้วยความถ่อมตนให้เวลา
ข้าพระบาทเพื่อฝ่าบาทจะทูลตอบโดยไม่ผิดต่อพระวจนะของพระเจ้า” (D’Aubigne
เล่มที่ 7 บทที่ 8) {GC 155.3}
ด้วยการอุทธรณ์ขอเช่นนี้ ลูเธอร์ได้ด�ำเนินไปด้วยความฉลาด การกระท�ำของ
เขาท�ำให้ทปี่ ระชุมสภามัน่ ใจว่าเขาไม่ได้กระท�ำตามอารมณ์หรือด้วยความหุนหัน ความ
สงบนิ่งและควบคุมตนเช่นนี้ไม่ได้คาดว่าจะมาจากบุคคลหนึ่งที่แสดงว่าตนแกร่งกล้า
และไม่ยอมประนีประนอม เรื่องนี้ได้เสริมก�ำลังให้เขาและในเวลาต่อมาช่วยให้เขา
ตอบด้วยความรอบคอบแน่วแน่ อย่างมีปัญญาและด้วยความสง่างามที่ท�ำให้ศัตรูของ
เขาแปลกใจและผิดหวังและต�ำหนิความทะนงโอหังและความอวดดีของพวกเขา {GC
156.1}
วันต่อมาเขาจะต้องปรากฏตัวเพื่อให้ค�ำตอบสุดท้ายของเขา หัวใจของเขา
หดหูไ่ ประยะเวลาหนึง่ ในขณะทีเ่ ขานึกตรึกตรองถึงกองก�ำลังทีร่ วมตัวต่อต้านความจริง
ความเชื่อของเขาสะดุด ความหวาดกลัวเข้ามาหาเขา เขาตัวสั่น ขนลุกสยองเกล้า
ครอบง�ำเขา ภัยอันตรายเพิ่มขยายยิ่งใหญ่อยู่ต่อหน้าเขาดูประหนึ่งว่าศัตรูของเขาจะ
มีชัยเหนือเขา เมฆหมอกรวมตัวกันอยู่รอบตัวเขาและดูเสมือนหนึ่งว่าแยกเขาออกไป
จากพระเจ้า เขาหวังที่จะได้ความมั่นใจว่าพระเจ้าแห่งจอมพลโยธาจะสถิตอยู่ร่วมกับ
เขา ด้วยจิตวิญญาณทีป่ วดร้าว เขาฟุบหน้าลงกับพืน้ และเปร่งเสียงร้องจากหัวใจทีแ่ ตก
และสลายซึ่งไม่มีผู้ใดนอกจากพระเจ้าจะทรงเข้าใจได้อย่างเต็มที่ {GC 156.2}
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โหดร้ายจริงหนอ ดูเถิดมันอ้าปากเพื่อกลืนข้าพระองค์และข้าพระองค์มีความวางใจ
ในพระองค์อย่างน้อยนิด.....หากข้าพระองค์จะวางใจในโลกนีไ้ ด้เท่านีท้ กุ อย่างก็จะจบ
ลงเพียงนี.้ ....เวลาช่วงสุดท้ายของข้าพระองค์มาถึงแล้ว เขาได้ประกาศก�ำหนดโทษของ
ข้าพระองค์แล้ว.....โอ ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงโปรดช่วยข้าพระองค์ตอ่ ต้านปัญหาทัง้ ปวง
ของโลกนี้ โปรดกระท�ำการนี้.....โดยพระองค์เท่านั้น.....เพราะนี่ไม่ใช่ภาระของข้า
พระองค์แต่เป็นของพระองค์ ไม่มสี งิ่ ใดทีน่ ที่ ขี่ า้ พระองค์ทำ� ได้ ไม่มสี งิ่ ใดทีจ่ ะแข่งขันกับ
คนยิ่งใหญ่ของโลกนี้.....แต่การต่อสู้เป็นของพระองค์.....เป็นการต่อสู้ที่ชอบธรรมและ
ชั่วนิรันดร์ โอ พระเจ้าข้า ขอโปรดช่วยข้าพระองค์ด้วย พระเจ้าผู้ทรงสัตย์ซื่อและ
ไม่เปลี่ยนแปลง ข้าพระองค์จะไม่มอบความวางใจไว้กับมนุษย์คนใด.....เรื่องทั้งหมด
ของมนุษย์นั้นไม่แน่นอน ทุกสิ่งที่มาจากมนุษย์นั้นล้มเหลว....พระองค์ทรงเลือกข้า
พระองค์ทำ� งานนี.้ ...ขอโปรดมายืนอยูเ่ คียงข้างข้าพระองค์เพือ่ เห็นแก่พระเยซูคริสต์ผทู้ ี่
พระองค์ทรงรัก พระเยซูทรงปกป้องข้าพระองค์ ทรงเป็นโล่และเป็นป้อมปราการของ
ข้าพระองค์ (Ibid. เล่มที่ 7 บทที่ 8) {GC 156.3}
ด้วยการทรงน�ำท�ำให้ลูเธอร์ตระหนักได้ถึงภัยอันตรายของเขาเพื่อเขาจะ
ไม่วางใจในก�ำลังของเขาเองและพุง่ เข้าไปหาภัยอันตรายอย่างทรนง แต่ถงึ กระนัน้ ไม่ใช่
ความกลัวเรื่องการทรมานทางกายที่ก�ำลังจะมาหาเขาในทันทีที่ท�ำให้เขาเกิดความ
หวาดกลัวยิ่งใหญ่ เขามาถึงวิกฤตแล้วและเขาตระหนักได้ถึงความบกพร่องของเขา
ทีจ่ ะเผชิญกับวิกฤตนัน้ โดยความอ่อนแอของเขา การต่อสูแ้ ห่งความจริงอาจได้รบั ความ
เสียหายได้ เขาปล�้ำสู้กับพระเจ้าไม่ใช่เพื่อความปลอดภัยของเขาเอง แต่เพื่อชัยชนะ
ของพระกิตติคณ
ุ เหมือน ดัง่ อิสราเอล(ยาโคบ ชือ่ เดิม)ทีป่ ล�ำ้ สูอ้ ยูข่ า้ งล�ำธารอันโดดเดีย่ ว
ความปวดร้าวและความขัดแย้งในจิตวิญญาณของเขาก็เป็นเช่นนั้น เหมือนเช่น
อิสราเอลเขามีชยั ชนะร่วมกับพระเจ้า ในความสิน้ หวังถึงทีส่ ดุ ความเชือ่ ของเขาได้ยดึ มัน่
อยู่ในพระคริสต์ พระผู้ช่วยให้รอดผู้ยิ่งใหญ่ทรงให้ก�ำลังของเขาเข้มแข็งขึ้นด้วยความ
มัน่ ใจว่าเขาจะไม่ได้ปรากฏตัวอยูห่ น้าสภาเพียงล�ำพัง สันติสขุ กลับคืนมายังจิตวิญญาณ
ของเขา และเขาชืน่ ชมยินดีทไี่ ด้รบั อนุญาตให้เทิดทูนพระวจนะของพระเจ้าขึน้ ต่อหน้า
ผู้ปกครองของหลายประเทศ {GC 157.1}
ด้วยความนึกคิดที่ยึดมั่นอยู่ในพระเจ้า ลูเธอร์เตรียมตัวเพื่อการต่อสู้ที่อยู่
เบื้องหน้าเขา เขาคิดวางแผนถึงเรื่องค�ำตอบของเขา ตรวจสอบข้อความต่างๆ 161

ในผลงานเขียนของเขาเองและหยิบยกหลักฐานที่เหมาะจากพระคัมภีร์เพื่อสนับสนุน
จุดยืนของเขา และแล้วเขาเอามือซ้ายวางอยู่บนพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ที่เปิดอยู่ เขา
ชูมอื ขวาขึน้ ยังสวรรค์และปฏิญาณ “ทีจ่ ะซือ่ สัตย์ตอ่ พระกิตติคณ
ุ และสารภาพความเชือ่
ของเขาอย่างเสรีแม้ว่าเขาจะต้องประทับค�ำพยานด้วยเลือดของเขาเองก็ตาม” (Ibid.
เล่มที่ 7 บทที่ 8) {GC 157.2}
อีกครั้งหนึ่งเมื่อเขาถูกน�ำมาให้ปรากฏตัวอยู่หน้ารัฐสภา หน้าตาของเขาไม่มี
ร่องรอยของความหวาดกลัวหรือความละอายใจ แต่มีความสงบและมีสันติสุข แต่
กระนั้นกล้าหาญและทรงเกียรติอย่างภูมิฐาน ในฐานะพยานของพระเจ้าเขายืนขึ้น
ท่ามกลางผู้ยิ่งใหญ่ของโลก บัดนี้เจ้าหน้าที่ส�ำนักพระราชวังสั่งให้เขาตัดสินใจว่าจะ
ต้องการถอนค�ำสอนข้อเชื่อของเขาหรือไม่ ลูเธอร์ให้ค�ำตอบด้วยน�้ำเสียงที่นอบน้อม
และถ่อมตัว ปราศจากความรุนแรงหรืออารมณ์ ท่าทางของเขาถ่อมและเคารพย�ำเกรง
แต่กระนัน้ เขาแสดงออกถึงความวางใจและความสุขทีไ่ ด้รบั ท�ำให้ทปี่ ระชุมแปลกใจ {GC
158.1}
ลูเธอร์พูดว่า “จักรพรรดิผู้ใหญ่ยิ่ง เจ้านายผู้ทรงเกียรติทั้งหลาย ท่านขุนนาง
ทีเ่ คารพ ข้าพเจ้าปรากฏตัวต่อหน้าท่านในวันนีต้ ามค�ำบัญชาทีใ่ ห้ขา้ พเจ้าเมือ่ วานและ
โดยพระเมตตาคุณของพระเจ้า ข้าพเจ้าขออนุญาตวิงวอนให้ท่านและขุนนางยิ่งใหญ่
ทัง้ หลายโปรดใส่ใจฟังการปกป้องอุดมการณ์หนึง่ ทีข่ า้ พเจ้ามัน่ ใจว่าชอบธรรมและสัตย์
จริง หากข้าพเจ้าจะล่วงเกินในการใช้สภาอันทรงเกียรติแห่งนี้ไปในทางที่ไม่เหมาะ
ไม่ควรอันเนือ่ งจากขาดความรูแ้ ล้ว ข้าพเจ้าขอร้องให้ทา่ นอภัยข้าพเจ้า เพราะข้าพเจ้า
ไม่ได้เติบใหญ่ขึ้นในพระราชวังของพระราชาและถูกกักเก็บอยู่ในคอนเวนท์ (Ibid.
เล่มที่ 7 บทที่ 8) {GC 158.2}
แล้วเขาพูดต่อไปยังเรื่องของค�ำถามว่างานเขียนทั้งหมดของเขาที่ตีพิมพ์ออก
มานั้นมีลักษณะที่ไม่เหมือนกัน ในบางส่วนเขาได้กล่าวถึงความเชื่อและการกระท�ำดี
และแม้ศตั รูของเขาก็ยงั ประกาศว่าผลงานเหล่านัน้ ไม่ใช่แต่ไม่เป็นภัยแต่ยงั เป็นสิง่ ทีใ่ ห้
ประโยชน์ หากจะถอนงานเขียนเหล่านีจ้ ะเป็นการประณามความจริงทีท่ กุ ฝ่ายยอมรับ
งานประเภททีส่ องประกอบด้วยข้อเขียนทีเ่ ปิดโปงความเลวและทารุณกรรมของระบบ
ของพระสันตะปาปา หากจะลบล้างผลงานเหล่านี้ก็จะไปเพิ่มความโหดเหี้ยมของโรม
162 และแม้จะไปเปิดประตูออกให้กว้างขึ้นกับความเลวยิ่งใหญ่มากมาย ผลงาน

ประเภทที่สามของเขา เขาได้โจมตีตัวบุคคลที่ปกป้องความชั่วที่มีให้เห็น เขาสารภาพ
ด้วยความสมัครใจในเรื่องนี้ว่าเขาได้ใช้ความรุนแรงมากกว่าความสุภาพ เขาไม่ได้อ้าง
ว่าตนเป็นคนไม่มีความบกพร่องแต่แม้หนังสือเหล่านี้เขาก็ยังถอนกลับไม่ได้ เพราะ
การกระท�ำเช่นนีจ้ ะไปท�ำให้ศตั รูของความจริงมีความกล้าหาญมากยิง่ ขึน้ และพวกเขา
ก็จะใช้โอกาสนั้นไล่ตีคนของพระเจ้าด้วยความทารุณที่ยิ่งใหญ่ขึ้น {GC 158.3}
เขาพูดต่อไปว่า “แต่กระนัน้ ข้าพเจ้าเป็นเพียงคนธรรมดาคนหนึง่ ไม่ใช่พระเจ้า
ด้วยเหตุนขี้ า้ พระเจ้าจึงจะปกป้องตัวเองเหมือนเช่นทีพ่ ระคริสต์ทรงกระท�ำว่า ‘ข้าพเจ้า
ได้พดู ถึงสิง่ ชัว่ ร้ายอย่างรุนแรงเหมือนเป็นพยานของสิง่ ชัว่ ร้ายเสียเอง” โดยพระเมตตา
คุณของพระเจ้า ข้าพเจ้าขอวิงวอนท่านจักรพรรดิผทู้ รงเกียรติใหญ่ยงิ่ และท่านขุนนาง
ผูเ้ รืองนามทัง้ หลายและบุรษุ ทุกระดับขัน้ ขอให้ทา่ นใช้ขอ้ เขียนของผูเ้ ผยพระวจนะของ
อัครทูตพิสจู น์วา่ ข้าพเจ้าผิดด้วย ข้าพเจ้าก็จะถอดถอนความผิดทุกเรือ่ งของข้าพเจ้าและ
จะเป็นคนแรกที่จะคว้าหนังสือของข้าพเจ้าและโยนลงไปในกองเพลิง {GC 159.1}
“ข้าพเจ้าหวังว่าเรือ่ งทีข่ า้ พเจ้าได้พดู ไปเมือ่ สักครูน่ จี้ ะแสดงให้เห็นว่าข้าพเจ้า
ได้ตรวจสอบด้วยความระมัดระวังและพิจารณาถึงภัยอันตรายที่ข้าพเจ้าก�ำลังเผชิญ
หน้ารับอยู่ แต่ความสะดุ้งตกใจกลัวอยู่ห่างไกลข้าพเจ้า ข้าพเจ้าชื่นชมที่จะมองเห็น
ว่าในเวลานี้เหมือนเช่นในยุคก่อน ข่าวประเสริฐเป็นเหตุของความทุกข์ล�ำบากและ
ความแตกร้าว นีเ่ ป็นลักษณะ และเป็นชะตากรรมแห่งพระวจนะของพระเจ้า พระเยซู
คริสต์ตรัสไว้วา่ “อย่าคิดว่าเรามาเพือ่ จะน�ำสันติภาพมาสูโ่ ลก เรามิได้นำ� สันติภาพมาให้
แต่เราน�ำดาบมา”(มัทธิว10:34) ค�ำสอนของพระเจ้านัน้ แสนประเสริฐและแสนน่ากลัว
จงระมัดระวังเกลือกว่า ท่านอาจทึกทักทีจ่ ะระงับความขัดแย้ง ท่านไปกดขี่ พระวจนะ
ศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า และชักน�ำกระแสอันตรายอันใหญ่หลวงที่น่ากลัว หายนะใน
ปัจจุบันและการล้างผลาญนิรันดร์กาลลงมาใส่ตัวท่านเอง.....ข้าพเจ้าอ้างตัวอย่าง
มากมายจากพระวจนะของพระเจ้าได้ ข้าพเจ้าพูดถึงเรื่องของฟาโรห์ กษัตริย์แห่ง
กรุงบาบิโลนและของประเทศอิสราเอล การกระท�ำของเขานั้นไม่เคยมีส่วนร่วมอย่าง
เกิดผลต่อการท�ำลายของพวกเขามากไปกว่าเมือ่ พวกเขาเข้าหาค�ำแนะน�ำทีแ่ สดงออก
ว่าชาญฉลาดเพือ่ เพิม่ ก�ำลังให้แก่การครอบครองของเขา ‘พระเจ้าทรงเลือ่ นภูเขาได้และ
พวกเขาหารู้ไม่’” (Ibid. เล่มที่ 7 บทที่ 8) {GC 159.2}
ลูเธอร์พูดเป็นภาษาเยอรมันไปแล้ว บัดนี้เขาได้รับการขอให้พูดเรื่อง 163

เดียวกันอีกครัง้ หนึง่ เป็นภาษาลาติน แม้จะหมดแรงจากการพูดทีผ่ า่ นมาก็ตามเขาก็ยอม
ตามและกล่าวค�ำพูดของเขาอีกครั้งด้วยความชัดเจนและด้วยพลังเหมือนเช่นครั้งแรก
การทรงน�ำของพระเจ้าคอยชี้แนะอยู่ในเรื่องนี้ ความผิดและความงมงายปิดบังสมอง
ของเจ้าชายจ�ำนวนมาก จนมองไม่เห็นน�้ำหนักของเหตุผลในการพูดครั้งแรก แต่การ
พูดครั้งที่สองท�ำให้พวกเขามองเห็นในข้อความที่เสนอไว้อย่างชัดเจน {GC 160.1}
พวกทีป่ ดิ ตาอย่างดือ้ ดึงให้กบั แสงสว่างและตัง้ ใจทีจ่ ะไม่ให้ความจริงโน้มน้าว
ใจของเขานั้นเดือดดาลกับพลังค�ำพูดของลูเธอร์ ขณะที่เขาหยุดพูด โฆษกของรัฐสภา
พูดด้วยความโกรธว่า “ท่านยังไม่ได้ตอบค�ำถามที่ให้ไว้.......ท่านจะต้องให้ค�ำตอบที่
ชัดเจนและแน่นอน.....ท่านจะถอนความเชื่อหรือไม่ถอน {GC 160.1}
นักปฏิรูปรูปศาสนา(ลูเธอร์)ตอบว่า “ในเมื่อจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่และขุนนาง
ชั้นผู้ใหญ่ทั้งหลายต้องการให้ข้าพเจ้าให้ค�ำตอบที่ชัดเจน ฟังง่ายและตรงไปตรงมา
ข้าพเจ้าก็จะตอบท่านและค�ำตอบก็คือ ข้าพเจ้าไม่ยอมมอบความจ�ำนนความเชื่อ
ของข้าพเจ้าให้กับพระสันตะปาปาหรือให้กับสภาต่างๆ เพราะเป็นเรื่องที่ชัดแจ้ง
เหมือนกลางวันคือพวกเขาท�ำผิดและขัดแย้งกันเองอยูบ่ อ่ ยครัง้ ด้วยเหตุนนี้ อกเสีย
จากว่าจะโน้มน้าวข้าพเจ้าได้ดว้ ยค�ำพยานของพระคัมภีรไ์ บเบิลหรือโดยอ้างเหตุผล
ทีช่ ดั เจน นอกเสียจากว่าจะชักจูงโดยใช้ขอ้ ความทีข่ า้ พเจ้าเคยกล่าวอ้างไว้และด้วยเหตุ
นี้นอกเสียจากว่าพวกเขาจะแสดงให้จิตใต้ส�ำนึกรู้ถูกรู้ผิด conscience ของข้าพเจ้าที่
ผูกมัดติดกับพระวจนะของพระเจ้า ข้าพเจ้าไม่สามารถและจะไม่ถอนความเชือ่ เพราะ
เป็นเรือ่ งไม่ปลอดภัยทีจ่ ะให้คริสเตียนคนหนึง่ มาพูดต่อต้านจิตใต้สำ� นึก (conscience)
ของเขา ข้าพเจ้ายืนอยูท่ จี่ ดุ นี้ ข้าพเจ้าจะไม่ทำ� ประการอืน่ ขอพระเจ้าทรงโปรดช่วย
ข้าพเจ้าด้วย อาเมน” (Ibid. เล่มที่ 7 บทที่ 8) {GC 160.2}
ด้วยประการฉะนีช้ ายชอบธรรมคนนีไ้ ด้ยนื อยูบ่ นรากฐานทีม่ นั่ คงของพระเจ้า
แสงสว่างของสวรรค์ส่องประกายอยู่ในสีหน้าของเขา ความยิ่งใหญ่และความบริสุทธิ์
ของอุปนิสัย สันติสุขของเขาและความสุขของหัวใจเปิดออกให้ทุกคนเห็นในขณะที่
เขาเป็นพยานต่อต้านอ�ำนาจความผิดและเป็นพยานถึงความเชือ่ ทีเ่ หนือกว่าทีช่ นะโลก
{GC 160.3}
คนทั้งห้องประชุมแน่นิ่งไปชั่วขณะอย่างน่าประหลาดใจ ในการตอบครั้งแรก
164 ลูเธอร์พูดด้วยน�้ำเสียงต�่ำๆ ด้วยความเคารพย�ำเกรงแบบนอบน้อมถ่อมตน

ชาวโรมันนิยมแปลความหมายของการแสดงออกเช่นนีว้ า่ เขาก�ำลังเริม่ เสียขวัญ พวกเขา
ถือว่าที่เขาขอนั้นก็เพื่อยืดเวลาของการถอนค�ำพูดออกไป พระเจ้าชาล์สเองมองด้วย
ความรูส้ กึ ดูถกู เหยียดหยาม โครงร่างอิดโรยของนักบวช อาภรณ์ทเี่ รียบและค�ำปราศรัย
ทีช่ ดั เจนได้ประกาศให้ทราบทัว่ กันว่า “เขาจะไม่มที างท�ำให้เราเป็นคนนอกรีตได้อย่าง
แน่นอน” ความกล้าและความเหนียวแน่นที่บัดนี้เขาแสดงออกรวมทั้งพลังและความ
ชัดเจนของเหตุผลของเขาท�ำให้คนทุกฝ่ายแปลกใจ จักรพรรดิขยับไปสู่ความชื่นชม
อุทานขึน้ มาว่า “พระสงฆ์องค์นพี้ ดู ด้วยใจกล้าและก�ำลังใจทีไ่ ม่หวาดหวัน่ ” เจ้าผูค้ รอง
นครหลายคนของประเทศเยอรมันมองดูผู้แทนประเทศคนนี้ของพวกเขาด้วยความ
ภาคภูมิใจ {GC 160.4}
พรรคพวกของโรมแตกกระจุยไป ดูประหนึง่ ว่าอุดมการณ์ของพวกเขาตกลงสู่
แสงสว่างทีไ่ ม่เอือ้ อ�ำนวย พวกเขาคอยหาทางทีจ่ ะคงรักษาอ�ำนาจของพวกเขาไม่ใช่ดว้ ย
พระคัมภีรเ์ ป็นสิง่ น�ำแต่ดว้ ยการใช้คำ� ขู่ ซึง่ เป็นการโต้เถียงทีโ่ รมไม่เคยลดละ โฆษกของ
รัฐสภาพูดว่า “หากท่านไม่ยอมถอนความเชื่อ จักรพรรดิและผู้น�ำของทั้งประเทศจะ
ร่วมปรึกษากันจะไปทิศทางใดทีจ่ ะต่อต้านคนนอกรีตทีไ่ ม่ยอมแก้ไขคนนี”้ {GC 161.1}
มิตรสหายของลูเธอร์ที่ได้ฟังค�ำโต้ตอบอันประเสริฐด้วยความชื่นชมนั้นเมื่อ
ได้ยนิ ค�ำพูดเช่นนีก้ ต็ กใจกลัว แต่ดอกเตอร์(มาร์ตนิ ลูเธอร์)เองพูดอย่างนิง่ สงบว่า “ขอ
พระเจ้าทรงเป็นผู้ช่วยข้าพเจ้า เพราะข้าพเจ้าจะไม่ถอนค�ำพูดใดเลย” (Ibid. เล่มที่ 7
บทที่ 8) {GC 161.2}
แล้วพวกเขาได้พาลูเธอร์ออกไปจากที่ประชุมสภา ในขณะที่เจ้าผู้ครองนคร
ทัง้ หลายปรึกษาหารือร่วมกัน เป็นทีต่ ระหนักว่าวิกฤตยิง่ ใหญ่ได้มาถึงแล้ว การทีล่ เู ธอร์
ยืนกรานปฏิเสธที่จะยอมจ�ำนนอาจส่งผลต่อประวัติศาสตร์ของคริสตจักรเป็นเวลา
หลายยุค รัฐสภาตัดสินที่จะให้โอกาสลูเธอร์อีกครั้งที่จะถอนค�ำสอน พวกเขาได้น�ำ
ลูเธอร์เข้ามาในที่ประชุมสภาเป็นครั้งสุดท้าย ถามเขาอีกครั้งหนึ่งว่าจะปฏิเสธค�ำสอน
ของเขาหรือไม่ เขาพูดว่า “ข้าพเจ้าไม่มคี ำ� ตอบอืน่ ใดทีจ่ ะให้ นอกจากทีใ่ ห้ไว้แล้ว” เป็น
ทีป่ ระจักษ์แล้วว่าไม่มสี งิ่ ใดจะโน้มน้าวเขาได้เลย ไม่วา่ จะด้วยค�ำสัญญาหรือด้วยค�ำขูท่ ี่
จะท�ำให้เขายอมต่ออ�ำนาจของโรม {GC 161.3}
ผู้น�ำระบบสันตะปาปาเดือดดาลที่อ�ำนาจของพวกเขาถูกนักบวชต�่ำต้อย
ดูแคลน เป็นอ�ำนาจที่ทั้งพระราชาและขุนนางทั้งหลายกลัวจนตัวสั่น พวกเขา 165

ปรารถนาทีจ่ ะท�ำให้เขาสัมผัสกับความพิโรธของพวกเขาด้วยการทรมานชีวติ ให้บรรลัย
ไป แต่ลเู ธอร์เข้าใจถึงภัยอันตรายของเขาได้ดี เขาได้พดู กับคริสเตียนทัง้ หลายด้วยความ
ภาคภูมิและความสงบนิ่ง งานของเขานั้นปลอดจากความหยิ่งจองหอง กิเลส ตัณหา
และการวางตัวท�ำให้ผอู้ นื่ เข้าใจผิด เขามองไม่เห็นตัวเองและคนยิง่ ใหญ่ทอี่ ยูร่ อบตัวเขา
และรูเ้ พียงแต่วา่ เขาอยูเ่ บือ้ งพระพักตร์พระเจ้าผูท้ รงสภาพยิง่ ใหญ่กว่าพระสันตะปาปา
ราชาคณะ พระราชาและจักรพรรดิ พระคริสต์ตรัสผ่านค�ำพยานของเขาด้วยอ�ำนาจ
และความยิง่ ใหญ่ทไี่ ด้ดลบันดาลใจทัง้ มิตรสหายและศัตรูดว้ ยความตะลึงและพิศวงไป
ชั่วขณะหนึ่ง พระวิญญาณของพระเจ้าทรงร่วมสถิตอยู่ในที่ประชุมสภาเพื่อดลใจผู้น�ำ
สูงสุดของอาณาจักร มีหลายคนมั่นใจในความจริงแต่ความเลื่อมใสของบางคนอยู่ได้
ไม่น าน มี ค นอยู ่ อีก จ� ำพวกหนึ่งที่ไ ม่ได้แสดงออกถึง ความเชื่ อ ของเขากลายเป็ น
ผู้สนับสนุนงานการปฏิรูปอย่างไม่กลัวผู้ใด {GC 161.4}
เจ้าผูค้ รองนครชื่อเฟรดเดอร์รคิ คอยด้วยใจจดจ่อต่อการปรากฏตัวของลูเธอ
ร์ต่อที่ประชุมสภาและฟังด้วยอารมณ์ที่ซาบซึ้งใจขณะที่ลูเธอร์พูด เขาเป็นพยานด้วย
ความสุขและภาคภูมใิ จถึงความกล้าหาญ ความมัน่ คงและการควบคุมตนของดอกเตอร์
ลูเธอร์ เขาเปรียบเทียบถึงความแตกต่างของคนสองฝ่ายที่โต้แย้งกันและมองเห็นว่า
อ�ำนาจของความจริงได้ท�ำให้ปัญญาของพระสันตะปาปา พระราชาและราชาคณะ
หมดความหมายไป ระบบสันตะปาปาได้คำ�้ จุนความพ่ายแพ้ทสี่ มั ผัสได้ในท่ามกลางคน
ทุกชาติและตลอดทุกยุคสมัย {GC 162.1}
ในขณะทีผ่ แู้ ทนสันตะปาปามองเห็นถึงผลทีไ่ ด้จากค�ำปราศรัยของลูเธอร์ เขา
หวาดกลัวอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนถึงความมั่นคงของอ�ำนาจของโรมและตั้งใจที่จะ
ใช้ทุกวิธีภายใต้อ�ำนาจของเขาที่จะล้มล้างนักปฏิรูปศาสนา ด้วยความสามารถในการ
พูดและวิธีทางการทูตที่เป็นคุณสมบัติโดดเด่นของเขา เขาน�ำเสนอจักรพรรดิที่ทรง
พระเยาว์ให้เห็นถึงความผิดและภัยอันตรายของการสละมิตรภาพและการสนับสนุน
ของราชส�ำนักที่เรืองอ�ำนาจของโรมเพื่อให้กับเรื่องความเชื่อของนักบวชที่ไม่ส�ำคัญ
คนหนึ่ง {GC 162.2}
ค�ำพูดของเขานั้นไม่ได้ปราศจากผล ในวันต่อมาหลังจากที่ลูเธอร์ให้ค�ำตอบ
พระเจ้าชาลส์ส่งข่าวที่ต้องน�ำเสนอต่อหน้าที่ประชุมรัฐสภาประกาศถึงเจตนารมณ์ให้
166 ด�ำเนินนโยบายของผู้น�ำก่อนหน้านี้เพื่อรักษาและปกป้องศาสนาคาธอลิก

เนื่องจากลูเธอร์ปฏิเสธที่จะประกาศเลิกความผิดของเขา จะต้องใช้วิธีเข้มงวดที่สุด
จัดการต่อเขาและเรือ่ งนอกรีตทีเ่ ขาสอน “พระสงฆ์เพียงองค์เดียวทีห่ ลงผิดไปด้วยความ
โง่เขลาของตนเองได้ลุกขึ้นยืนต่อต้านความเชื่อของโลกคริสเตียน เพื่อหยุดยั้งความ
ไม่เคร่งในศาสนานี้ เราจะสละอาณาจักรของเราเอง ทรัพย์สมบัตขิ องเรา มิตรสหายของ
เรา กายของเรา เลือดของเรา จิตวิญญาณของเราและชีวิตของเรา เราก�ำลังจะขับไล่
ออกัสติน ลูเธอร์ออกไปให้พ้น ห้ามเขามาก่อกวนแม้แต่น้อยในท่ามกลางประชาชน
และเราจะด�ำเนินจัดการเขาและผู้ติดตามของเขาเป็นคนนอกรีตที่จะต้องประณาม
เหยียดหยาม ด้วยการคว�่ำบาตร ด้วยการสั่งเป็นบุคคลต้องห้ามและด้วยทุกวิธีการที่
วางไว้เพื่อท�ำลายพวกเขา และเรียกร้องให้สมาชิกของทุกรัฐท�ำตัวให้เป็นคริสเตียนที่
ซื่อสัตย์” (Ibid. เล่มที่ 7 บทที่ 9) แต่ถึงกระนั้น จักรพรรดิยังประกาศว่าต้องเคารพ
ต่อการคุม้ ครองทีใ่ ห้กบั ลูเธอร์และก่อนทีจ่ ะสานเรือ่ งใดต่อต้านเขา จะต้องปล่อยให้เขา
กลับไปยังบ้านด้วยความปลอดภัยเสียก่อน {GC 162.3}
บัดนี้มีความเห็นที่ขัดแย้งสองทางที่สมาชิกรัฐสภาน�ำออกมาอีกครั้งหนึ่ง ทูต
และตัวแทนของสันตะปาปาเรียกร้องให้ยกเลิกการคุ้มครองความปลอดภัยของนัก
ปฏิรูปศาสนา(ลูเธอร์) พวกเขาพูดว่า “แม่น�้ำไรน์จะต้องรับเถ้าถ่านของเขาเหมือนที่
รับเถ้าถ่านของยอห์น ฮัสเมื่อศตวรรษที่แล้ว” (Ibid. เล่มที่ 7 บทที่ 9) แต่เจ้าผู้ครอง
นครทัง้ หลายของประเทศเยอรมันแม้จะเป็นชาวโรมันคาทอลิคและได้ปฏิญาณจะเป็น
ศัตรูของลูเธอร์กย็ งั คัดค้านว่าการไม่รกั ษาสัจจะเป็นรอยด่างของเกียตริยศของประเทศ
ชาติทำ� ให้สญ
ู เสียความไว้วางใจของประชาชน พวกเขาเน้นให้เห็นถึงความหายนะทีเ่ กิด
ขึ้นหลังจากที่ฮัสตายและประกาศว่าพวกเขาไม่กล้าที่จะท�ำให้มันเกิดขึ้นกับประเทศ
เยอรมันและท�ำให้มันตกลงมายังพระเศียรอันเยาว์วัยของจักรพรรดิ ท�ำให้ความชั่ว
ร้ายน่ากลัวเกิดขึ้นซ�้ำอีกครั้ง {GC 163.1}
จักรพรรดิชาลส์เองให้ค�ำตอบกับข้อเสนอต�่ำต่อยนี้ว่า “แม้ว่าเกียรติยศและ
ความเชื่อจะถูกลบเลือนออกไปจากโลกแล้วก็ตาม พระองค์ตรัสว่า ทั้ง 2 สิ่งนี้ควรจะ
หาที่หลบซ่อนในหัวใจของเจ้าผู้ครองนครทั้งหลาย” (Ibid. เล่มที่ 7 บทที่ 9) โรมัน
คาทอลิคศัตรูทขี่ มขืน่ ทีส่ ดุ ของลูเธอร์ยงั ได้รบั การขอร้องให้ปฏิบตั ติ อ่ นักปฏิรปู เหมือนที่
จักรพรรดิซจี สิ มันด์ได้กระท�ำไปกับฮัส-ปล่อยเขาให้ตกอยูก่ บั ความเมตตาของคริสจักร
แต่เมื่อพระองค์หวนคิดถึงภาพเหตุการณ์ครั้งนั้น เมื่อชี้ให้ดูฮัสถูกล่ามโซ่ตรวน 167

ในห้องประชุมสาธารณะและเตือนความจ�ำซีจสิ มันด์ให้รกั ษาสัจจะ ดังนัน้ พระเจ้าชาล
ส์ที่ห้าประกาศว่า “เราไม่ต้องการที่จะอับอายเหมือนเช่นซีจิสมันด์” (Lenfant, เล่มที่
1 หน้า 422) {GC 163.2}
แต่ถึงกระนั้นพระเจ้าชาลส์จงใจปฏิเสธความจริงที่ลูเธอร์เสนอมา พระราชา
บันทึกไว้ว่า “เราตัดสินใจมุ่งมั่นที่จะท�ำตามแบบอย่างของบรรพบุรุษ” (D’Aubigne
เล่มที่ 7 บทที่ 9) พระองค์ตัดสินพระทัยแล้วที่จะไม่ก้าวออกไปจากทางเดินของ
ประเพณี แม้จะเดินไปในทางแห่งความจริงและความชอบธรรม เพราะบิดาของเขา
ได้ท�ำเช่นนั้น พระองค์ก็จะยกชูระบบสันตะปาปาพร้อมด้วยความโหดร้ายและความ
เสื่อมโทรมทั้งหมด ด้วยประการฉะนี้พระองค์จึงรับจุดยืนของการปฏิเสธที่จะรับแสง
สว่างที่ก้าวหน้ากว่าที่บรรพบุรุษได้รับไว้หรือประกอบหน้าที่ใดๆที่พวกเขาไม่ได้ท�ำไว้
{GC 163.3}
ด้วยประการฉะนี้ ในปัจจุบันมีคนมากมายเกาะยึดติดกับธรรมเนียมและ
ประเพณีของบรรพบุรุษ เมื่อพระเจ้าทรงประทานแสงสว่างเพิ่มเติมเข้ามาพวกเขา
ปฏิเสธที่จะรับเพราะไม่ได้ทรงโปรดประทานให้บรรพบุรุษ พวกเขาจึงไม่รับ เราไม่ได้
อยู่ในที่ๆบรรพบุรุษของเราอยู่ ผลที่ตามมาคือหน้าที่และความรับผิดชอบของเราก็จะ
ไม่เหมือนของพวกเขา เราจะไม่เป็นทีช่ อบพระทัยพระเจ้าในการท�ำตามแบบอย่างของ
บรรพบุรษุ เพือ่ ก�ำหนดหน้าทีข่ องเราแทนทีจ่ ะค้นหาพระวจนะของพระเจ้าด้วยตัวของ
เราเอง ความรับผิดชอบของเราจะต้องมากกว่าความรับผิดชอบของบรรพบุรษุ ของเรา
เราจะต้องให้การกับแสงสว่างที่พวกเขาได้รับและซึ่งส่งต่อมาเป็นมรดกให้แก่เราและ
เราจะต้องให้การกับแสงสว่างที่ให้เพิ่มเข้ามาซึ่งบัดนี้ก�ำลังส่องมายังพวกเราจากพระ
วจนะของพระเจ้า {GC 164.1}
พระคริสต์ตรัสถึงชาวยิวที่ไม่เชื่อว่า “ถ้าเราไม่ได้มาสั่งสอนเขา เขาก็คงจะ
ไม่มีบาป แต่บัดนี้ เขาไม่มีข้อแก้ตัวในเรื่องบาปของเขา” (ยอห์น 15: 22) อ�ำนาจ
เดียวกันของพระเจ้าตรัสกับจักรพรรดิและเจ้าผูค้ รองนครทัง้ หลายของประเทศเยอรมัน
ผ่านลูเธอร์และขณะที่แสงสว่างส่องออกมาจากพระวจนะของพระเจ้า พระวิญญาณ
ของพระองค์ออ้ นวอนกับผูท้ ปี่ ระชุมกันอยูเ่ ป็นครัง้ สุดท้าย ดัง่ ปีลาตเมือ่ หลายศตวรรษ
ก่อนหน้านี้เปิดทางให้ความหยิ่งจองหองและความโดดเด่นปิดหัวใจของเขาให้กับ
168 พระผู้ไถ่ของโลก ดั่งเฟลิกส์ที่กลัวจนตัวสั่นได้สั่งให้ผู้สื่อข่าวแห่งความจริงว่า

“คราวนี้จงไปก่อนเถอะ เมื่อมีโอกาสเราจะเรียกท่านมาอีก” ดั่งกษัตริย์อากริปปา
ผู้หยิ่งยโสสารภาพว่า “เจ้าอยากจะชวนเราให้เป็นคริสเตียนด้วยค�ำชักชวนเพียง
เล็กน้อยเท่านั้น” (กิจการของอัครทูต 24:25; 26:28) แต่ถึงกระนั้น ก็ยังหันออกไป
จากข่าวสารที่สวรรค์ส่งลงมา—พระเจ้าชาลส์ที่ห้าก็กระท�ำเช่นเดียวกันที่ยอมแพ้
ต่อข้อก�ำหนดของความทรนงและนโยบายทางโลกได้ตัดสินพระทัยใจที่จะปฏิเสธ
แสงสว่างแห่งความจริง {GC 164.2}
ข่าวลือเรือ่ งแนวทางทีจ่ ะปฏิบตั ติ อ่ ลูเธอร์นนั้ กระจายไปอย่างแพร่หลายท�ำให้
เกิดความตืน่ เต้นยิง่ ใหญ่ทวั่ ทัง้ เมือง นักปฏิรปู ศาสนามีสมั พันธภาพกับคนมากมาย มิตร
สหายเหล่านีร้ ดู้ ถี งึ ความโหดเหีย้ มน่ากลัวของโรมทีม่ ตี อ่ คนทัง้ หมดทีก่ ล้าเปิดโปงความ
เลวร้ายของเธอ พวกเขาตกลงกันที่จะไม่ไห้เขาถูกน�ำไปท�ำลาย ขุนนางเป็นพยานที่จะ
ปกป้องเขา มีคนไม่น้อยเปิดฉากประณามว่าข่าวของส�ำนักราชวังแสดงให้ประจักษ์ถึง
การยอมจ�ำนนต่ออ�ำนาจของโรม ทีป่ ระตูรวั้ ของบ้านต่างๆและในทีส่ าธารณะหลายแห่ง
มีแผ่นป้ายปิดไว้ บ้างก็ประณามและบ้างก็สนับสนุนลูเธอร์ มีอยู่ป้ายหนึ่งที่มีข้อความ
แสดงออกแต่เพียงข้อความส�ำคัญของนักปราชญ์ที่ว่า “โอ บ้านเมืองเอ๋ย วิบัติแก่เจ้า
เมือ่ กษัตริยข์ องเจ้าเป็นเด็ก” (ปัญญาจารย์ 10: 16) ศรัทธาอย่างแรงกล้าทีน่ ยิ มชมชอบ
ต่อลูเธอร์ทั่วทั้งประเทศเยอรมันท�ำให้ทั้งจักรพรรดิและรัฐสภาเชื่อมั่นว่าความอ
ยุติธรรมอันใดที่แสดงออกต่อเขาจะน�ำภัยอันตรายต่อสันติสุขของอาณาจักรและแม้
กระทั่งต่อความมั่นคงของราชบัลลังก์ {GC 164.3}
เจ้าครองนครเฟดเดอร์ริคแห่งแคว้นแซกโซนีสงวนท่าทีที่คิดอย่างรอบคอบ
เขาปกปิดความรูส้ กึ แท้จริงทีม่ ตี อ่ นักปฏิรปู ศาสนา ในขณะเดียวกันเขาเฝ้าติดตามลูเธอ
ร์อย่างไม่ย่อท้อ ดูการเคลื่อนไหวทั้งหมดของเขาและของศัตรูทั้งหมดของเขา แต่มีคน
มากมายที่ไม่ได้พยายามปกปิดความเห็นใจที่มีให้กับลูเธอร์ มีเจ้าผู้ครองนคร ขุนนาง
บารอนและบุคคลอื่นๆที่มีชื่อทั้งฆราวาสและนักบวชได้ทยอยมาเยี่ยมลูเธอร์ สปาลา
ทินเขียนบันทึกไว้ว่า “ห้องเล็กๆของดอกเตอร์ไม่พอรับแขกที่เข้ามาหาเขา” (Martyn
เล่มที่ 1 หน้าที่ 404) ประชาชนมองราวกับว่าเขาเป็นคนที่เหนือมนุษย์ แม้คนที่ไม่มี
ความเชือ่ ในค�ำสอนของเขา แต่อดใจไม่ได้ทจี่ ะชืน่ ชอบกับความซือ่ ตรงสูงส่งทีน่ ำ� ให้เขา
กล้าเผชิญกับความตายมากกว่าที่จะละเมิดจิตใต้ส�ำนึกของเขา {GC 165.1}
มีการลงแรงอย่างจริงใจที่จะให้ลูเธอร์เห็นชอบกับการประนีประนอม 169

กับโรม ขุนนางและเจ้าผู้ครองนครทั้งหลายชี้แนะให้เขาดูว่าหากเขายังคงยืนกรานยึด
มัน่ อยูก่ บั การตัดสินใจของเขาต่อต้านข้อก�ำหนดของคริสตจักรและของสภาองคมนตรี
ในไม่ช้าเขาคงจะถูกเนรเทศออกไปจากราชอาณาจักร แล้วก็จะไม่ได้รับการปกป้อง
ลูเธอร์ตอบข้อเรียกร้องนี้ว่า “ข่าวประเสริฐของพระคริสต์จะประกาศออกไปโดย
ไม่ปราศจากการต่อต้านไม่ได้.....แล้วท�ำไม่เราจึงต้องให้ความหวาดกลัวหรือความ
หวาดหวั่นเรื่องภัยอันตรายแยกเราออกจากพระเจ้าและจากพระวจนะของพระองค์
ซึ่งเป็นความจริง ข้าพเจ้ายินดีจะละทิ้งร่างกายเสียสละเลือดและพลีชีพมากกว่า”
(D’Aubigne, เล่มที่ 7 บทที่ 10) {GC 165.2}
อีกครั้งหนึ่งเขาถูกรบเร้าให้ยอมต่อการตัดสินใจของจักรพรรดิ แล้วเขาจะ
ไม่ต้องกลัวสิ่งใดเลย เขาตอบว่า “ด้วยสุดหัวใจของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ายอมที่จะให้
จักรพรรดิ เจ้าผู้ครองนครทั้งหลายและแม้คริสเตียนที่ดุร้ายที่สุดตรวจสอบและ
พิพากษาผลงานของข้าพเจ้าแต่ดว้ ยข้อแม้อยูข่ อ้ เดียวคือเขาจะต้องเอาพระวจนะของ
พระเจ้ามาเป็นมาตรฐาน มนุษย์ทำ� สิง่ อืน่ ใดไม่ได้นอกจากเชือ่ และปฏิบตั ติ าม จงอย่า
ท�ำลายจิตใต้สำ� นึกรูถ้ กู รูผ้ ดิ conscience ของข้าพเจ้าซึง่ ได้ผกู ติดและล่ามโซ่ไว้กบั
พระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์แล้ว” (Ibid. เล่มที่ 7 บทที่ 10) {GC 166.1}
ลูเธอร์กล่าวกับข้อเรียกร้องอีกครัง้ หนึง่ ว่า “ข้าพเจ้ายินดีทจี่ ะสละการคุม้ ครอง
ความปลอดภัย ข้าพเจ้ามอบตัวข้าพเจ้าเองและชีวติ ไว้อยูใ่ นพระหัตถ์ของจักรพรรดิแต่
ไม่มีทางจะมอบพระวจนะนั้น” (Ibid เล่มที่ 7 บทที่ 10) เขากล่าวว่ายินดีที่จะมอบ
การตัดสินใจให้กับที่ประชุมสภาแต่ด้วยข้อแม้เพียงข้อเดียวคือที่ประชุมองคมนตรีจะ
ต้องตัดสินตามพระคัมภีร์ เขากล่าวเพิ่มแติมว่า “ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพระวจนะ
ของพระเจ้าและความเชือ่ แล้วคริสเตียนทุกคนเป็นผูต้ ดั สินได้ดเี ท่าพระสันตะปาปา
แม้ว่าจะมีคณะองคมนตรีนับล้านสนับสนุนพระสันตะปาปาอยู่ก็ตามที” (Martyn
เล่มที่ 1 หน้าที่ 410) ในที่สุดทั้งมิตรสหายและศัตรูก็เชื่อมั่นว่าความพยายามที่จะให้
ปรองดองกันจะไม่เกิดผล {GC 166.2}
หากนักปฏิรปู ศาสนายอมย่นย่อแม้เพียงจุดเดียว ซาตานและพวกของมันก็จะ
ได้รบั ชัยชนะ แต่ความมัน่ คงอย่างไม่โอนเอียงเป็นวิถที างของการปลดปล่อยคริสตจักร
และเริ่มยุคใหม่และที่ดีกว่าขึ้นมา อิทธิพลของชายคนนี้ ผู้ซึ่งกล้าคิดและกล้าท�ำเพื่อ
่ งศาสนาทีส่ ง่ ผลต่อคริสตจักรและโลกของเรา ไม่ใช่เพียงแต่ในยุค
170 ตนเองในเรือ

ของเราเท่านั้นแต่ในทุกยุคของภายภาคหน้า ความมั่นคงและความซื่อสัตย์จะเสริม
ก�ำลังให้คนทั้งหมด จนถึงวันสิ้นยุคที่จะต้องด�ำเนินผ่านประสบการณ์ที่คล้ายคลึงกัน
อ�ำนาจและความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าจะท�ำหน้าที่โดดเด่นเหนือค�ำแนะน�ำใดๆของ
มนุษย์และเหนืออ�ำนาจยิ่งใหญ่ของซาตาน {GC 166.3}
ไม่นานต่อมาเจ้าหน้าทีม่ อี ำ� นาจของจักรพรรดิได้มาสัง่ ให้เขากลับบ้านและเขา
รู ้ ดี ว ่ า ค� ำ สั่ ง เช่ น นี้ จ ะเปิ ด ทางให้ กั บ การตั ด สิ น ลงโทษของเขาให้ ม าอย่ า งรวดเร็ ว
เมฆหมอกของการคุกคาม ลอยอยู่เหนือทางเดินของเขา แต่ในขณะที่เขาเดินทางออก
จากเมืองเวิมส์ ใจของเขาเต็มล้นด้วยความสุขและการสรรเสริญ เขาพูดว่า “มารเอง
ก็ยังยืนเฝ้าอยู่ที่ป้อมปราการของพระสันตะปาปาแต่พระคริสต์ทรงกระท�ำให้เกิดช่อง
กว้างยิ่งใหญ่ในที่แห่งนั้นและซาตานถูกบังคับให้สารภาพว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่กว่ามัน”
(D’Aubigne เล่มที่ 7 บทที่ 11) {GC 166.4}
หลังจากลูเธอร์ออกเดินทางไปแล้ว เขาก็ยังมีความปรารถนาที่จะให้คนทั้ง
หลายมีความเข้าใจไม่ผิดไปว่าการยืนหยัดตั้งมั่นของเขานั้นไม่ใช่เป็นการกบฏ เขาจึง
เขียนจดหมายไปถึงจักรพรรดิว่า “พระเจ้าผู้ทรงตรวจสอบหัวใจทรงเป็นพยานของ
ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเตรียมพร้อมที่จะเชื่อฟังพระองค์ด้วยความจริงใจ ทั้งด้วยเกียรติยศ
และปราศจากเกียรติยศ ทั้งในชีวิตและในความตายและไม่มีข้อยกเว้นนอกจากโดย
พระวจนะของพระเจ้าทีม่ นุษย์จะน�ำมาใช้เพือ่ ด�ำรงชีวติ อยู่ ในกิจกรรมทัง้ หมดของชีวติ
ในปัจจุบันนี้ ความภักดีของข้าพเจ้าจะไม่สั่นคลอนเพราะในเรื่องนี้การที่จะสูญเสียไป
หรือได้ก�ำไรมานั้นไม่มีผลต่อความรอด แต่เมื่อเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์นิ
รันดร์กาลแล้ว จะต้องยอมมอบถวายต่อพระประสงค์ของพระเจ้าไม่ใช่ยอมต่อความ
ประสงค์ของมนุษย์เพราะการยอมมอบถวายเช่นนี้ในเรื่องของฝ่ายจิตวิญญาณคือ
การนมัสการที่แท้จริงและจะต้องถวายแด่พระผู้สร้างเท่านั้น (Ibid เล่มที่ 7 บทที่ 11)
{GC 167.1}
ในระหว่างการเดินทางออกจากเมืองเวิมส์ Worms ลูเธอร์ได้รับการต้อนรับ
อย่างภาคภูมิใจมากยิ่งกว่าขณะที่เดินทางมุ่งหน้าสู่เมืองเวิมส์ คณะสงฆ์อันทรงเกียรติ
ต้อนรับนักบวชทีถ่ กู เนรเทศคนนี้ ผูป้ กครองฝ่ายพลเรือนให้เกียรติกบั ชายทีจ่ กั รพรรดิ
ได้ประณาม เขาได้รับการร้องขอให้เทศนาทั้งๆที่มีค�ำสั่งห้ามจากส�ำนักพระราชวัง อีก
ครั้งหนึ่งเขาก้าวขึ้นสู่ธรรมาสน์ และพูดว่า “ข้าพเจ้าไม่เคยปฏิญาณที่จะเอา 171

โซ่มาผูกพระวจนะของพระเจ้าไว้และจะไม่มีทางท�ำเช่นนั้นด้วย” (Martyn เล่มที่ 1
หน้าที่ 420) {GC 167.2}
เมื่อลูเธอร์ไปจากเมืองเวิมส์ได้ไม่นาน ชาวโรมันคาทอลิคได้เกลี้ยกล่อมให้
จักรพรรดิประกาศกฤษฎีกาต่อต้านเขา ในค�ำสัง่ นีล้ เู ธอร์ถกู ประณามว่า “เป็นซาตาน
ที่มาในคราบของมนุษย์และแต่งตัวด้วยชุดของนักบวช” (D’Aubigne เล่มที่ 7 บทที่
11) มีค�ำสั่งประกาศว่าในทันทีที่การคุ้มครองความปลอดภัยหมดอายุ จะต้องหาทาง
ทีจ่ ะหยุดยัง้ งานของเขา มีคำ� สัง่ ห้ามทุกคนไม่ให้ทพี่ ำ� นักแก่เขา ไม่ให้อาหารหรือน�ำ้ ดืม่
แก่เขาหรือโดยทางค�ำพูดหรือการกระท�ำในที่สาธารณะหรือในที่ส่วนตัวที่จะช่วยหรือ
ยุยงสนับสนุนเขา จะต้องจับกุมเขาไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ใดและส่งมอบให้กับผู้มีอ�ำนาจ จะ
ต้องจับผูต้ ดิ ตามของเขาเข้าคุกและทรัพย์สมบัตขิ องพวกเขาจะต้องถูกยึด ผลงานเขียน
ทัง้ หมดของเขาจะต้องถูกท�ำลายทิง้ ให้หมดและในทีส่ ดุ ทุกคนทีก่ ล้ากระท�ำตรงข้ามกับ
ค�ำสั่งนี้จะรวมเข้าอยู่ในการลงโทษด้วย เจ้าผู้ครองนครแห่งเมืองแซกซอนนี่ และเจ้า
ผู้ครองนครทั้งหลายที่เป็นมิตรกับลูเธอร์ได้เดินทางออกไปจากเมืองเวิมส์หลังจากที่
พวกเขาเดินทางออกไปไม่นาน และค�ำสั่งของจักรพรรดิได้ผ่านมติของรัฐสภา บัดนี้
ชาวโรมันนิยมชืน่ ชมยินดีอย่างเหลือล้น พวกเขาถือว่าชะตากรรมของการปฏิรปู ศาสนา
ถูกตีตราให้ตายแล้ว {GC 167.3}
พระเจ้าทรงจัดเตรียมทางทีจ่ ะให้ผรู้ บั ใช้ของพระองค์หนีภยั ให้พน้ ในห้วงเวลา
ที่อันตราย มีสายตาที่คอยเฝ้าระวังอยู่ได้ติดตามการเคลื่อนไหวของลูเธอร์และหัวใจ
ที่ซื่อสัตย์และประเสริฐได้ตั้งมั่นที่จะช่วยเขาให้พ้นภัย เป็นที่ประจักษ์อย่างแน่ชัดว่า
ไม่มสี งิ่ ใดจะท�ำให้โรมพอใจนอกจากความตายของลูเธอร์ ด้วยการปิดซ่อนเท่านัน้ ทีจ่ ะ
เก็บรักษาเขาไว้จากปากของสิงห์โต พระเจ้าทรงประทานสติปัญญาให้กับเฟดเดอร์ริค
แห่งแคว้นแซกซอนนีเ่ พือ่ วางแผนทีจ่ ะรักษานักปฏิรปู ศาสนาไว้ ด้วยความร่วมมือของ
พระสหายที่ซื่อสัตย์คนหนึ่ง จึงท�ำให้แผนการของเจ้าผู้ครองนครท่านนี้เกิดขึ้นได้และ
พวกเขาได้นำ� ลูเธอร์ไปซ่อนตัวจากมิตรสหายและศัตรูอย่างได้ผล ในขณะทีเ่ ดินทางกลับ
บ้านอยูน่ นั้ เขาถูกกระชากออกไปจากผูท้ ดี่ แู ลเขาและด้วยความเร่งรีบพาผ่านป่าไปยัง
ปราสาทวาร์ทเบิรก์ ซึง่ เป็นป้อมปราการโดดเดีย่ วบนภูเขา ทัง้ การจับกุมและการปกปิด
นัน้ ท�ำกันอย่างลึกลับแม้เฟดเดอริคเองก็ไม่รเู้ ป็นเวลานานกว่าจะทราบว่าพวกเขาจัดให้
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ตราบใดทีเ่ จ้าผูค้ รองนคร ไม่ทราบเรือ่ งของลูเธอร์ ท่านก็จะเปิดเผยสิง่ ใดไม่ได้ ท่านเอง
พอใจกับความปลอดภัยของนักปฏิรูปศาสนาและรู้แค่นี้ก็พอพระทัยแล้ว {GC 168.1}
ฤดูใบไม้ผลิ ฤดูร้อนและฤดูใบไม้ร่วงผ่านไปและฤดูหนาวได้มาถึงและลูเธอร์
ยังคง “ถูกขัง” อาลีนเดอร์และพวกของเขาชื่นชมหรรษาที่ดูประหนึ่งว่าแสงสว่างของ
ข่าวประเสริฐก�ำลังจะดับมอดไป แต่แทนที่จะเป็นเช่นนี้ นักปฏิรูปศาสนาก�ำลังเติม
ตะเกียงของเขาด้วยคลังสมบัติแห่งความจริงและแสงสว่างจะส่องออกมาด้วยล�ำแสง
ที่สว่างมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม {GC 168.2}
ในความปลอดภัยท่ามกลางมิตรสนิทในปราสาทวาร์ทเบิร์ก ลูเธอร์อยู่อย่าง
มีความสุขชั่วขณะหนึ่งที่ได้หลุดพ้นจากความร้อนรนและความโกลาหลของการต่อสู้
แต่เขาหาความพึงพอในในความสงบและการพักผ่อนได้นานไม่ ชีวติ ของเขานัน้ คุน้ เคย
กับการท�ำงานและความขัดแย้งที่รุนแรง เขาทนอยู่อย่างไม่ท�ำอะไรไม่ได้ ในวันเวลาที่
โดดเดีย่ วนัน้ สภาพของคริสตจักรปรากฏขึน้ มาอยูต่ อ่ หน้าเขาและเขาร้องขึน้ ด้วยความ
สิ้นหวังว่า “อนิจจา ไม่มีผู้ใดในยุคสุดท้ายของพระพิโรธของพระเจ้าที่จะยืนขึ้นดั่ง
ก�ำแพงอยู่เบื้องพระพักตร์พระเจ้าและช่วยอิสราเอลให้รอด” (Ibid เล่มที่ 9 บทที่ 2)
อีกครั้งหนึ่งความคิดของเขาวกกลับมาหาเขาเองและเขากลัวว่าจะถูกกล่าวหาว่าเป็น
คนขีข้ ลาดทีถ่ อยหนีออกไปจากการต่อสู้ แล้วเขาก็ตำ� หนิตวั เองทีเ่ กียจคร้านและเอาแต่
ใจตนเอง แต่กระนัน้ ในเวลาเดียวกันในทุกวันเขากระท�ำการได้มากกว่าทีช่ ายคนหนึง่ จะ
ท�ำได้ ปากกาของเขาไม่เคยอยูน่ งิ่ ในขณะทีศ่ ตั รูของเขายกยอตนเองว่าเขาหายเงียบไป
แล้ว พวกเขาแปลกใจและมึนงงกับหลักฐานทีเ่ ป็นตัวตนแสดงว่าเขายังท�ำงานอย่างขัน
แข็งอยู่ ใบปลิวเป็นตัง้ ๆทีอ่ อกมาจากปากกาของเขากระจายไปทัว่ ประเทศเยอรมัน เขา
ได้รบั ใช้ในงานส�ำคัญทีส่ ดุ เพือ่ เพือ่ นร่วมชาติของเขาด้วยการแปลพระคริสตธรรมคัมภีร์
ใหม่เป็นภาษาเยอรมัน จากเกาะหินปัทมอสของเขา เขาได้ดำ� เนินประกาศพระกิตติคณ
ุ
เป็นเวลาเกือบหนึ่งปีเต็มและต�ำหนิบาปและความผิดในสมัยของเขา {GC 168.3}
แต่ พ ระเจ้ า ทรงถนอมผู ้ รั บ ใช้ ข องพระองค์ ใ ห้ อ อกจากเวที ข องชี วิ ต ในที่
สาธารณะไม่ใช่เพือ่ ถนอมรักษาชีวติ ของลูเธอร์ไว้จากความอาฆาตของศัตรูหรือเพือ่ เอือ้
ให้เขามีเวลาที่เงียบส�ำหรับท�ำงานส�ำคัญเท่านั้น เขาได้ผลที่มีค่ามากกว่านี้ ในที่พักบน
ภูเขาทีโ่ ดดเดีย่ วและห่างไกลลิบลับของเขานัน้ ลูเธอร์อยูห่ า่ งการสนับสนุนของทางฝ่าย
โลกและเก็บตัวออกจากค�ำเยินยอของมนุษย์ เขาจึงหลุดพ้นจากความหยิ่ง
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ทะนงและความมั่นใจในตนเองที่บ่อยครั้งเป็นต้นเหตุมาจากความส�ำเร็จ โดยการทน
ทุกข์และการตกอับ ลูเธอร์ถูกเตรียมให้พร้อมที่จะเดินอย่างปลอดภัยบนเส้นทางเดิน
ที่สูงที่ท�ำให้โซเซล้มได้ เป็นทางเดินที่เขาถูกยกขึ้นสูงอย่างกระทันหัน {GC 169.1}
ในขณะทีม่ นุษย์ชนื่ ชมยินดีกบั เสรีภาพทีค่ วามจริงน�ำเขาไปนัน้ พวกเขามีความ
โน้มเอียงทีจ่ ะยกชูผทู้ พี่ ระเจ้าทรงใช้มาให้ตดั โซ่แห่งความผิดและความงมงายให้ขาดไป
ซาตานคอยหาทางที่จะหันแนวคิดและความรักของมนุษย์ให้ออกห่างไปจากพระเจ้า
และให้ยึดติดกับมนุษย์ มันจะน�ำพวกเขาให้ถวายเกียรติอุปกรณ์เท่านั้น (มนุษย์) และ
ให้ละเลยพระหัตถ์ที่ทรงน�ำพาเหตุการณ์ทั้งหมดของการทรงน�ำ บ่อยครั้งผู้น�ำศาสนา
ที่ได้รับการสรรเสริญเยินยอและเคารพจะสูญเสียสายตาแห่งความวางใจในพระเจ้า
และถูกชักน�ำให้เชื่อในตัวเขาเอง ผลที่ตามมาคือเขาจะแสวงหาที่จะควบคุมความคิด
และจิตใต้ส�ำนึกรู้ถูกรู้ผิด consciences ของผู้คน คนเหล่านี้จะมีใจโอนเอียงที่จะ
หวังคอยให้มนุษย์น�ำแทนที่จะมองไปยังพระวจนะของพระเจ้า บ่อยครั้งงานของการ
ปฏิรูปจะหยุดชะงักไปเพราะผู้สนับสนุนจะหมกมุ่นอยู่กับความคิดเช่นนี้ พระเจ้าทรง
ประสงค์ที่จะปกป้องอุดมการณ์ของการปฏิรูปให้ออกไปจากภัยอันตรายนี้ พระองค์
ทรงประสงค์ให้พระราชกิจของพระเจ้าได้รบั รอยประทับไม่ใช่ของมนุษย์แต่ของพระเจ้า
ตาของมนุษย์ได้หันไปหาลูเธอร์ว่าเป็นผู้อธิบายความจริง แต่ ลูเธอร์ถูกน�ำออกไปจาก
สายตาของมนุษย์ทงั้ ปวงเพือ่ พวกเขาจะหันหน้าไปมองพระเจ้าผูท้ รงเป็นแหล่งก�ำเนิด
แห่งสัจจะธรรม {GC 169.2}

นักปฏิรูปศาสนาคริสต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด

มาร์ ติ น ลู เ ธอร์ (ชาวเยอรมั น ) เป็ น ผู ้ ป ฏิ รู ป ศาสนาคริ ส ต์
และเป็นผู้ท�ำให้คริสตจักรแยกออกเป็น 2 นิกายคือ
นิกายโปรเตสแตนท์กับนิกายโรมมันคาทอลิก
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โป๊ป ทำ�ตรงข้ามกับหลักคำ�สอนของพระเยซูคริสต์
Pope Francis is violent and hateful and revengeful

WWM

A) มหาตมะ คานธี: “ตาต่อตา ฟันต่อฟัน จะทำ�ให้ทุกคนในโลกนี้ตาบอด”
“An eye for an eye will make the whole world blind.” Gandhi
B) พระเยซูตรัสว่า: “ท่านทั้งหลายเคยได้ยินคำ�ซึ่งกล่าวไว้ว่า ‘ตาแทนตา และฟัน
แทนฟัน’”
“ฝ่ายเราบอกท่านว่า อย่าต่อสู้คนชั่ว ถ้าผู้ใดตบแก้มขวาของท่าน ก็จงหันแก้ม
อีกข้างหนึ่งให้เขา” Ye have heard that it hath been said, An eye for
an eye, and a tooth for a tooth ” :
“But I say unto you, That ye resist not evil: but whosoever shall
smite thee on thy right cheek, turn to him the other also.”
Matt. 5:38-39 KJV
C) โป๊ป ฟรานซิส กล่าวว่า; Pope Francis said:
“ข้าพเจ้ามีความเชื่อว่า ท่านต้องไม่โต้ตอบอย่างรุนแรง แต่ ถ้า Mr. Gasparri
เพื่อนที่ดีเยี่ยมของข้าพเจ้าพูดคำ�เหยีดหยามสาปแช่งมารดาของข้าพเจ้า เขาจะ
ถูกต่อยด้วยกำ�ปั้น เป็นเรื่องปกติธรรมดา” ที่มา : Pope Francis- Jan-15-15;
UK newspapers-Independent, Telegraph, Guardian
“I believe you cannot react violently, but if Mr. Gasparri, my great
friend, says a curse word against my mother he can expect a punch,
this is normal.”
ที่มา : Pope Francis- Jan-15-15; UK newspapers-Independent, Telegraph,
Guardian
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บทที่ 9

นักปฏิรูปศาสนาชาวสวิสเซอร์แลนด์

เป็นที่ประจักษ์ว่าในการก่อตั้งคริสตจักรของพระเจ้ามีการใช้แผนการแบบ
เดียวกันกับที่ใช้ในการคัดเลือกเครื่องมือเพื่องานการปฏิรูปของคริสตจักร พระเจ้า
ผู้ทรงเป็นพระอาจารย์เสด็จด�ำเนินผ่านบุคคลยิ่งใหญ่ของโลก คนมียศศักดิ์และคนมี
เงินทีค่ นุ้ เคยกับการรับค�ำเยินยอและเทิดทูนให้เป็นผูน้ ำ� ของประชาชน พวกเขาเย่อหยิง่
อย่างมากและมีความมัน่ ใจสูงกับการโอ้อวดความยิง่ ใหญ่ จนปัน้ แต่งให้เขาเห็นใจผูร้ ว่ ม
งานและและท�ำงานร่วมกับบุรษุ แห่งเมืองนาซาเร็ธไม่ได้ พระบัญชาได้มาถึงชาวประมง
กาลิลีที่ไม่มีการศึกษาและท�ำงานตรากตร�ำอย่างหนัก “พระองค์ตรัสกับเขาว่า “จง
ตามเรามาเถิด และเราจะตั้งท่านให้เป็นผู้หาคนดั่งหาปลา” (มัทธิว 4: 19) สาวกเหล่า
นี้เป็นคนที่ถ่อมตนและว่านอนสอนง่าย พวกเขาได้รับอิทธิพลจากค�ำสอนจอมปลอม
ของยุคนัน้ ยิง่ น้อยนิดเพียงไร พระคริสต์กจ็ ะทรงสอนให้เกิดผลได้มากยิง่ ขึน้ และอบรม
เพื่องานรับใช้ของพระองค์ เป็นเช่นนี้ในสมัยของงานปฏิรูปยิ่งใหญ่ นักปฏิรูปศาสนา
แนวหน้าทั้งหมดเป็นคนที่มาจากพื้นฐานชีวิตที่ต�่ำต้อย—เป็นคนที่มีชีวิตส่วนใหญ่
ปลอดจากการโอ้อวดของการถือแบ่งแยกชนชั้นและจากอิทธิพลของความดันทุรัง
และเล่หข์ องนักบวช พระเจ้าทรงมีแผนทีจ่ ะใช้เครือ่ งมือทีถ่ อ่ มใจเพือ่ กระท�ำให้เกิดผล
ยิง่ ใหญ่แล้วการเยินยอเกียรติจะไม่ตกอยูก่ บั มนุษย์แต่จะถวายพระเจ้าผูท้ รงกระท�ำการ
ผ่านพวกเขาเพื่อให้ท่านมีใจปรารถนาทั้งให้ประพฤติตามชอบพระทัยของพระองค์
{GC 171.1}
หลายสัปดาห์หลังจากลูเธอร์เกิดในกระท่อมชาวเหมืองที่แคว้นแซกซอนนี่
อัลริค สวิงลีเ่ กิดในกระต๊อบของคนเลีย้ งสัตว์ทา่ มกลางเทือกเขาแอลป์ สภาพแวดล้อม
ของสวิงลี่ในวัยเด็กและการฝึกอบรมในช่วงเยาว์นั้นได้เตรียมเขาเพื่อท�ำงานรับใช้ใน
อนาคต เขาเติบใหญ่ในท่ามกลางความยิง่ ใหญ่งดงามและประเสริฐเลิศยิง่ ของธรรมชาติ
176 สมองของเขาได้รับรอยประทับด้วยความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่ มีพลังอ�ำนาจและ

ความศักดิ์สิทธิ์ยิ่งใหญ่ของพระเจ้า ประวัติศาสตร์ของผลงานอย่างกล้าหาญที่ท�ำใน
ภูเขาบ้านเกิดของเขานั้นจุดประกายความใฝ่ฝันที่เยาว์วัยของเขาและเขาเกาะอยู่
แนบกายคุณย่าที่เคร่งครัดศาสนาตั้งใจฟังเรื่องบุคคลต่างๆในพระคัมภีร์อันมีค่าที่เธอ
รวบรวมได้จากค�ำบอกเล่าและธรรมเนียมสืบทอดมาของคริสตจักร ด้วยความสนใจ
อย่างมากยิ่งเขาได้ยินถึงการกระท�ำยิ่งใหญ่ของบรรดาบรรพชนและผู้เผยพระวจนะ
เรื่องของคนเลี้ยงแกะที่เฝ้าฝูงแกะบนเนินเขาของแผ่นดินปาเลสไตน์ที่มีทูตสวรรค์พูด
คุยกับพวกเขา เรื่องของทารกน้อยแห่งหมู่บ้านเบธเลเฮมและบุรุษแห่งกางเขนคาล์
วารี {GC 171.2}
บิดาของสวิงลีมีความปรารถนาเช่นเดียวกับบิดาของยอห์นและลูเธอร์ที่
ต้องการให้ลกู ชายมีการศึกษาดี และได้สง่ เด็กชายออกไปจากหุบเขาบ้านเกิดตัง้ แต่อายุ
ยังเยาว์วยั สมองของเขาพัฒนาขึน้ อย่างรวดเร็วและไม่นานต่อมาได้เกิดปัญหาของการ
หาครูที่มีความสามารถมาเพื่อสอนเขา เมื่ออายุ 13 ปีเขาได้ไปที่เมืองเบิร์นซึ่งในเวลา
นัน้ มีโรงเรียนทีโ่ ดดเด่นของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ตงั้ อยู่ แต่วา่ ณ ทีน่ นั่ มีภยั อันตราย
หนึ่งปรากฏขึ้นที่คุกคามจะท�ำลายความมุ่งหวังในชีวิตของเขา นักบวชนิกายไฟรอาร์
มุ่งมั่นที่จะชักน�ำให้เขาก้าวเข้าสู่ชีวิตของนักบวช พระสงฆ์ของนิกายโดมินิกันและฟ
รานซิสกันแข่งขันกันทีจ่ ะแย่งความได้เปรียบในเรือ่ งนี้ พวกเขากระท�ำด้วยการตบแต่ง
โบสถ์ต่างๆของเขาอย่างตระการตาและพิธีกรรมอย่างโอ่อ่าของเขาและใช้เครื่องราง
เรืองนามและรูปปั้นที่ท�ำการอัศจรรย์เพื่อดึงดูดความสนใจ {GC 172.1}
นักบวชนิกายโดมินกิ นั แห่งเมืองเบิรน์ เห็นว่าหากเขาสามารถเอาชนะนักศึกษา
หนุ่มที่มีความสามารถสูงคนนี้มาเข้าเป็นพวกด้วยแล้ว พวกเขาจะได้ทั้งประโยชน์และ
เกียรติยศ ความหนุ่มแน่นของเขา ความสามารถอย่างเป็นธรรมชาติในการพูดและใน
การเขียนของเขาและอัจฉริยะทางดนตรีและกาพย์กลอนจะดึงดูดประชาชนเข้ามายัง
ที่ประชุมของพวกเขาและเพิ่มรายได้ให้กับนิกายของพวกเขาได้ดีกว่าพิธีกรรมและ
การแสดงออกอย่างหรูหรา พวกเขาชักชวนด้วยการหลอกลวงและการชมเชยจนเอา
สวิงลีก้าวเข้ามายังคอนเวนท์ของพวกเขาได้ ในขณะที่ลูเธอร์ยังเป็นนักเรียนอยู่นั้น
เขาได้เก็บตัวเองอยู่ในห้องเล็กๆของคอนเวนท์และหากพระเจ้าไม่ทรงจัดเตรียมที่จะ
ปลดปล่อยเขาแล้วเขาคงจะจมหายไปกับโลก สวิงลีไม่ได้รับอนุญาตให้
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เผชิญกับภัยอันตรายเดียวกันนี้ ภายใต้การทรงน�ำของพระเจ้า คุณพ่อของเขาได้รับ
ข่าวสารเรื่องแผนการของนักบวชไฟรอาร์ เขาไม่มีความตั้งใจที่จะปล่อยให้ลูกชาย
ไปเดินอยู่ในชีวิตที่เกียจคร้านและไร้ประโยชน์ของนักบวชทั้งหลาย เขามองเห็นว่า
ชีวิตที่มีประโยชน์ในอนาคตอยู่เป็นเดินพันและจึงเรียกให้เขากลับบ้านโดยไม่รอช้า
{GC 172.2}
ชายหนุ่มเชื่อฟังค�ำสั่งนี้แต่เขาไม่อาจอยู่อย่างพึงพอใจในหุบเขาบ้านเกิดได้
นาน และในเวลาไม่นานต่อมาเขากลับไปเรียนหนังสืออีก และเมือ่ เวลาหนึง่ ผ่านไปเขา
ได้ไปยังกรุงบาเซล ที่นี่เองเขาได้ยินเป็นครั้งแรกถึงเรื่องข่าวประเสริฐแห่งพระคุณของ
พระเจ้าที่ทรงประทานให้เปล่าๆ วิทท์เทมบัคครูสอนภาษาโบราณคนหนึ่งขณะศึกษา
ภาษากรีก และภาษาฮีบรูได้รับการน�ำไปไปสู่พระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ โดยการศึษาพระ
คัมภีร์ทั้งเล่มล�ำแสงของพระเจ้าได้ส่องมายังสมองของนักศึกษาที่อยู่ภายใต้เขา เขา
เปิดเผยให้เห็นว่ามีความจริงที่เก่าแก่และมีคุณค่าอย่างไม่มีขอบเขตจ�ำกัดมากยิ่งกว่า
ทฤษฎีทอี่ าจารย์ในโรงเรียนและนักปรัชญาสอนไว้ ความจริงโบราณนีค้ อื ความตายของ
พระคริสต์ซงึ่ เป็นค่าไถ่เดียวของคนบาป ส�ำหรับสวิงลีแล้ว ค�ำพูดเหล่านีเ้ ป็นดัง่ ล�ำแสง
แรกที่ส่องออกมาในยามรุ่งอรุณ {GC 173.1}
ไม่นานต่อมาสวิงลีได้รับการเรียกให้ออกจากกรุงบาเซลเพื่อท�ำงานแห่งชีวิต
ของเขา พื้นที่งานชิ้นแรกของเขาอยู่ที่โบสถ์ในเทือกเขาแอลป์ที่ไม่ห่างจากหุบเขาบ้าน
ของเขาเกิดมากนัก เมือ่ เขาได้รบั การเเจิมตัง้ ให้เป็นนักบวชแล้ว ผูร้ ว่ มงานปฏิรปู คนหนึง่
กล่าวว่า เขา “อุทศิ จิตใจทัง้ หมดของเขาให้กบั การค้นหาติดตามความจริงของพระเจ้า
และเขาตระหนักดีว่าเขาจะต้องเรียนรู้มากสักเพียงไรที่จะรู้จักฝูงแกะที่พระคริสต์ทรง
โปรดมอบความวางใจให้เขา” (Wylie เล่มที่ . 8 บทที่ 5) เขาค้นหาพระคัมภีร์ยิ่งมาก
ขึ้นเท่าไร เขาก็ยิ่งมองเห็นความแตกต่างระหว่างความจริงของพระคัมภีร์และค�ำสอน
นอกรีตของโรม เขามอบความวางใจให้กับพระคัมภีร์ว่าเป็นพระวจนะของพระเจ้าให้
เป็นกฎเกณฑ์เดียวที่เพียบพร้อมและไม่ผิดไม่เพี้ยน เขามองเห็นว่าพระคัมภีร์จะต้อง
แปลความหมายของพระคัมภีร์เอง เขาไม่กล้าที่จะใช้ความพยายามอธิบายพระคัมภีร์
เพือ่ สนับสนุนทฤษฏีหรือค�ำสอนทีค่ ดิ ขึน้ เองมาก่อน แต่ยดึ ถือว่าเป็นหน้าทีข่ องเขาทีจ่ ะ
เรียนรู้ว่าค�ำสอนอย่างตรงไปตรงมาและชัดเจนคืออะไร เขาแสวงหาให้กับตัวเขาเอง
่ ทีจ่ ะได้ความเข้าใจถึงความหมายได้ทงั้ หมด และ
178 และการช่วยเหลือทัง้ หมดเพือ

อย่างถูกต้อง เขาร้องทูลขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ทรงเปิดเผยให้แก่ทุกคนที่แสวงหา
ด้วยความจริงใจ และด้วยการอธิษฐาน {GC 173.2}
สวิงลีกล่าวว่า “พระคัมภีรม์ าจากพระเจ้า ไม่ได้มาจากมนุษย์ และแม้กระนัน้
พระเจ้าผูท้ รงประทานความสว่างจะทรงประทานให้ทา่ นเข้าใจว่าพระด�ำรัสนัน้ มาจาก
พระเจ้า พระวจนะของพระเจ้าล่มสลายไปไม่ได้ เป็นพระวจนะที่มีความสว่างของ
ค�ำสอนอยู่ในตัว เปิดเผยในเรื่องของตนเอง จะส่องสว่างให้จิตวิญญาณด้วยความรอด
และพระคุณทัง้ หมด ค�ำประโลมใจของพระเจ้า ท�ำให้เขาถ่อมใจลง เพือ่ จะไปปลดปล่อย
และแม้จะละทิ้งตนเองและยึดพระเจ้าไว้” สวิงลีเองได้พิสูจน์ความจริงของพระด�ำรัส
เหล่านี้แล้ว เขาเล่าถึงประสบการณ์ชีวิตในช่วงเวลานี้ของเขา และได้เขียนไว้ในเวลา
ต่อมาว่า “เมือ่ ......ข้าพเจ้าเริม่ ทีจ่ ะมอบถวายตนเองทัง้ หมดให้พระคัมภีรศ์ กั ดิส์ ทิ ธิแ์ ล้ว
ปรัชญาและหลักค�ำสอนจะเสนอแนะค�ำขัดแย้งให้แก่ข้าพเจ้าเสมอ ในที่สุดข้าพเจ้าได้
มาถึงจุดหนึ่งที่ข้าพเจ้าคิดว่า ‘ท่านจะต้องจัดวางทั้งหมดลงไปและเรียนรู้ความหมาย
ของพระเจ้า จากพระวจนะอันเรียบง่ายของพระองค์เอง’ แล้วข้าพเจ้าเริ่มที่จะทูล
พระเจ้าขอแสงสว่างของพระองค์ และพระคัมภีรก์ ก็ ลายเป็นเรือ่ งทีง่ า่ ยขึน้ แก่ขา้ พเจ้า”
(Ibid. เล่มที่ 8 บทที่ 6) {GC 174.1}
หลักค�ำสอนที่สวิงลีเทศน์นั้น เขาไม่ได้รับจากลูเธอร์ แต่เป็นหลักค�ำสอนของ
พระคาริสต์ นักปฏิรูปชาวสวิสกล่าวว่า “หากลูเธอร์เทศนาเรื่องของพระคัมภีร์ เขาได้
ท�ำสิ่งที่ข้าพเจ้าก�ำลังท�ำอยู่ คนที่เขาน�ำมาหาพระคริสต์มีจ�ำนวนมากกว่าที่ข้าพเจ้าได้
น�ำมาเอง แต่เรื่องนี้ไม่ส�ำคัญ ข้าพเจ้าจะไม่เป็นพยานถึงนามอื่นนอกจากพระนามของ
พระคริสต์ ข้าพเจ้าเป็นทหารของพระองค์และพระองค์เป็นเจ้านายเพียงพระองค์เดียว
ของข้าพเจ้า ไม่มีสักค�ำเดียวที่ข้าพเจ้าเขียนเป็นของท่านลูเธอร์ หรือท่านลูกเธอเขียน
เป็นของข้าพเจ้า ท�ำไมจึงเป็นเช่นนัน้ ?.....ทัง้ นีเ้ พือ่ จะได้แสดงให้เห็นว่าพระวิญญาณของ
พระเจ้าทรงกระท�ำการอย่างประสานเข้าเป็นหนึง่ เนือ่ งจากว่าเราทัง้ สองไม่ได้สมรูร้ ว่ ม
คิดกันสร้างหลักข้อเชือ่ ของพระคริสต์ แต่หลักค�ำสอนนัน้ แสดงถึง ความเป็นน�ำ้ หนึง่ ใจ
เดียวกัน” (D’Aubigne เล่มที่. 8 บทที่ 9) {GC 174.2}
ในปี ค.ศ. 1516 สวิงลีได้รับเชิญให้มาเป็นนักเทศน์ในคอนเวนต์ที่เมืองไอน์
ซีเดลน์ ขณะอยูท่ นี่ เี่ องเขาได้มองเห็นภาพความทุจริตของโรมได้ใกล้ชดิ มากยิง่ ขึน้ และ
จะส่งอิทธิพลให้กับนักปฏิรูปศาสนาที่จะสัมผัสได้ไกลออกไปจากบ้านเกิด
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ของเขาทีอ่ ยูบ่ นเทือกเขาแอลป์ ในบรรดาสิง่ ทีด่ งึ ดูดใจของเมืองไอน์ซเี ดลน์นนั้ มีรปู ปัน้
พระแม่หมจารีที่เชื่อกันว่ามีอ�ำนาจกระท�ำการอัศจรรย์ได้ เหนือประตูทางเข้าส�ำนัก
แม่ชีมีข้อความจารึกไว้ว่า “สถานที่แห่งนี้จะรับการอภัยบาปได้อย่างเต็มบริบูรณ์”
(Ibid. เล่มที่ 8 บทที่. 5) ผู้แสวงบุญในทุกเทศกาลจะเดินทางมายังรูปปั้นพระแม่
พรหมจารีแห่งนี้ แต่งานเฉลิมฉลองยิ่งใหญ่ประจ�ำปีของการเทิดทูลเกียรติจะมีฝูงชน
จ�ำนวนมากจากทุกสารทิศของประเทศสวิสเซอร์แลนด์แม้กระทัง่ จากประเทศฝรัง่ เศส
และประเทศเยอรมันมุ่งหน้ามายังสถานที่แห่งนี้ ภาพเหล่านี้ท�ำให้สวิงลีเป็นทุกข์จึง
ถือโอกาสทีจ่ ะประกาศอิสรภาพด้วยการเทศนาพระกิตติคณ
ุ ให้แก่ผทู้ ตี่ กเป็นทาสของ
ความเชื่องมงาย {GC 174.3}
เขาพูดว่า “โปรดอย่านึกภาพว่าพระเจ้าทรงสถิตอยู่ร่วมกับวิหารหลังนี้
มากกว่าที่จะทรงสถิตอยู่ในสถานที่อื่นๆที่พระองค์ทรงสร้างนั้น ไม่ว่าท่านจะพ�ำนัก
อยู่ในประเทศใด พระเจ้าทรงอยู่รอบท่านและสดับฟังท่าน.....การกระท�ำที่ไม่เกิด
ประโยชน์ การเดินทางไกลเพือ่ แสวงบุญ การน�ำสิง่ ของมาถวายรูปปัน้ การร้องอุทธรณ์
ขอพระแม่พรหมจารีหรือนักบุญทั้งหลายจะท�ำให้ท่านได้รับพระคุณของพระเจ้า
หรือ.....เราจะได้อะไรด้วยการพูดมากมายในขณะทีอ่ ธิษฐาน เราจะได้อะไรจากผ้าคลุม
ศีรษะเงางาม ศีรษะที่ถูกกล้อนอย่างราบเรียบ เสื้อคลุมยาวระย้อยหรือรองเท้าแตะ
ทองค�ำ.....พระเจ้าทรงทอดพระเนตรจิตใจ และหัวใจของเราก็ห่างไกลจากพระองค์”
เขาพูดต่ออีว่า “พระคริสต์ผู้ทรงถูกตรึงกางเขนครั้งเดียวนั้นทรงเป็นเครื่องถวายบูชา
และทรงเป็นเหยือ่ พระองค์ทรงกระท�ำให้เกิดความพึงพอใจให้กบั ความบาปของผูเ้ ชือ่
ตลอดไปนิรันดร” (Ibid. เล่มที่ 8 บทที่ 5) {GC 175.1}
ส�ำหรับผูฟ้ งั จ�ำนวนมาก ค�ำสอนเช่นนีไ้ ม่เป็นเรือ่ งทีพ่ วกเขาต้อนรับ เป็นความ
ผิดหวังทีข่ มขืน่ ส�ำหรับพวกเขาทีไ่ ด้รบั การบอกกล่าวว่าการเดินทางเหนือ่ ยยากของเขา
นั้นไร้ประโยชน์ พวกเขาไม่เข้าใจเรื่องการอภัยที่ให้เปล่าๆ ทางพระเยซูคริสต์ พวกเขา
พอใจกับวิถีชีวิตเดิมที่น�ำไปสู่สวรรค์ตามที่โรมได้จัดวางไว้ให้พวกเขา พวกเขาหดถอย
ไปจากความงงงวยของการค้นหาสิ่งที่ดีกว่า เป็นเรื่องง่ายที่จะมอบความรอดให้กับ
บาทหลวงและพระสันตะปาปาดีกว่าแสวงหาความบริสุทธิ์แห่งจิตใจ {GC 175.2}
แต่มีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่รับข่าวสารแห่งการช่วยให้รอดด้วยความชื่นชมยินดี
ั ติสขุ แก่จติ วิญญาณ
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และด้วยความเชื่อพวกเขายอมรับพระโลหิตของพระผู้ช่วยเพื่อไถ่บาปของพวกเขา
คนเหล่านีก้ ลับไปยังบ้านของเขาและเปิดเผยเรือ่ งแสงสว่างล�ำ้ ค้าทีพ่ วกเขาได้รบั ให้คน
อื่นๆ ความจริงจึงถูกน�ำจากหมู่บ้านหนึ่งไปยังอีกหมู่บ้านหนึ่ง จากเมืองหนึ่งไปสู่อีก
เมืองหนึ่งและจ�ำนวนของผู้แสวงบุญที่ไปยังศาลเจ้าพระแม่พรหมจารีลดลงอย่างมาก
เงินถวายก็ลดลงและยังส่งผลต่อเงินเดือนของสวิงลีที่มาจากเงินถวายเหล่านั้น แต่
เรือ่ งเช่นนีไ้ ด้แต่ทำ� ให้เขามีความสุขขณะทีเ่ ขามองเห็นถึงอ�ำนาจของความคลัง่ ไคล้และ
ความงมงายเริ่มที่จะแตกสลายไป {GC 175.3}
ตาของผู้มีอ�ำนาจในคริสตจักรไม่ได้บอดไปกับงานที่สวิงลีท�ำ แต่ส�ำหรับเวลา
นี้ พวกเขาอดทนที่จะขัดขวาง หวังว่ายังจะแย่งเขากลับมาในวิถีของพวกเขา พวกเขา
ลงแรงทีจ่ ะเอาชนะสวิงลีดว้ ยการเยิรยอและในขณะเดียวกันความจริงก�ำลังเข้ายึดครอง
หัวใจของประชาชน {GC 176.1}
การท�ำงานของสวิงลีที่เมืองไอน์ซีเดลน์ได้เตรียมเขาให้ท�ำงานในอนาเขตที่
กว้างใหญ่ยิ่งขึ้นและเขาจะก้าวไปสู่สถานที่เหล่านั้นในเร็ววัน หลังจากอยู่ที่นี่สามปี
เขาได้รับเชิญให้ไปอยู่ที่ส�ำนักของนักเทศน์ที่ตั้งอยู่ในโบสถ์ของเมืองซูริค ในขณะนั้น
ที่นี่เป็นเมืองส�ำคัญที่สุดของแคว้นสมาพันธ์ของสวิสซ์ และอิทธิพลที่ออกมาจากที่นี่
จะมีผลกระทบอย่างกว้างขวางแต่คณะสงฆ์ที่เชิญให้เขามายังเมืองซูริคมีความตั้งใจ
ขัดขวางแนวคิดใหม่ใดๆที่จะเกิดขึ้นและพวกเขาจึงมุ่งหน้าแนะแนวอย่างเป็นล�ำดับ
ถึงหน้าที่ของเขา {GC 176.2}
พวกเขาพูดว่า “ท่านจะต้องลงแรงทุกทางที่จะจัดเก็บรายได้ของหน่วยโดย
ไม่มองข้ามผูน้ อ้ ยทีส่ ดุ ท่านต้องเคีย่ วเข็ญคนทีซ่ อื่ สัตย์ ทัง้ จากบนธรรมาสน์และในเวลา
ปลงอาบัตใิ ห้ชำ� ระสิบลดและหนีท้ คี่ า้ งจ่ายและให้แสดงออกถึงความรักคริสตจักรด้วย
เงินถวายของเขา ท่านจะต้องขยันในการเพิม่ รายได้ทจี่ ะได้จากคนเจ็บป่วย จากมวลชน
ทัง้ หลายและโดยทัว่ ไปจากการประกอบพิธที างศาสนาทุกอย่าง” ผูแ้ นะแนวพูดต่อไป
อีกว่า “การบริการในการประกอบพิธศี าสนาต่างๆ การเทศนาและการอภิบาลฝูงแกะ
ก็เป็นหน้าที่ของอนุศาสนาจารย์เช่นกัน แต่ส�ำหรับเรื่องเหล่นี้ ท่านหาคนมาท�ำแทน
ได้และโดยเฉพาะในเรื่องของการเทศนา ท่านจะต้องไม่ประกอบพิธีศาสนาให้แก่ผู้ใด
นอกจากผู้ที่มีชื่อเสียงและจะประกอบก็ต่อเมื่อได้รับเชิญ ห้ามท่านประกอบ 181

พิธีโดยปราศจากการแบ่งแยกคนทั้งหลาย (Ibid.เล่มที่ 8 บทที่ 6) {GC 176.3}
สวิงลีฟังค�ำสั่งนี้ในความเงียบและหลังจากที่เขาได้แสดงความขอบพระคุณที่
ได้มาอยู่ตรงต�ำแหน่งส�ำคัญนี้ เขาอธิบายต่อไปถึงแนวทางที่เขาเสนอที่จะท�ำ เขาพูด
ว่า “ชีวิตของพระคริสต์ถูกปกปิดไว้จากประชาชนนานเกินไปแล้ว ข้าพเจ้าจะเทศนา
พระกิตติคุณของเรื่องพระธรรมมัทธิวทั้งเล่ม......จะดึงเอามาจากแหล่งของพระคัมภีร์
โดยเฉพาะ เจาะลึกลงไป เปรียบเทียบข้อความหนึ่งกับอีกข้อความหนึ่งและค้นหา
ความเข้าใจด้วยการอธิษฐานอยูเ่ สมอและอย่างร้อนรน ข้าพเจ้าจะมอบถวายการรับใช้
เพื่อถวายพระเกียรติพระเจ้า เพื่อสรรเสริญพระบุตรของพระองค์ เพื่อความรอดของ
จิตวิญญาณและเพื่ออบรมในทางธรรมของความเชื่อที่แท้จริง” (Ibid. เล่มที่ 8 บทที่
6) ถึงแม้คณะสงฆ์ส่วนหนึ่งไม่เห็นด้วยกับแผนการของเขาและลงแรงที่จะห้ามปราม
เขาก็ตาม แต่สวิงลีก็ยังยืนหยัดมั่นคงอยู่ เขาประกาศว่าเขาไม่ได้เสนอแนะวิธีการใหม่
ใดๆเลยแต่เป็นวิธีการเก่าแก่ที่คริสตจักรใช้ในสมัยแรกเริ่มและในยุคที่ยังบริสุทธิ์อยู่
{GC 176.4}
ความสนใจในความจริงทีเ่ ขาสอนได้ถกู ปลุกขึน้ มาแล้ว และประชาชนจ�ำนวน
มากพากันเข้ามาฟังค�ำเทศนาของเขา ในกลุ่มผู้ฟังของเขามีหลายคนที่เลิกเข้าร่วม
นมัสการมานานแล้ว เขาเริ่มงานรับใช้ของเขาด้วยการเปิดหนังสือพระกิตติคุณ อ่าน
และอธิบายให้ผฟู้ งั ของเขาถึงเรือ่ งบรรยายทีห่ นุนใจของชีวติ ค�ำสอนและความตายของ
พระคริสต์ เช่นเดียวกับที่เมืองไอน์ซีเดลน์ เขาเสนอพระวจนะของพระเจ้าว่าเป็นสิทธิ
อ�ำนาจที่ไม่รู้จักผิดพลาด และความตายของพระคริสต์เป็นการถวายบูชาหนึ่งเดียวที่
สมบูรณ์แบบ เขาพูดว่า “ข้าพเจ้าปรารถนาทีจ่ ะน�ำท่านไปหาพระคริสต์ ไปยังพระคริสต์
ผู้ทรงเป็นต้นก�ำเนิดแห่งความรอดที่แท้จริง” (Ibid. เล่มที่ 8 บทที่ 6) ประชาชน
ทุกชนชั้นห้อมล้อมนักเทศน์คนนี้ไว้ ตั้งแต่รัฐบุรุษและผู้คงแก่เรียนไปจนถึงช่างฝีมือ
และชาวนา พวกเขาฟังค�ำเทศนาของสวิงลีด้วยความตั้งใจ เขาไม่เพียงแต่ประกาศ
เสนอความรอดทีใ่ ห้เปล่าๆแต่ยงั ต�ำหนิความชัว่ และความทุจริตของช่วงเวลานัน้ หลาย
คนกลับมาจากโบสถ์สรรเสริญพระเจ้า พวกเขาพูดกันว่า “ชายคนนี้เป็นนักเทศน์แห่ง
ความจริง เขาจะเป็นโมเสสของเราเพื่อน�ำเราออกจากความมืดของชาวอียิปต์” (Ibid.
เล่มที่ 8 บทที่ 6) {GC 177.1}
ั การต้อนรับในช่วงแรกอย่างกระตือรือร้นก็ตามที
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เวลาผ่านไประยะหนึง่ การต่อต้านได้ปรากฏขึน้ พระสงฆ์ตงั้ ตนเองขึน้ เพือ่ ขัดขวางงาน
ของเขาและประณามค�ำสอนของเขา หลายคนจู่โจมเขาด้วยค�ำถากถางและการเยาะ
เย้ย แต่คนอื่นๆเข้าหาด้วยการใช้ความหยาบคายและการขู่ แต่สวิงลีรับเรื่องทั้งหมด
ไว้ดว้ ยความอดทน เขาพูดว่า “หากเราปรารถนาทีจ่ ะเอาคนชัว่ มาอยูฝ่ า่ ยของพระเยซู
คริสต์แล้ว เราจะต้องปิดตาใหกับสิ่งเหล่านี้” (Ibid. เล่มที่ 8 บทที่ 6) {GC 177.2}
ประมาณช่วงเวลานีเ้ องมีตวั แทนคนใหม่ได้เข้ามาช่วยงานของการปฏิรปู มิตร
สหายคนหนึ่งแห่งความเชื่อเรื่องการปฏิรูปจากเมืองบาเซลได้ส่งลูเซียนคนหนึ่งมายัง
เมืองซูรคิ เขามาพร้อมงานเขียนของลูเธอร์ เขาเสนอว่าการขายหนังสือเหล่านีอ้ าจเป็น
วิธีเกิดผลดีในการกระจายแสงสว่าง เขาเขียนจดหมายถึงสวิงลีว่า “ให้ทดสอบว่าชาย
คนนี้มีความรอบคอบและความสามารถอย่างเพียงพอ หากมีก็ให้เขาน�ำผลงานของ
ลูเธอร์ไปยังทุกเมืองใหญ่ ทุกต�ำบล ทุกหมู่บ้านและทุกๆบ้านในประเทศสวิส และ
โดยเฉพาะบทความอธิบายค�ำอธิษฐานของพระผู้เป็นเจ้า ซึ่งเขียนไว้ให้คนทั่วไปอ่าน
การที่มีคนรู้ยิ่งมาก ก็จะมีคนจะซื้อมากยิ่งขึ้น” (Ibid. เล่มที่ 8 บทที่ 6) ด้วยวิธีเช่นนี้
แสงสว่างจึงได้พบประตูเข้าสู่มหาชน {GC 178.1}
ในช่วงเวลาทีพ่ ระเจ้าจะหักโซ่ตรวนของความโง่เขลาและความงมงาย ซาตาน
ก็ทำ� งานด้วยก�ำลังอ�ำนาจมากยิง่ ขึน้ เพือ่ ปกปิดมนุษย์ให้อยูใ่ นความมืดและล่ามโซ่พวก
เขาให้แน่นหนายิ่งขึ้น ขณะที่มนุษย์ก�ำลังลุกขึ้นในดินแดนต่างๆเพื่อน�ำเสนอเรื่องการ
อภัยและการช�ำระให้บริสุทธิ์แก่ประชาชนโดยทางพระโลหิตของพระคริสต์นั้น โรม
มุ่งหน้าด้วยพลังที่เสริมขึ้นใหม่เพื่อเปิดตลาดของเธอให้ทั่วอาณาจักรของคริสเตียน
ด้วยเสนอการอภัยบาปแลกกับเงินตรา {GC 178.2}
ความบาปทุกประเภทมีราคาของมันที่ตั้งไว้และคนทั้งหลายได้รับใบอนุญาต
ท�ำบาปได้อย่างเสรีหากเพียงแต่ว่าคลังสมบัติของคริสตจักรจะเติมเต็มอยู่เสมอ ด้วย
ประการฉะนี้ขบวนการทั้งสองด�ำเนินต่อไป—ขบวนการหนึ่งเสนอการอภัยบาปด้วย
การแลกกับเงินและอีกขบวนการหนึง่ โดยผ่านพระคริสต์—โรมอนุญาตให้ทำ� บาปและ
ท�ำเป็นแหล่งที่มาของรายได้ ส่วนนักปฏิรูปประณามบาปและชี้ไปยังพระคริสต์ผู้ทรง
ช�ำระและทรงไถ่บาป {GC 178.3}
ในประเทศเยอรมัน งานของการขายใบบุญหรือใบล้างบาป ถูกมอบหมายให้
กับพวกนับบวชภราดรคณะโดมินิกันและเทคเซลที่โหดเหี้ยมเป็นผู้ด�ำเนินการ 183

ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์การค้าใบบุญนั้นตกอยู่ในมือของนักบวชภราดรคณะ
ฟรานซิสภายใต้การควบคุมของแซมสันผูเ้ ป็นบาทหลวงชาวอิตาเลีย่ น แซมสันได้ทำ� งาน
รับใช้คริสตจักรอย่างดีมาแล้วด้วยการน�ำเงินมหาศาลจากประเทศเยอรมันและประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์เข้าคลังของพระสันตะปาปา บัดนี้เขาเดินทางไปทั่วประเทศสวิตเซอร์
แลนด์ดึงดูดฝูงชนจ�ำนวนมาก ปล้นเอาเงินทองเล็กน้อยที่ชาวนาผู้ยากไร้หามาได้และ
รีดไถสมบัตมิ คี า่ มากมายจากชนชัน้ ทีร่ ำ�่ รวย แต่ผลของอิทธิพลการปฏิรปู ท�ำให้การค้า
หยุดชะงักถึงแม้ไม่อาจหยุดยั้งก็ตาม ในขณะที่สวิงลียังอยู่ที่ไอน์ซีเดลน์นั้นแซมสันได้
เข้ามายังประเทศสวิตเซอร์แลนด์และในเวลาต่อมาไม่นานได้เดินทางมาถึงหมู่บ้าน
ใกล้เคียงพร้อมด้วยสินค้าของเขา เมือ่ นักปฏิรปู ศาสนาได้รบั รายงานถึงพันธกิจของเขา
เขาก็ตั้งหน้าต่อต้านทันที ทั้งสองไม่ได้เผชิญหน้ากันแต่ความส�ำเร็จของสวิงลีในการ
ต่อต้านการหลอกลวงของนักบวชภราดรจนแซมสันต้องเดินทางจากไปเพื่อหาที่
แห่งใหม่ {GC 178.4}
ที่เมืองซูริค สวิงลีเทศนาอย่างเร้าร้อนต่อต้านคนเร่ขายใบบุญอภัยบาปและ
เมือ่ แซมสันเดินทางมาถึงทีน่ นั่ มีผสู้ อื่ ข่าวจากสภามาพบแจ้งเขาว่าจะต้องเดินทางต่อไป
แต่ในที่สุดเขาใช้เล่ห์อุบายจนสามารถเข้าเมืองได้ แต่ถูกส่งออกไปโดยไม่ได้ขายใบบุญ
แม้สักใบและไม่นานต่อมาเขาก็ไปจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ {GC 179.1}
การปฏิรปู ศาสนาได้รบั การกระตุน้ อย่างแรงจากโรคระบาดที่ เกิดขึน้ เรียกกัน
ว่า “ความตายครั้งใหญ่” ที่กวาดผู้คนไปทั่วประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในปี ค.ศ. 1519
ในขณะที่มนุษย์เข้าประจันหน้ากับผู้ท�ำลาย มีหลายคนได้มาถึงจุดที่ท�ำให้คิดว่าการ
อภัยที่เขาได้ซื้อไว้เมื่อไม่นานมานี้มันช่างอนิจจังและไร้ค่าจริงหนอและพวกเขาหวังที่
จะได้รากฐานของความเชือ่ ทีม่ นั่ คงกว่านี้ สวิงลีลม้ ป่วยลงทีเ่ มืองซูรคิ เขาท้อแท้ใจมาก
จนเขาหมดหวังอย่างสิน้ เชิงทีจ่ ะหายป่วยและมีขา่ วแพร่กระจายทัว่ ไปว่าเขาตายไปแล้ว
ในห้วงเวลาวิกฤติแห่งการทดลอง ความหวังและก�ำลังใจของเขาไม่สั่นคลอน เขามอง
ไปยังกางเขนแห่งคาล์วารีด้วยความเชื่อ วางใจในการอภัยจากบาปที่มีอย่างเพียงพอ
เมื่อเขากลับมาจากประตูแห่งความตาย เขาได้เทศนาข่าวประเสริฐด้วยความร้อนรน
มากยิ่งขึ้นกว่าก่อนและค�ำพูดของเขาส่งผลให้มีอ�ำนาจมากกว่าเก่า ประชาชนต้อนรับ
อาจารย์ที่รักยิ่งของพวกเขาที่กลับจากปากแดนของหลุมศพด้วยความยินดี พวกเขา
184 เองก็มาจากการดูแลคนเจ็บและคนที่จวนจะตายและพวกเขาสัมผัสได้ถึง

คุณค่าของพระกิตติคุณอย่างที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อน {GC 179.2}
สวิงลีมาถึงความเข้าใจความจริงได้ชัดเจนยิ่งขึ้น และได้ประสบด้วยตัวเขา
เองถึงอ�ำนาจของการมีชวี ติ ใหม่ได้อย่างเต็มที่ เขาใส่ใจในเรือ่ งของมนุษย์ลม้ ลงในบาป
และแผนการไถ่ให้รอด เขาพูดว่า “โดยทางอาดัม เราทุกคนตายหมด จมลงสู่ความ
เสื่อมโทรมและถูกก�ำหนดลงโทษ” (Wylie เล่มที่ 8 บทที่ 9) “พระคริสต์......ทรงไถ่
ให้เราทั้งหลายได้รับความรอดที่ไม่มีวันสิ้นสลาย.......การทนทุกข์ระทมของพระองค์
เป็นการถวายบูชาทีช่ วั่ นิรนั ดร์และยัง่ ยืนมีฤทธิข์ องการรักษา กระท�ำให้ความยุตธิ รรม
ของพระเจ้านั้นได้รับความพึงพอพระทัยไปตลอดกาล เพื่อเห็นแก่ทุกคนที่วางใจด้วย
ความเชื่อที่มั่นคงและไม่หวั่นไหว” แต่ถึงกระนั้นเขายังสอนอย่างชัดเจนว่าเนื่องด้วย
พระคุณของพระคริสต์มนุษย์ไม่มีเสรีภาพที่จะท�ำบาปไปอย่างต่อเนื่อง “ที่ใดที่มี
ความเชื่อ วางใจในพระเจ้า พระเจ้าทรงสถิตอยู่ที่นั่นและที่ใดที่พระเจ้าทรงสถิตอยู่
ร่วมด้วย ที่นั่นจะมีความกระตือรือร้นที่จะเรียกร้องและหนุนให้มนุษย์ท�ำการดี” {GC
180.1}
ค�ำเทศนาเช่นนี้เป็นเรื่องที่ท�ำให้ผู้คนสนใจจนเข้ามาฟังเขาล้นโบสถ์ เขาเปิด
ความจริงทีล่ ะเล็กทีละน้อยให้แก่ผฟู้ งั ของเขาตามทีพ่ วกเขาจะรับได้ในตอนแรก สวิงลี
ระวังทีจ่ ะไม่นำ� เสนอเรือ่ งทีจ่ ะท�ำให้พวกเขาตืน่ ตกใจและก่อให้เกิดอคติ งานของเขาจะ
ต้องท�ำเพื่อเอาชนะหัวใจของพวกเขา ให้เข้าหาค�ำสอนของพระคริสต์ เพื่อให้ความรัก
ของพระองค์ท�ำให้พวกเขามีใจอ่อนโยนลงและยกชูแบบอย่างของพระองค์ไว้ต่อหน้า
และในขณะที่พวกเขารับหลักการของพระกิตติคุณความเชื่อและการกระท�ำที่งมงาย
ของพวกเขาจะพ่ายแพ้ไปโดยปริยาย {GC 180.2}
การปฏิรูปศาสนาในเมืองซูริครุดหน้าไปทีละก้าวในความตื่นตระหนกโตนก
ศัตรูของการปฏิรูปถูกปลุกเร้าให้ต่อต้านอย่างแข็งขัน หนึ่งปีก่อนหน้านี้ บาทหลวง
วิตเตนเบิรก์ได้เอ่ยปากปฏิเสธพระสันตะปาปาและจักรพรรดิที่เมืองเวิมส์และบัดนี้
ดูเสมือนว่าทุกสิ่งแสดงให้เห็นถึงการต่อต้านค�ำกล่าวอ้างของพระสันตะปาปาที่เมือง
ซูริค ซ�้ำแล้วซ�้ำอีกมีการโจมตีใส่สวิงลี ครั้งแล้วครั้งเล่ามีค�ำสั่งของพระสันตะปาปา
ที่ท�ำให้สาวกของพระกิตติคุณถูกน�ำไปยังเสาหลักเผาทั้งเป็น แต่นี่ยังไม่พอ จะต้อง
ปิดปากครูสอนนอกรีตให้เงียบไป เพื่อให้เป็นไปตามที่วางแผนไว้ หัวหน้าบาทหลวง
แห่งเมืองคอนสเตนซ์ได้จัดส่งผู้ช่วยสามคนไปยังสภาของเมืองซูริคเพื่อ
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กล่าวหาสวิงลีเรื่องการสอนประชาชนให้ล่วงละเมิดกฎระเบียบของคริสตจักร การ
ท�ำเช่นนี้จะคุกคามต่อสันติภาพและระเบียบวินัยอันดีของสังคม เขากล่าวย�้ำว่าหาก
จะละเลยผู้มีอ�ำนาจของคริสตจักรแล้วจะท�ำให้เกิดความสับสนอลหม่านอย่างดกดื่น
สวิงลีตอบว่า ตลอดสี่ปีมานี้ เขาได้สอนข่าวประเสริฐที่เมืองซูริค “ซึ่งมีความสงบและ
มีสนั ติสขุ มากกว่าเมืองอืน่ ๆในแคว้นนี”้ เขาพูดว่า “คริสต์ศาสนาไม่ใช่โล่ปอ้ งกันความ
ปลอดภัยทั่วไปที่ดีที่สุดหรือ” {GC 180.3}
พวกผู้ช่วยได้ให้สติสมาชิกสภาท้องถิ่นให้คงอยู่ในคริสตจักรต่อไป พวกเขา
ประกาศว่าหากอยู่ภายนอกแล้วจะไม่มีความรอด สวิงลีตอบว่า “ขออย่าให้ค�ำกล่าว
หานี้กระเทือนท่านทั้งหลาย รากฐานของคริสตจักรคือพระศิลา คือพระคริสต์องค์
เดียวกันที่ทรงประทานนามนี้ให้เปโตรเพราะเขายอมรับพระองค์อย่างซื่อสัตย์ ใน
ทุกประเทศ ผูใ้ ดก็ตามทีเ่ ชือ่ ด้วยสุดใจในพระเยซูคริสต์เจ้าจะเป็นทีย่ อมรับของพระเจ้า
แท้จริงแล้ว คือที่คริสตจักร นอกจากนี้แล้วจะไม่มีผู้ใดได้รับความรอด” (D’Aubigne,
London ed. เล่มที่ 8 บทที่ 11) จากผลของการประชุมครัง้ นี้ ผูช้ ว่ ยคนหนึง่ ของหัวหน้า
บาทหลวงได้รับความเชื่อของการปฏิรูป {GC 181.1}
สภาปฏิเสธทีจ่ ะตัดสินต่อต้านสวิงลีและโรมเตรียมตัวทีจ่ ะเข้าจูโ่ จมใหม่อกี ครัง้
นักปฏิรูปศาสนาเมื่อได้รับแจ้งถึงการวางแผนของศัตรูอุทานขึ้นมาว่า “ให้พวกเข้ามา
เลย ข้าพเจ้ากลัวเขาเหมือนหน้าผาหินกลัวคลื่นที่ซัดกระหน�่ำใส่ตีนหน้าผา” (Wylie
เล่มที่ 8 บทที่ 11) ความพยายามของคณะสงฆ์เพียงแต่ท�ำให้ขบวนการที่พวกเขา
พยายามล้มล้างให้เจริญขึ้น ความจริงยังคงกระจากออกไป ในประเทศเยอรมันผู้ที่
ยึดถือความเชื่อนี้ที่โศกเศร้าจากการหายตัวไปของลูเธอร์กลับมีก�ำลังใจอีกครั้งใน
ขณะทีม่ องเห็นความก้าวหน้าของพระกิตติคณ
ุ ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ {GC 181.2}
ในขณะที่การปฏิรูปทางศาสนาหยั่งรากลงในเมืองซูริคได้อย่างดีแล้ว จะมอง
เห็นผลของการระงับความชั่วและการส่งเสริมความเป็นระเบียบและความปรองดอง
ได้อย่างเด่นชัด สวิงลีเขียนบันทึกไว้ว่า “สันติสุขได้เข้ามาอยู่ในเมืองของเรา ไม่มีการ
ทะเลาะกัน ไม่มเี รือ่ งหน้าไหว้หลังหลอก ไม่มคี วามอิจฉาริษยา ไม่มกี ารต่อสูข้ ดั แย้งกัน
การเข้าประสานกันเช่นนี้จะมาจากที่ใดนอกจากมาจากพระเจ้าและค�ำสอนของเรา
186 ซึ่งเติมพวกเขาด้วยผลของสันติสุขและความเคร่งครัดในศาสนา” (Ibid. เล่ม

ที่ 8 บทที่ 15) {GC 181.3}
ชั ย ชนะที่ นั ก ปฏิ รู ป ศาสนาได้ ม านั้ น ปลุ ก ระดมชาวโรมั น นิ ย มที่ พ ยายาม
มุ่งท�ำลายของพวกเขา เมื่อพวกเขามองเห็นว่าการกดขี่ข่มเหงมีผลต่อการหยุดยั้งงาน
ของลูเธอร์ในประเทศเยอรมันได้แต่เพียงเล็กน้อย พวกเขาตกลงใจที่จะประจันหน้า
กับการปฏิรูปด้วยอาวุธของตนเอง พวกเขาจะจัดให้มีเวทีการโต้ตอบและอธิบายกับ
สวิงลีขนึ้ และได้จดั วางแผนการด�ำเนินงานทีม่ นั่ ใจว่าจะได้ชยั ชนะโดยการเลือกไม่เพียง
แต่สถานทีก่ ารโต้แย้งแต่ เลือกผูพ้ พิ ากษาทีจ่ ะตัดสินการโต้แย้งครัง้ นีด้ ว้ ย และหากพวก
เขาสามารถควบคุมสวิงลีให้อยูภ่ ายใต้อำ� นาจของพวกเขา พวกเขาจะต้องดูแลไม่ให้เขา
หนีไป เมื่อเสียงของผู้น�ำคือสวิงลีเงียบไป ขบวนการนี้จะถูกบดขยี้ไปได้อย่างรวดเร็ว
และเป้าหมายนี้ถูกปกปิดไว้อย่างระมัดระวัง {GC 181.4}
เวทีการโต้วาทีนจี้ ดั ให้มขี นึ้ ทีเ่ มืองเบเดนและสวิงลีไ่ ม่ได้อยูท่ นี่ นั่ สภาของเมือง
ซูรคิ ระแวงแผนของชาวโรมันคาทอลิคและใน เขตปกครองของพระสันตะปาปาทีเ่ ตือน
ถึงกองเพลิงที่จะจุดขึ้นให้กับผู้ที่ยึดพระกิตติคุณไว้นั้นได้สั่งห้ามศิษยาภิบาลปิดปาก
พวกเขาเองกับภยันตรายนี้ ที่เมืองซูริคสวิงลีพร้อมที่จะพบหน้ากับพรรคพวกที่โรมจะ
ส่งมาแต่การทีจ่ ะเดินทางไปยังเมืองเบเดนทีเ่ ลือดของผูพ้ ลีชพี เพือ่ ความจริงเพิง่ จะหลัง่
ไปนั้นจะเป็นการเข้าหาความตายที่แน่นอน อีโคลัมพาเดียส และฮอลเลอร์ได้รับเลือก
ให้เป็นตัวแทนของนักปฏิรปู ศาสนาในขณะ ดร. เอ๊คทีโ่ ด่งดังซึง่ มีปริญญาดอกเตอร์และ
พระราชาคณะที่คงแก่เรียนเป็นผู้ที่ชูธงอยู่ฝ่ายของโรม {GC 182.1}
แม้สวิงลี่ไม่ได้ปรากฏตัวอยู่ที่ห้องประชุมก็ตามที แต่คนเหล่านั้นสัมผัสได้ถึง
อิทธิพลของเขาได้ เลขาทัง้ หมดได้รบั การคัดเลือกโดยพวกเปปาซีนยิ มและคนอืน่ ๆถูก
สั่งห้ามจดการบันทึกเป็นอันขาดด้วยโทษของความตาย แต่ถึงกระนั้นในเวลาทุกวัน
สวิงลีได้รบั รายงานบันทึกอย่างซือ่ สัตย์เรือ่ งทัง้ หมดทีพ่ ดู ไว้ทเี่ มืองเบเดน ทุกคืนมีศกึ ษา
คนหนึ่งที่เข้าร่วมเวทีโต้วาทีนั้นได้จดบันทึกสิ่งที่โต้เถียงไว้ในวันนั้น นักศึกษาอีกสอง
คนอาสาทีจ่ ะน�ำเอกสารนีส้ ง่ พร้อมจดหมายจองอีโคลัมพาเดียสไปให้สวิงลีทเี่ มืองซูรคิ
นักปฏิรูปศาสนาได้ตอบจดหมายให้ค�ำแนะน�ำและข้อเสนอแนะ เขาเขียนจดหมายใน
เวลากลางคืนและนักศึกษาน�ำกลับไปยังเมืองเบเดนในเช้าวันรุง่ ขึน้ เพือ่ หลบหลีกความ
เคร่งครัดของยามที่เฝ้าอยู่ตรงประตูเมือง ผู้สื่อข่าวเหล่านี้เอาตะกร้าเป็ดไก่แบกวางไว้
บนศีรษะจึงเดินผ่านได้โดยไม่มีอุปสรรคขวางกั้นใดเลย {GC 182.2}
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ด้วยการเช่นนี้สวิงลีคงยังต่อสู้กับผู้ขัดขวางเข้าเล่ห์ของเขา ไมโคเนียสพูดว่า
“เขาได้ทำ� งานมากมายด้วยการไคร่ครวญของเขายามค�ำ่ คืนโดยทีไ่ ม่ได้หลับไม่ได้นอน
อ่านค�ำแนะน�ำที่ส่งไปยังเมืองเบเดนมากกว่าที่เขาจะมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้วย
ตัวของเขาเองท่ามกลางศัตรูของเขา” (D’Aubigne เล่มที่ 11 บทที่ 13) {GC 183.1}
ชาวโรมันนิยมปลาบปลื้มด้วยชัยชนะที่คาดว่าจะได้ พวกเขาเดินทางมายัง
เมืองเบเดนสวมใส่ชุดอาภรณ์หรูที่สุดและตบแต่งด้วยเครื่องประดับแวววาว พวกเขา
อยู่อย่างสุขสบายกาย โต๊ะอาหารเต็มไปด้วยอาหารชั้นเลิศและเหล้าไวน์ที่ผ่านการ
เลือกสรรแล้ว พวกเขาท�ำภาระหนักในหน้าทีข่ องศาสนกิจนัน้ ให้เบาลงด้วยความรืน่ เริง
และการสนุกสนานอย่างส�ำมะเลเทเมา แตกต่างอย่างโดดเด่นจากพวกนักปฏิรปู ศาสนา
ประชาชนมองดูพวกเขาว่าดีกว่าพวกขอทานเพียงเล็กน้อยและความตระหนี่ของพวก
เขาท�ำให้พวกเขาอยูท่ โี่ ต๊ะอาหารเพียงเวลาชัว่ ครู่ มีอยูบ่ อ่ ยครัง้ เจ้าของบ้านของอีโคลัม
พาเดียสได้สังเกตเฝ้ามองว่าเขาศึกษาและอธิษฐานอยู่ตลอดเวลาและสงสัยอย่างมาก
ยิง่ ว่าจนต้องยอมรับว่าอย่างน้อยสุดคนนอกรีตก็เป็นคนที่ “เคร่งครัดศาสนาอย่างมาก”
{GC 183.2}
ณ ที่ประชุม “ดร.เอ๊คได้เดินอย่างจองหองขึ้นธรรมาสน์ที่ตกแต่งอย่างหรู
ในขณะที่อีโคลัมพาเดียสแต่งตัวอย่างต�่ำต้อย ถูกสั่งให้นั่งบนม้าเดี่ยวที่ตัดจากท่อนไม้
ต่อหน้าฝ่ายตรงข้าม” (Ibid. เล่มที่ 11 บทที่ 13) เสียงดังฟังชัดและความมั่นใจของ
ดร.เอ๊คไม่เคยท�ำให้เขาผิดหวัง ความกระตือรือร้นของเขาถูกกระตุ้นด้วยความหวังใน
ทองค�ำและชื่อเสียงเพราะผู้ที่ปกป้องความเชื่อจะได้รับเงินตอบแทนอย่างงดงาม เมื่อ
ค�ำถกเถียงทีด่ ลี ม้ เหลวเขาก็เข้าหาค�ำหมิน่ ประมาทและแม้กล่าวค�ำสาบาน {GC 183.3}
อีโอลัมพาเดียสเสงี่ยมเจียมตัวและไม่วางใจในตัวเองได้ถอยออกไปจากการ
ต่อสูแ้ ละเขาก้าวเข้าไปด้วยค�ำปฏิญาณทีเ่ คร่งขรึมว่า “ข้าพเจ้าไม่ยอมรับมาตรฐานการ
พิพากษาอืน่ ใดนอกจากพระวจนะของพระเจ้า” (Ibid. เล่มที่ 11 บทที่ 13) แม้จะอ่อน
สุภาพและท่าทางทีม่ มี ารยาท เขาผ่านการพิสจู น์วา่ มีความสามารถและไม่สะทกสะท้าน
ต่อคณะโรมันคาทอลิคมหาอ�ำนาจโดยทางประเพณีของคริสตจักร นักปฏิรูปศาสนา
ยึดมั่นอย่างมั่นคงในพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ เขาพูดว่า “ขนบธรรมเนียมไม่มีอ�ำนาจใน
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ของเรา นอกเสียว่าจะเห็นพร้องกับธรรมนูญ นีแ่ น่ะ ในเรือ่ งของ
188 ความเชื่อแล้วพระคัมภีร์เป็นธรรมนูญของเรา” (Ibid. เล่มที่ 11 บทที่ 13)

{GC 183.4}
ความแตกต่างระหว่างผูโ้ ต้เถียงทัง้ สองนีใ้ ช่วา่ ไม่มผี ล เหตุผลอย่างสงบนิง่ และ
โปร่งใสของนักปฏิรปู ทีเ่ สนอไปอย่างสุภาพอ่อนโยนและถ่อมตนโน้วน้าวจิตใจผูฟ้ งั ซึง่
ขณะเดียวกันนึกรังเกียจถ้อยค�ำของ ดร.เอ๊กที่ขี้โอ่ หยาบคาย และทึกทักหลักข้อเชื่อ
ตามหลักขนบธรรมประเพณีของโรมันคาทอลิคเป็นที่ตั้ง {GC 184.1}
การชุมนุมที่น�ำขึ้นมาพูดคุยด�ำเนินไปสิบแปดวัน เมื่อสิ้นสุดการประชุมชาว
โรมันคาทอลิคอ้างด้วยความมั่นใจในชัยชนะที่ได้มา ผู้ช่วยส่วนใหญ่เข้าข้างโรมและ
สมาชิกรัฐสภาแถลงว่านักปฏิรปู ศาสนาเป็นฝ่ายพ่ายแพ้และประกาศว่าพวกเขาทัง้ หมด
รวมทัง้ สวิงลีผนู้ ำ� ของพวกเขาด้วยต้องถูกตัดขาดออกไปจากคริสตจักร แต่ผลของการ
ประชุมเปิดเผยให้เห็นว่าความได้เปรียบนัน้ อยูก่ บั ฝ่ายใด การแข่งขันกันมีผลอย่างมาก
ยิง่ ต่อแรงผลักดันในขบวนการของโปรเตสแตนท์และไม่นานต่อมาเมืองเบิรน์ และเมือง
บาเซลประกาศเข้าข้างฝ่ายการปฏิรูปศาสนา {GC 184.2}
เครื่องทรมานคนสมัยคริสตจักรโรมเรืองอำ�นาจ

Iron Maiden กล่องเหล็กรูปหญิงสาว

กล่องขนาดเท่าคนมีตะปูแหลมยาว 8 นิ้ว ทั่วทั้งกล่อง ไว้ยัด
เหยื่อเข้าไปแล้วปิดประตูให้ทิ่มแทงคนทั้งตัวหลายๆจุด
เจ็บปวดมากให้เลือดค่อยๆไหลออกมาและเสียเลือดค่อยๆตาย

แท่นแหลมทรงปิรามิด

“คริสตจักรโรมันคาทอลิกเอารูปลักษณ์ของลัทธินอกศาสนาคริสต์ (paganism) และ
ลัทธิของศาสนาคริสต์มารวมเข้าด้วยกัน และคริสตจักรโรมันคาทอลิกทำ�เหมือนคนลัทธินอก
ศาสนาคริสต์ แสดงอุปนิสัยของพระเจ้าไปในทางที่ผิด เขาโหดเหี้ยมและน่ารังเกียจไม่น้อยกว่า
กัน โรมในสมัยที่เรืองอำ�นาจเขาใช้เครื่องมือทรมานคนเพื่อบังคับให้คนยอมสยบต่อคำ�สอนของ
เขา มีเสาหลักไว้มัดคนแล้วเผาทั้งเป็นเพื่อเผาผู้ที่ไม่ยอมทำ�ตามที่เขากำ�หนด มีการสังหารหมู่ที่
ไม่มีวันจะรู้ว่าจำ�นวนมากเท่าไรจนกว่าจะถึงเวลาเปิดเผยในวันพิพากษา” EGW GC569.2 189

เลื่อยมนุษย์ให้ตายอย่างทรมาน

Torture instrument

เครื่องทรมาน

แท่นทรงแหลมไว้แทงก้นให้น�้ำหนักของเหยื่อค่อยๆ
แทงลึกมากขึ้นๆ ให้ทรมานจนตายในที่สุด
Judas Cradle for inserting into any opening
at the bottom using the weight of the body-excruciating pain and slow death.
Google: 9 สุดยอดเครื่องทรมานของยุโรป ;
The 10 Most Gruesome Torture Techniques from Medieval Europe;
คริสตจักรโรมเป็นอำ�นาจสูงสุดบัญชาการ ทรมานและฆ่า คริสเตียน ที่เชื่อพระคำ�ภีร์เป็นล้านๆ คน
ในสมัยยุคมืดหรือยุคกลางของยุโรป

“เจ้าหน้าที่ผู้มีต�ำแหน่งสูงของคริสตจักรโรมศึกษาจากซาตานผู้เป็น
อาจารย์ของเขาเหล่านั้น เพื่อค้นคิดวิธีทรมานที่ทารุณที่สุดเท่าที่จะท�ำได้โดยไม่ให้
ชีวติ ของเหยือ่ ถึงจุดสิน้ สุด มีอยูห่ ลายรายทีข่ บวนการทารุนดุจนรก ถูกท�ำซ�ำ้ หลาย
ครั้งจนสุดความอดทนของมนุษย์จนกระทั่งร่างกายพ่ายแพ้ต่อการดิ้นรนและผู้ที่
ถูกทรมานร้องหาความตายว่าเป็นการหลุดพ้นทุกข์ทหี่ วานชืน่ ” EGW {GC 569.2}
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บทที่ 10

ความก้าวหน้าของงานปฏิรูปในประเทศเยอรมัน
การหายตัวไปอย่างลึกลับของลูเธอร์ก่อให้เกิดความโกลาหลทั่วประเทศ
เยอรมัน เสียงร้องตามหาเขาดังขึ้นทั่วทุกมุมเมือง ข่าวลือเลวร้ายที่สุดแพร่กระจาย
ไปทั่วและหลายคนเชื่อว่าเขาถูกลอบสังหารไปแล้ว มีการร้องไห้คร�่ำครวญยิ่งใหญ่ไม่
เพียงในหมูม่ ติ รทัง้ หลายทีเ่ ปิดเผยตัวเอง แต่คนนับพันทีย่ งั ไม่ได้เปิดตัวลุกขึน้ ยืนเข้าข้าง
การปฏิรูปศาสนา มีหลายคนผูกมัดตนเองด้วยค�ำปฏิญาณที่จะแก้แค้นให้กับการตาย
ของลูเธอร์ {GC 185.1}
ผูน้ ำ� ชาวโรมันมองเห็นถึงจุดความรูส้ กึ สยดสยองทีก่ อ่ ขึน้ ต่อต้านพวกเขา แม้วา่
ในช่วงแรกพวกเขาจะยินดีปรีดากับความตายของลูเธอร์ทสี่ นั นิษฐานไว้กต็ ามที ไม่นาน
ต่อมาพวกเขาปรารถนาที่จะหลบไปจากความโกรธแค้นของประชาชน ศัตรูของเขา
ไม่ได้เป็นทุกข์จากการกระท�ำกล้าหาญที่สุดในขณะอยู่ท่ามกลางพวกเขาเท่ากับที่เขา
ถูกน�ำตัวออกไปแล้ว ความกลัวเข้ามาครอบง�ำพวกที่ลงแรงควานหาด้วยความโกรธ
พยาบาทที่จะท�ำลายนักปฏิรูป ที่ในเวลานี้ เขาได้กลายเป็นเหยื่อที่ช่วยตัวเองไม่ได้
มีคนหนึ่งพูดว่า “มีอยู่ทางเดียวที่จะช่วยให้พวกเราเองหลุดพ้นได้คือให้จุดคบเพลิง
และค้นหาลูเธอร์ทั่วทั้งโลก เพื่อน�ำเขาให้กลับคืนมายังประชาชาติที่ตามหาเขาอยู่”
(D’Aubigne เล่มที่ 9 บทที่ 1) ดูประหนึ่งว่าค�ำสั่งของจักรพรรดิไม่มีอ�ำนาจ ผู้แทน
ของพระสันตะปาปาโกรธแค้นจัด ในขณะที่พวกเขามองดูว่ามีคนสนใจพวกเขาน้อย
กว่าชะตากรรมของลูเธอร์เสียอีก {GC 185.2}
ข่าวเรื่องที่ว่าเขาปลอดภัย แม้จะถูกคุมขังท�ำให้ความกลัวของประชาชน
สงบลง ในขณะยังคงปลุกระดมความตื่นเต้นเข้าข้างเขาต่อไป มีการอ่านผลงานเขียน
ของเขาด้วยความร้อนรนมากกว่าเดิม มีคนจ�ำนวนเพิ่มขึ้นได้เข้าร่วมอุดมการณ์ของ
ชายผู้กล้าหาญที่กล้ายืนขึ้นปกป้องพระวจนะของพระเจ้าในสภาพที่เสี่ยงภัยเช่นนี้
ความมั่นคงของการปฏิรูปทางศาสนาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมล็ดที่ 191

ลูเธอร์หว่านไปแล้วนั้นได้งอกในทุกที่ การหายตัวของเขาได้ท�ำให้งานหนึ่งส�ำเร็จซึ่ง
หากเขาอยู่อาจท�ำไม่ส�ำเร็จก็ได้ คนท�ำงานอื่นๆตระหนักถึงความรับผิดชอบใหม่ที่เกิด
ขึ้นขณะที่ผู้น�ำยิ่งใหญ่ของพวกเขาถูกน�ำออกไปจากพวกเขา ด้วยความเชื่อและความ
กระตือรือร้นใหม่ พวกเขามุง่ มัน่ ก้าวไปข้างหน้าด้วยก�ำลังของพวกเขาทีจ่ ะท�ำให้ได้เพือ่
งานที่เริ่มขึ้นอย่างงามสง่าจะได้ไม่ถูกขัดขวาง {GC 185.3}
แต่ซาตานไม่ได้อยูน่ งิ่ เฉย บัดนีม้ นั ใช้ความพยายามทีเ่ คยท�ำมาแล้วในทุกขบวน
การของการปฏิรปู อืน่ ๆ นัน่ คือเพือ่ หลอกลวงและท�ำลายประชาชนด้วยวิธกี ารตบตาใน
การเอาของปลอมมาไว้แทนทีข่ องแท้ ดัง่ ในคริสตจักรของศตวรรษทีห่ นึง่ ทีม่ พี ระคริสต์
เทียมเท็จ ในศตวรรษที่สิบหกก็มีผู้เผยพระวจนะจอมปลอมด้วยเช่นกัน {GC 186.1}
ความตืน่ เต้นอย่างสุดซึง้ จากโลกของศาสนาส่งผลกระทบต่อชายอยูห่ ลายคน
พวกเขานึกเอาเองขึ้นมาว่าได้รับการเปิดเผยพิเศษจากสวรรค์และอ้างว่าได้รับการ
บัญชาจากพระเจ้าให้ประสานการปฏิรปู ศาสนาให้สำ� เร็จ ทีพ่ วกเขาเปิดเผยว่าเป็นงานที่
ลูเธอร์เริ่มขึ้นเพียงน้อยนิดเท่านั้น ความจริงแล้วพวกเขาก�ำลังรื้อถอนงานที่ลูเธอร์ได้
ท�ำเสร็จสิน้ ไปแล้ว พวกเขาปฏิเสธหลักการยิง่ ใหญ่ซงึ่ เป็นรากฐานของงานการปฏิรปู
ทางศาสนา ทีว่ า่ พระวจนะพระค�ำของพระเจ้าเป็นกฎแห่งความเชือ่ และการปฏิบตั ิ
ที่ครบถ้วนบริบูรณ์ และเอามาตรฐานของความคิดและความรู้สึกที่แปรผันและ
ไม่แน่นอนของเขาไปเข้าแทนที่ค�ำแนะน�ำที่ไม่ผิดเพี้ยน ด้วยการกระท�ำเช่นนี้พวกเขา
สับเปลีย่ นเครือ่ งมือยิง่ ใหญ่ (พระคัมภีร)์ ทีใ่ ช้จบั ความผิด และการหลอกลวงไป พวกเขา
ได้เปิดทางให้ซาตานเข้าควบคุมความคิดที่ท�ำให้ซาตานพึงพอใจ {GC 186.2}
มี ผู ้ เ ผยพระวจนะอยู ่ ค นหนึ่ ง ที่ อ ้ า งว่ า ตนได้ รั บ การชี้ แ นะจากทู ต สวรรค์
กาเบรียล มีนกั ศึกษาคนหนึง่ ได้เข้าร่วมกับเขา เขาได้ละทิง้ การเรียน เปิดเผยว่าพระเจ้า
เองทรงประสิทธิประสาทพระปัญญาของพระองค์เพื่ออธิบายพระวจนะของพระองค์
คนอื่นๆที่มีแนวโน้มโดยธรรมชาติที่จะไปทางความคลั่งไคล้ก็ได้เข้าร่วมกับพวกเขา
วิธีการปฏิบัติของผู้สนับสนุนเหล่านี้ก่อให้เกิดความตื่นเต้นไม่น้อย การเทศนาของ
ลูเธอร์ได้ปลุกระดมประชาชนในทุกที่ให้รู้สึกถึงเรื่องความจ�ำเป็นที่จะต้องปฏิรูปและ
ในเวลานีม้ บี างคนทีม่ คี วามจริงใจอย่างแท้จริงถูกผูเ้ ผยพระวจานะใหม่ทแี่ สแสร้งน�ำไป
ในทางผิด {GC 186.3}
192 ผู้น�ำของขบวนการนั้นมุ่งหน้าไปยังเมืองวิตเตนเบิร์กและเร่งเร้าค�ำอ้างของ

พวกเขาให้กับเมลังค์ทอนและผู้ร่วมงานของเขา พวกเขาพูดว่า “พระเจ้าได้ทรงจัดส่ง
เรามาให้สอนประชาชน เราได้สนทนาด้วยความสนิทสนมกับพระเจ้า เรารูด้ วี า่ อะไรจะ
เกิดขึ้น กล่าวในอีกนัยหนึ่งเราเป็นดุจอัครทูตและผู้เผยพระวจนะ และจะมาขอความ
กรุณา ดร. ลูเธอร์” {GC 187.1}
นักปฏิรูปศาสนาทั้งหลายแปลกใจและงุนงง เป็นเรื่องที่พวกเขาไม่เคยเผชิญ
หน้ามาก่อนและพวกเขาไม่รู้ว่าจะปฏิบัติตามแนวทางใดดี เมลังค์ทอนพูดขึ้นมาว่า
“แน่นอนทีเดียว ชายเหล่านีม้ วี ญ
ิ ญาณพิเศษอยูด่ ว้ ยแต่เป็นวิญญาณอะไรกัน.....ในทาง
หนึ่งให้เราระวังอย่าไปดับพระวิญญาณของพระเจ้าและอีกทางหนึ่งก็อย่าให้วิญญาณ
ของซาตานน�ำเราให้หลงทางไป” (Ibid. เล่มที่ 9 บทที่ 7) {GC 187.2}
ผลของค�ำสอนใหม่ปรากฏให้เห็นในเร็ววัน ค�ำสอนนี้น�ำประชาชนให้เพิกเฉย
พระคัมภีร์หรือผลักพระคัมภีร์ออกไปโดยสิ้นเชิง สถานศึกษาตกลงสู่สภาพโกลาหล
นักศึกษาปัดทิ้งการควบคุมทั้งหมด ต่างพากันละทิ้งการศึกษา พวกเขาถอนตัวออก
ไปจากมหาวิทยาลัย กลุ่มคนที่คิดว่าตนมีความสามารถฟื้นฟูและควบคุมงานของการ
ปฏิรูปศาสนาได้แค่เพียงเกือบน�ำไปสู่ความหายนะอย่างสมบูรณ์ บัดนี้ชาวโรมันนิยม
(ชาวโรมันคาทอลิค)ได้ความมัน่ ใจกลับคืนมาและร้องอุทานด้วยความปรีดาว่า “เหลือ
การดิ้นรนครั้งสุดท้ายแล้ว ทั้งหมดก็จะมาเป็นของเรา” (Ibid. เล่มที่ 9 บทที่ 7) {GC
187.3}
ที่เมืองวาร์ทเบิร์กเมื่อลูเธอร์ได้ยินสิ่งที่เกิดขึ้นที่นั่น พูดขึ้นด้วยความห่วงใย
อย่างสุดซึ้งว่า “ข้าพเจ้าคาดไว้อยู่เสมอว่า ซาตานจะส่งภัยพิบัตินี้มาให้เราทั้งหลาย
(Ibid. เล่มที่ 9 บทที่ 7) เขามองเห็นธาตุแท้ของผู้เผยพระวจนะเสแสร้งเหล่านั้นและ
มองเห็นภัยอันตรายทีค่ กุ คามอุดมการณ์ของความจริง การต่อต้านของพระสันตะปาปา
และของจักรพรรดิไม่ได้ทำ� ให้เขางุนงงและเป็นทุกข์เหมือนทีเ่ ป็นอยูใ่ นขณะนี้ ศัตรูเลว
ร้ายทีส่ ดุ ได้ออกมาจากกลุม่ คนทีอ่ า้ งว่าตนเป็นมิตรของการปฏิรปู ทางศาสนา ความจริง
อันเดียวกันนั้นที่ได้น�ำความชื่นชมยินดีและความปลอบประโลมใจมาให้เขา ได้ถูกใช้
เพื่อก่อความอลหม่านและสร้างความสับสนให้เกิดขึ้นในคริสตจักร {GC 187.4}
ในงานของการปฏิรูป พระวิญญาณของพระเจ้าได้ทรงน�ำลูเธอร์ให้ก้าวต่อไป
ข้างหน้าและงานนี้ได้รุดไปเกินตัวเขา เขาไม่ได้เสนอตัวเองที่จะไปอยู่ตรงต�ำแหน่งที่
เขาเป็นอยู่ในขณะนี้ หรือเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงเช่นนี้ เขาเป็นเพียงแต่ 193

เครือ่ งมือในพระหัตถ์ของพระเจ้าผูท้ รงกอปรด้วยอ�ำนาจยิง่ ใหญ่ แต่กระนัน้ เขาจะหวัน่
วิตกกับผลของงานอยู่เสมอ เขาเคยพูดอยู่ครั้งหนึ่งว่า “หากข้าพเจ้ารู้ว่าค�ำสอนของ
ข้าพเจ้าจะไปท�ำให้คนหนึ่งเจ็บเพียงคนเดียว ไม่ว่าจะเป็นคนที่ต�่ำต้อย หรือคนสามัญ
ซึง่ เป็นเรือ่ งทีเ่ ป็นไปไม่ได้เพราะเป็นข่าวประเสริฐเอง-ข้าพเจ้าจะยอมตายสิบครัง้ ดีกว่า
ที่จะถอนตัวออกไป” (Ibid. เล่มที่ 9 บทที่ 7) {GC 188.1}
และในเวลานี้เมืองวิตเตนเบิร์กเองที่เป็นจุดศูนย์กลางของงานปฏิรูปศาสนา
ก�ำลังตกลงสู่อ�ำนาจของความบ้าคลั่ง และไร้กฏระเบียบสภาพอันน่ากลัวเช่นนี้ไม่ได้
เป็นผลที่เกิดมาจากค�ำสอนของลูเธอร์ แต่ทั่วทั้งประเทศเยอรมันศัตรูของเขาได้กล่าว
หาตัวเขา ด้วยความขมขื่นในจิตวิญญาณเขาถามขึ้นในบางครั้งว่า “งานปฏิรูปศาสนา
ยิ่งใหญ่นี้จะจบลงอย่างนี้เชียวหรือ” (Ibid. เล่มที่ 9 บทที่ 7) อีกครั้งเมื่อเขาปล�้ำสู้กับ
พระเจ้าในค�ำอธิษฐาน สันติสุขได้ไหลเข้าสู่ดวงใจของเขา เขาพูดว่า “งานนี้ไม่ใช่เป็น
งานของข้าพเจ้าแต่เป็นของพระองค์เอง พระองค์จะไม่ทรงยอมปล่อยให้ความงมงาย
หรือความคลัง่ ไคล้กดั กร่อนพระราชกิจนี”้ แต่ความนึกคิดทีจ่ ะต้องอยูใ่ นความขัดแย้ง
ในวิกฤตเช่นนี้ต่อไปอีกไม่ได้แล้ว เขาตัดสินใจที่จะกลับไปยังเมืองวิตเตนเบิร์ก {GC
188.2}
เขาเริม่ ออกเดินทางทีเ่ ต็มไปด้วยอันตรายอย่างไม่รรี อ เขาอยูภ่ ายใต้คำ� สัง่ ต้อง
ห้ามของอาณาจักร ศัตรูมีสิทธิเสรีที่จะเอาชีวิตของเขาได้ มิตรสหายได้รับค�ำสั่งห้าม
เกื้อหนุนหรือให้ที่พักพิงแก่เขา รัฐบาลของจักรพรรดิก�ำลังน�ำระเบียบกวดขันเข้มงวด
ที่สุดเข้ามาใช้ต่อต้านผู้ติดตามของเขา แต่เขามองเห็นว่าแม้งานการประกาศได้รับ
อันตรายและในพระนามของพระเจ้าเขาจึงออกต่อสูเ้ พือ่ ความจริงอย่างไม่มคี วามกลัว
{GC 188.3}
ในจดหมายฉบับหนึง่ ทีเ่ ขียนถึงเจ้าผูค้ รองนครลูเธอร์ได้ทลู ถึงจุดประสงค์ของ
เขาทีจ่ ะไปจากเมืองวาร์ทเบิรก์ ว่า “ขอกราบทูลใต้ฝา่ พระบาทว่าข้าพเจ้าก�ำลังจะเดิน
ทางไปเมืองวิตเตนเบิร์กภายใต้การคุ้มครองที่เหนือกว่าทั้งของขุนนางและของเจ้า
ผู้ครองนครทั้งหลาย ข้าพเจ้าไม่ได้คิดที่จะทูลขอการสนับสนุนจากฝ่าพระบาทและ
ห่างไกลไปจากความปรารถนาทีจ่ ะได้การคุม้ ครองของพระองค์ ข้าพเจ้าประสงค์ทจี่ ะ
ปกป้องตัวเอง หากข้าพระองค์ทราบว่าฝ่าพระบาทจะสามารถปกป้อง และ ข้าพระองค์
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อุดมการณ์ พระเจ้าเท่านั้นที่จะทรงกระท�ำทุกสิ่งโดยไม่ต้องการความช่วยเหลือหรือ
ความเห็นชอบของมนุษย์ ผูท้ มี่ คี วามเชือ่ ยิง่ ใหญ่ทสี่ ดุ จะเป็นผูท้ ปี่ กป้องได้ดที สี่ ดุ ” (Ibid.
เล่มที่ 9 บทที่ 8){GC 188.4}
ในจดหมายฉบับที่สองที่เขียนในระหว่างการเดินทางไปเมืองวิตเตนเบิร์ก
ลูเธอร์ได้เขียนเพิ่มเติมว่า “ข้าพเจ้าพร้อมที่จะรับความไม่พอพระทัยของฝ่าพระบาท
และความโกรธของคนทั้งโลก คนเมืองวิตเตนเบิร์กไม่ใช่ลูกแกะของข้าพเจ้าหรือ
พระเจ้าไม่ทรงมอบพวกเขาให้มาอยู่ภายใต้การดูแลของข้าพเจ้าหรือและหากจ�ำเป็น
ไม่ควรทีข่ า้ พเจ้าจะต้องเสีย่ งต่อความตายเพือ่ เขาทัง้ หลายหรือ นอกจากนีแ้ ล้วข้าพเจ้า
กลัวที่จะได้เห็นการจลาจลที่น่ากลัวเกิดขึ้นในประเทศเยอรมันซึ่งเป็นวิธีที่พระเจ้าใช้
ในการลงโทษบ้านเมืองของเรา” (Ibid. เล่มที่ 9 บทที่ 7) {GC 189.1}
ด้วยความระมัดระวังและความถ่อมตนแต่กระนั้นด้วยการตัดสินใจและ
ความมั่นคง เขาก้าวเข้าไปสู่งานของเขา เขาพูดว่า “เราจะต้องใช้ค�ำพูดปราบและ
ท�ำลายสิง่ ทีก่ อ่ สร้างขึน้ ด้วยความรุนแรง ข้าพเจ้าจะไม่ใช้กำ� ลังต่อต้านความงมงายและ
ความไม่เชือ่ .....ไม่มผี ใู้ ดจะต้องถูกบังคับฝืนใจ เสรีภาพเป็นหัวใจทีแ่ ท้จริงของความเชือ่ ”
(Ibid. เล่มที่ 9 บทที่ 8) {GC 189.2}
ในไม่ช้ามีข่าวส่งกระจายไปทั่วเมืองวิตเตนเบิร์กว่าลูเธอร์ได้กลับมาแล้วและ
จะมาเทศนา ประชาชนเดินทางเข้ามาจากทั่วสารทิศและเข้ามาในโบสถ์จนล้นโบสถ์
ลูเธอร์ก้าวขึ้นสู่ธรรมาสน์ เขาเทศนา สอนสั่งและเตือนด้วยพระปัญญายิ่งใหญ่และ
ความอ่อนโยน เขาพูดถึงวิถีของบางคนที่เข้าหาด้วยความรุนแรงเพื่อลบล้างพิธีมิสซา
เขาพูดว่า {GC 189.3}
“พิธีมิสซานั้นไม่ดี เป็นพิธีที่พระเจ้าทรงต่อต้าน ควรที่จะก�ำจัดทิ้งไป และ
ข้าพเจ้าปรารถนาว่าทัว่ ทัง้ โลกควรเอางานเลีย้ งแห่งพระกิตติคณ
ุ เข้ามาแทน แต่อย่าเอา
ก�ำลังฉกชิงผู้ใดออกมา เราจะต้องปล่อยเรื่องนี้ให้อยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้า พระค�ำ
ของพระเจ้าจะต้องแสดงออกไม่ใช่ดว้ ยค�ำพูดของเราและท�ำไมจึงเป็นเช่นนี้ ท่านจะถาม
เพราะข้าพเจ้าไม่ได้ก�ำหัวใจของมนุษย์ไว้ในมือของข้าพเจ้าเหมือนดินในมือของช่าง
ปัน้ หม้อ เรามีสทิ ธิทจี่ ะพูด เราไม่มสี ทิ ธิทจี่ ะลงมือท�ำ ให้เราเทศนา งานทีเ่ หลือเป็นของ
พระเจ้า หากข้าพเจ้าจะใช้ก�ำลังข้าพเจ้าจะได้ประโยชน์อะไร การแหกตา
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หลอกลวง ความเป็นเจ้าระเบียบ พิธกี ารของมนุษย์ และความหน้าซือ่ ใจคด.......แต่จะ
ไม่มคี วามจริงใจจากหัวใจหรือความเชือ่ หรือความรัก เมือ่ ขาดสามสิง่ นีแ้ ล้ว ทุกสิง่ ก็จะ
พร่องไปด้วยและข้าพเจ้าจะไม่ยอมแลกกิง่ หนึง่ ของต้นแพร์กบั ผลเช่นนี.้ .....พระเจ้าทรง
กระท�ำการด้วยพระวจนะของพระองค์เพียงอย่างเดียวได้มากกว่าที่ท่านและข้าพเจ้า
และคนทั้งโลกร่วมแรงกันท�ำ พระเจ้าทรงก�ำอยู่ที่หัวใจและเมื่อก�ำหัวใจได้แล้ว ทุกสิ่ง
ก็จะได้ความมีชัย.......{GC 189.4}
“ข้าพเจ้าจะเทศนา ปรึกษาหารือกันและเขียน แต่ข้าพเจ้าจะไม่บังคับผู้ใด
เพราะความเชือ่ เป็นการกระท�ำทีท่ ำ� ด้วยความสมัครใจ ให้คดิ ตามดูวา่ ข้าพเจ้าท�ำอะไร
ไปบ้าง ข้าพเจ้ายืนขึ้นต่อต้านพระสันตะปาปา การขายใบล้างบาป (ใบบุญ) และชาว
โรมันคาทอลิค แต่ปราศจากความรุนแรงหรือเอะอะโวยวาย ข้าพเจ้าน�ำเสนอพระวจนะ
ของพระเจ้า ข้าพเจ้าเทศนาและเขียน นี่คือสิ่งทั้งหมดที่ข้าพเจ้าท�ำและกระนั้นใน
ขณะที่ข้าพเจ้านอนหลับอยู่.....ค�ำที่ข้าพเจ้าเทศนาไปนั้นได้ล้มล้างการปกครองของ
พระสันตะปาปา จนแม้เจ้าชายหรือจักรพรรดิก็ยังไม่อาจท�ำอันตรายไปมากเท่าไรนัก
และกระนั้นข้าพเจ้าไม่ได้ท�ำอะไรเลย พระวจนะได้ท�ำงานนี้โดยล�ำพัง หากข้าพเจ้า
ปรารถนาที่จะเข้าหาการใช้ก�ำลังแล้ว ทั้งประเทศเยอรมันคงจะนองเลือดไปแล้ว แต่
ผลจะเป็นเช่นไร ความเสียหายและความพินาศทัง้ ต่อร่างกายและจิตวิญญาณ ข้าพเจ้า
จึงนิง่ เงียบไว้และปล่อยให้พระวจนะแพร่กระจายไปทัว่ โลกตามล�ำพัง” (Ibid. เล่มที่ 9
บทที่ 8) {GC 190.1}
วันแล้ววันเล่า ตลอดทั้งสัปดาห์ ลูเธอร์เทศนาให้กับฝูงชนที่สนใจต่อไป
พระวจนะของพระเจ้าสลายมนตร์เสน่ห์ความตื่นเต้นของความคลั่งไคล้ในศาสนา
อ�ำนาจของพระกิตติคุณน�ำประชาชนที่หลงผิดให้กลับมาสู่ทางแห่งความจริง {GC
190.2}
ลูเธอร์ไม่ปรารถนาทีจ่ ะเผชิญหน้ากับผูท้ คี่ ลัง่ ไคล้ศาสนาทีม่ อี ยูบ่ นวิถขี องการ
ก่อให้เกิดความชั่วยิ่งใหญ่เช่นนี้ เขารู้ว่าคนเหล่านี้เป็นคนที่มีแนวทางการตัดสินใจที่
ไม่มั่นคง และมีอารมณ์ที่ควบคุมไม่ได้ พวกเขาเป็นคนที่อ้างว่าตนได้รับแสงสว่างจาก
สวรรค์ส่องลงมาเป็นพิเศษนั้นจะไม่ยอมทนกับการขัดแย้งแต่เพียงเล็กน้อยที่สุดหรือ
แม้การเตือนสอนและค�ำแนะน�ำเมตตาอย่างที่สุด พวกเขาอ้างตนอย่างอวดดีว่าเหนือ
้ อี่ ยูใ่ นอ�ำนาจ พวกเขาก�ำหนดให้ทกุ คนโดยปราศจากข้อสงสัยใดๆทีจ่ ะ
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ต้องยอมรับข้อก�ำหนดของพวกเขา แต่เมื่อพวกเขายื่นความต้องการจะขอสัมภาษณ์
ลูเธอร์ ซึ่งลูเธอร์เห็นดีด้วยที่จะพบพวกเขา และในการสัมภาษณ์ครั้งนั้นลูเธอร์ได้
เปิดโปงการหลอกลวงได้อย่างประสบผลส�ำเร็จ จนกระทั่งคนหลอกลวงต้องไปจาก
เมืองวิตเตนเบิร์กทันที {GC 190.3}
ความบ้าคลั่งถูกควบคุมไปชั่วขณะหนึ่ง แต่หลายปีต่อมา เหตุการณ์ระเบิด
ขึ้นมาอย่างรุนแรงและน่ากลัวกว่านี้ ลูเธอร์กล่าวถึงเรื่องผู้น�ำในการเคลื่อนไหวนี้ว่า
“ส�ำหรับพวกเขาแล้ว พระคัมภีร์เป็นแต่เพียงจดหมายที่ตายไปแล้วส�ำหรับพวกเขา
และพวกเขาทั้งหมดเริ่มจะร้องขึ้นว่า‘พระวิญญาณ..พระวิญญาณ’ แต่สิ่งที่แน่นอน
ข้าพเจ้าไม่ตดิ ตามไปยังจุดทีว่ ญ
ิ ญาณได้นำ� พวกเขาไป ขอพระเจ้าแห่งความเมตตารักษา
ข้าพเจ้าไว้จากคริสตจักรทีไ่ ม่มผี ใู้ ดนอกจากนักบุญ ข้าพเจ้าปรารถนาทีจ่ ะอยูก่ บั คนถ่อม
ตนอ่อนแอ คนเจ็บป่วยทีร่ แู้ ละส�ำนึกบาปของเขาได้ และเป็นผูท้ โี่ อดครวญและร้องต่อ
พระเจ้าจากก้นบึง้ ของหัวใจอยูเ่ สมอเพือ่ จะได้การปลอบประโลมใจและการสนับสนุน
ของพระองค์” (Ibid. เล่มที่ 10 บทที่ 10) {GC 190.4}
โธมัส มันเซอร์ เป็นคนคลั่งไคล้ศาสนารุนแรงที่สุดคนหนึ่ง เขาเป็นคนที่มี
ความสามารถมากมายซึ่งหากน�ำไปในแนวทางที่ถูกต้องจะช่วยเขาให้กระท�ำการดี
ได้มาก แต่เขาไม่ได้เรียนรู้หลักการแท้จริงอันดับแรกของศาสนา “เขามีคุณสมบัติของ
ความปรารถนาที่จะปฏิรูปโลกและเหมือนเช่นผู้ศรัทธาอย่างแรงกล้าทั้งหลาย ซึ่งลืม
ไปว่าการปฏิรูปจะต้องเริ่มต้นที่ตัวเขาเองก่อน” (Ibid. เล่มที่ 9 บทที่ 8) เขามีความ
ทะเยอทะยานอยากได้ต�ำแหน่งและบารมี และไม่ยอมที่จะเป็นรองแม้ลูเธอร์ เขา
ประกาศว่านักปฏิรปู ศาสนาทีน่ ำ� พระคัมภีรเ์ ข้ามาแทนอ�ำนาจของพระสันตะปาปานัน้
เป็นเพียงแต่กำ� ลังจัดตัง้ อ�ำนาจพระสันตะปาปารูปแบบใหม่เท่านัน้ เขาอ้างว่าตัวเขาเอง
ได้รับการบัญชาจากพระเจ้าให้น�ำเสนอการปฏิรูปที่แท้จริง มันเซอร์กล่าวว่า “ผู้ที่มี
วิญญาณนี้จะประกอบด้วยความเชื่อที่แท้จริงแม้ในชีวิตของเขาแม้เขาจะไม่เคยเห็น
พระคัมภีร์เลยก็ตาม (Ibid. เล่มที่ 10 บทที่ 10) {GC 191.1}
ครูสอนที่คลั่งไคล้ศาสนาปล่อยตัวให้กับการควบคุมของความรู้สึกโดยถือว่า
ทุกความคิดและความประทับใจเป็นพระสุรเสียงของพระเจ้า ผลที่ตามมาคือพวกเขา
ตกลงสู่แนวสุดโต่งยิ่งใหญ่ บางคนยังเผาพระคัมภีร์ของเขาทิ้งไป ร้องอุทานขึ้นมาว่า
“ตัวอักษรฆ่าให้ตายแต่พระวิญญาณประทานชีวิต” ค�ำสอนของมันเซอร์ 197

เข้าหาความปรารถนาของมนุษย์ทตี่ อ้ งการสิง่ ทีน่ า่ พิศวงในขณะทีส่ นองต่อความทะนง
ในความเย่อหยิง่ โดยแทบทีจ่ ะน�ำความคิดและความเห็นของมนุษย์เข้ามาอยูเ่ หนือพระ
ค�ำของพระเจ้า คนเป็นพันๆรับค�ำสอนของเขา ในไม่ชา้ เขาประกาศทิง้ ระเบียบทัง้ หมด
ของการนมัสการในที่สาธารณะ และประกาศว่าการเชื่อฟังเจ้าชายทั้งหลายจะเป็น
ความพยายามที่จะรับใช้ทั้งพระเจ้าและทั้งพญามาร {GC 191.2}
สมองของประชาชนทีไ่ ด้เริม่ ทิง้ แอกการปกครองภายใต้พระสันตะปาปานัน้ ก็
เริม่ ไม่อดทนทีจ่ ะอยูภ่ ายใต้การควบคุมของอ�ำนาจฝ่ายรัฐ ค�ำสอนในแนวทางปฏิบตั ขิ อง
มันเซอร์ที่อ้างว่ามาจากพระเจ้าน�ำให้พวกเขาตีตัวออกห่างไปจากการควบคุมทั้งปวง
และมอบบังเหียนการควบคุมให้กับความอคติและตัณหา ภาพน่ากลัวที่สุดของความ
ไม่สงบและความขัดแย้งก็ตามมา และทุ่งนาของประเทศเยอรมันก็จมอยู่ในกองเลือด
{GC 191.3}
ความระทมทุกข์ของจิตวิญญาณที่ลูเธอร์ประสบมาเนิ่นนานแล้วที่เมือง
เออร์เฟอรท์ บัดนีไ้ ด้มากดทับลงบนตัวเขาด้วยก�ำลังอ�ำนาจเพิม่ ขึน้ เป็นสองเท่า ในขณะ
ที่เขามองเห็นผลของความคลั่งไคล้ศาสนาที่จู่โจมเข้ามายังนักปฏิรูปศาสนา ขุนนางที่
เป็นโรมันคาทอลิคประกาศว่าการจลาจลเป็นเพราะผลงานเรือ่ งหลักค�ำสอนของลูเธอร์
เป็นค�ำประกาศที่คนมากมายพร้อมที่จะสนับสนุน ถึงแม้ว่าค�ำกล่าวหานี้จะปราศจาก
รากฐานแม้แต่นอ้ ยก็ตาม แต่กเ็ ป็นเรือ่ งทีท่ ำ� ให้นกั ปฏิรปู ศาสนาได้รบั ความทุกข์ลำ� บาก
ยิ่งใหญ่ไม่น้อยทีเดียว ดูประหนึ่งว่าการที่อุดมการณ์ของความจริงจะต้องได้รับความ
อับอายขายหน้าเช่นนี้ด้วยการเข้าไปจัดอันดับกับความคลั่งไคล้ศาสนาที่ต�่ำช้าที่สุด
เกินความอดทนของเขา ในอีกทางหนึ่งผู้น�ำของการจลาจลเกลียดชังลูเธอร์ เพราะ
เขาไม่เพียงแต่ต่อต้านค�ำสอนของพวกเขาและปฏิเสธค�ำอ้างที่ได้รับการดลใจ แต่ยัง
ประกาศว่าพวกเขากบฏต่ออ�ำนาจรัฐด้วย พวกเขาโต้ตอบด้วยการประณามลูเธอร์ว่า
เป็นผูห้ ลอกลวงทีต่ ำ�่ ช้า ดูเสมือนว่าเขาได้นำ� ความเป็นศัตรูของทัง้ เจ้าชายทัง้ หลายและ
ของประชาชนลงมาใส่ตัวลูเธอร์ {GC 192.1}
ชาวโรมันคาทอลิคยินดีปรีดาคาดว่าคงจะได้เห็นการล้มลงของการปฏิรูป
ศาสนาได้อย่างทันใจ และพวกเขาพยายามกล่าวโทษลูเธอร์ แม้ส�ำหรับความผิดที่เขา
ก�ำลังพยายามอย่างยิ่งที่จะแก้ไขให้ถูกต้อง พวกคลั่งไคล้ศาสนากระท�ำการส�ำเร็จด้วย
198 การได้รับความเห็นใจจากกลุ่มชนขนาดใหญ่กลุ่มหนึ่งด้วยการอ้างอย่าง

หลอกลวง และเป็นเช่นนีอ้ ยูเ่ สมอกับผูท้ เี่ ข้าข้างฝ่ายทีผ่ ดิ จะจัดให้พวกเขาเป็นผูท้ ยี่ อม
พลีชีพ ด้วยประการฉะนี้ ผู้ที่ลงแรงด้วยก�ำลังทั้งหมดในการต่อต้านการปฏิรูปทาง
ศาสนาจะได้รับความสงสารและยกชูว่าเป็นเหยื่อของความโหดร้ายและการต่อต้าน
นี่เป็นงานของซาตานที่หนุนด้วยวิญญาณเดียวกันกับการกบฏที่แสดงออกตั้งแต่
ครั้งแรกในสวรรค์ {GC 192.2}
ซาตานหาทางที่จะหลอกลวงมนุษย์อยู่เสมอและน�ำพวกเขาให้เรียกความ
บาปเป็นความชอบธรรมและเรียกความชอบธรรมเป็นความบาป พญามารท�ำงาน
นี้ได้ส�ำเร็จยิ่ง บ่อยครั้งที่กระหน�่ำค�ำต�ำหนิและค�ำติเตียนใส่ผู้รับใช้ที่ซื่อสัตย์ของ
พระเจ้า เพราะพวกเขายืนหยัดปกป้องความจริง มนุษย์ผู้เป็นเพียงตัวแทนของ
ซาตานได้รับค�ำสรรเสริญและค�ำเยินยอและแม้แต่ถูกมองว่าเป็นผู้ยอมพลีชีพ
ในขณะทีพ่ วกทีค่ วรได้รบั ความเคารพและยกชูอนั เนือ่ งจากความซือ่ สัตย์ตอ่ พระเจ้า
ถูกละเลยให้ยนื อยูอ่ ย่างโดดเดีย่ วภายใต้ความสงสัยและความแคลงใจ {GC 192.3}
ความบริสทุ ธิท์ จี่ อมปลอม การช�ำระบริสทุ ธิท์ หี่ ลอกลวง ยังคงท�ำงานในการหลอกลวง
ภายใต้รูปแบบต่างๆนาๆ การหลอกลวงนี้ยังแสดงออกถึงวิญญาณเช่นเดียวกับสมัย
ของลูเธอร์ เพือ่ หันเหสมองออกไปจากพระคัมภีรแ์ ละน�ำมนุษย์ให้ตดิ ตามความคิดและ
ความรู้สึกของเขาเองมากกว่าที่จะยอมเชื่อปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระเจ้า นี่เป็น
เครื่องมือหนึ่งของซาตานที่ท�ำงานได้อย่างเกิดผลที่สุด ด้วยการโหมกระหน�่ำค�ำต�ำหนิ
ใส่ความบริสุทธิ์และความจริง {GC 193.1}
ลูเธอร์ปกป้องข่าวประเสริฐ แม้จะถูกโจมตีจากทั่วสารทิศ พระวจนะของ
พระเจ้าผ่านการพิสจู น์แล้วว่าเป็นอาวุธทีย่ งิ่ ใหญ่ในทุกการต่อสู้ ด้วยพระวจนะนัน้ เขา
ต่อสู้กับอ�ำนาจที่ฉกชิงของพระสันตะปาปาและปรัชญาของการมีเหตุและผลของผู้คง
แก่เรียน ในขณะเดียวกันเขายืนขึน้ อย่างมัน่ คงดัง่ ศิลาต่อต้านความคลัง่ ไคล้ทางศาสนา
ที่หาทางผูกมิตรกับนักปฏิรูปทางศาสนา {GC 193.2}
ในแต่ละเรื่องที่ขัดแย้งกันนี้เป็นแนวทางในตัวเองที่จะเพิกถอนพระคัมภีร์
ศักดิ์สิทธิ์ให้ออกไป และยกชูปัญญาของมนุษย์ให้เป็นแหล่งของความจริงและความ
รู้ทางศาสนา ลัทธิถือเหตุผลในศาสนายกความมีเหตุผลขึ้นเป็นรูปเคารพและน�ำมา
เป็นบรรทัดฐานของความเชื่อ ชาวโรมันคาทอลิคอ้างว่าพระสันตะปาปาผู้ยิ่งใหญ่ของ
พวกเขานั้นสืบทอดมาอย่างไม่ขาดสายจากอัครทูตและไม่เปลี่ยนแปลงมา
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ตลอดทุกยุค พวกเขาให้โอกาสอย่างมากมายแก่ความฟุ่มเฟือยทุกรูปแบบและความ
ฉ้อฉลที่ปกปิดภายใต้สิทธิของการปกป้องของค�ำสั่งของอัครทูต การทรงดลใจที่
มันเซอร์และมิตรสหายอ้างนั้นได้มาจากแหล่งที่สูงกว่าความไม่แน่นอนของความ
นึกคิดและอิทธิพลนั้นซึ่งลบล้างอ�ำนาจทั้งปวงไม่ว่าเป็นของมนุษย์หรือของพระเจ้า
คริสเตียนแท้จะรับพระวจนะของพระเจ้าให้เป็นขุมทรัพย์ยงิ่ ใหญ่ของความจริงเพราะ
ได้รับการดลใจและเป็นการทดสอบการดลใจทั้งหมด {GC 193.3}
เมื่อลูเธอร์กลับจากเมืองวาร์ทเบิร์ก เขาได้แปลพระคริสตธรรมคัมภีร์ใหม่
จนเสร็จและในไม่ช้าพระคัมภีร์ และพระกิตติคุณได้ถูกแจกจ่ายให้กับประชาชนใน
ประเทศเยอรมันในภาษาของเขาเอง ผูท้ รี่ กั ความจริงรับพระคัมภีรท์ แี่ ปลแล้วด้วยความ
ยินดีอย่างยิง่ แต่สำ� หรับผูท้ รี่ กั ขนบธรรมเนียมและบัญญัตขิ องมนุษย์ปฏิเสธพระคัมภีร์
ด้วยความเหยียดหยาม {GC 193.4}
บาทหลวงทัง้ หลายตกใจกลัวเมือ่ ได้มาคิดว่าประชาชนธรรมดาทัว่ ไปจะโต้ตอบ
กับพวกเขาในเรื่องค�ำสอนของพระวจนะของพระเจ้าและความไม่รู้ของพวกเขาจะ
ถูกเปิดโปง อาวุธของการให้เหตุผลฝ่ายเนื้อหนังของเขานั้นไม่มีอ�ำนาจต่อต้านกับ
ดาบของพระวิญญาณ โรมเรียกผู้ที่มีอ�ำนาจทั้งหมดของเธอที่จะขัดขวางการแจกจ่าย
พระคัมภีร์ แต่ค�ำสั่ง ค�ำประณามและการทรมานมีค่าเท่ากันพิสูจน์ว่าไม่เกิดผล เธอ
ยิง่ ประณามและยิง่ สั่งห้ามพระคัมภีรม์ ากเพียงไร ความกังวลของประชาชนก็เพิม่ มาก
ขึน้ เท่ากับปลุกให้อยากรูว้ า่ สอนเรือ่ งอะไรกันแน่ ทุกคนทีอ่ า่ นหนังสือได้ ร้อนรนอยาก
ศึกษาพระวจนะของพระเจ้าด้วยตัวเอง พวกเขาพกพาไปทุกแห่งและอ่านแล้วอ่านอีก
และไม่มีความพึงพอใจจนกว่าจะเอาพระคัมภีร์ส่วนใหญ่ท่องจ�ำเก็บไว้ เมื่อลูเธอร์มอง
เห็นถึงความชื่นชอบที่ประชาชนต้อนรับพระคริสตธรรมคัมภีร์ใหม่แล้ว เขาก็เริ่มแปล
พระคริสตธรรมคัมภีร์เดิมทันทีและตีพิมพ์เป็นตอนๆในทันทีที่แปลเสร็จ {GC 194.1}
ผลงานเขียนของลูเธอร์ได้รบั การต้อนรับเหมือนกันทัง้ ในเมืองและในหมูบ่ า้ น
เล็กๆ “สิง่ ทีล่ เู ธอร์และมิตรสหายเขียน คนอืน่ ๆก็เผยแพร่ บาทหลวงมากมายเมือ่ ส�ำนึก
ได้ถึงข้อก�ำหนดของชีวิตนักบวชที่อยู่อย่างไม่ถูกกฎหมายได้มีความปรารถนาที่จะ
แลกเปลีย่ นชีวติ อันยาวนานของความเกียจคร้านกับชีวติ ทีม่ กี ารลงแรงท�ำกิจกรรมนัน้
แต่พวกเขาไม่มีความรู้ที่จะประกาศพระวจนะของพระเจ้าจึงได้เดินทางเข้าไปยัง
200 หมู่บ้าน เดินเยี่ยมไปตามหมู่บ้านเล็กๆและกระท่อมต่างๆ ขายหนังสือของ

ลูเธอร์และเพื่อนๆ ต่อมาไม่นานบรรณกร หรือผู้จ�ำหน่ายหนังสือ และ พระคัมภีร์
ผู้กล้าหาญเหล่านี้กระจายพระวจนะของพระเจ้าไปทั่วประเทศเยอรมัน {GC 194.2}
คนร�ำ่ รวยและคนยากจน คนมีการศึกษาและคนขาดความรู้ ศึกษาผลงานเขียน
เหล่านี้ ด้วยความสนใจอย่างยิง่ ในเวลากลางคืน ครูของโรงเรียนในหมูบ่ า้ นอ่านออกเสียง
ให้คนกลุม่ เล็กๆทีล่ อ้ มอยูร่ อบเตาผิง ในแต่ละความพยายามของการลงแรง มีจติ วิญญาณ
บางดวงส�ำนึกได้ในความจริงและรับพระวจนะด้วยความยินดี พวกเขาจะบอกข่าวดี
ต่อไปให้ผู้อื่น {GC 194.3}
พระวจนะของพระเจ้าทีไ่ ด้รบั การดลใจนัน้ บันทึกค�ำรับรองไว้วา่ “การคลีค่ ลาย
พระวจนะของพระองค์ให้ความสว่าง ทั้งให้ความเข้าใจแก่คนรู้น้อย” (สดุดี 119:130)
การศึกษาพระคัมภีร์ก�ำลังท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงยิ่งใหญ่ในจิตใจและในหัวใจ
ของประชาชน กฎของพระสันตะปาปาวางแอกเหล็กไว้บนประชาชนของเธอ ซึ่ง
ควบคุมพวกเขาให้อยู่ในความโง่เขลาและความตกต�่ำ มีการถือรักษาระเบียบ
อย่างพิถพี ถิ นั ด้วยความงมงาย แต่หวั ใจและสติปญ
ั ญาของพวกเขาอยูก่ บั พิธกี รรม
ทั้งหลายเพียงเล็กน้อย ค�ำเทศนาของลูเธอร์ที่เสนอความจริงชัดเจนจากพระวจนะ
ของพระเจ้า และแล้วพระวจนะนัน้ เองทีอ่ ยูใ่ นมือของประชาชนธรรมดาได้ปลุกอ�ำนาจ
ที่นอนแน่นิ่งอยู่ให้ตื่นขึ้น พระวจนะเหล่านี้ไม่ได้แต่เพียงช�ำระให้บริสุทธิ์และยกระดับ
ธรรมชาติฝ่ายวิญญาณเท่านั้น ยังได้ให้ก�ำลังและความกระปรี้กระเปร่าใหม่แก่สมอง
{GC 195.1}
จะมองเห็นว่ามีฝูงชนทุกระดับชั้นถือพระคัมภีร์ไว้ในมือ ปกป้องหลัก
ความเชื่อของการปฏิรูปศาสนา (ของชาวโปรเตสแตนท์ Protestant Reformation) ส่วน ชาวโรมันคาทอลิคที่เคยได้มอบหน้าที่อ่านหรือศึกษาพระคัมภีร์ให้
กับบาทหลวงและนักบวชทั้งหลายนั้นบัดนี้ได้ชักชวนให้พวกเขาก้าวออกมาข้าง
หน้าและพิสูจน์เรื่องค�ำสอนใหม่ แต่ด้วยการขาดความรู้ทั้งในเรื่องของพระคัมภีร์
และอ�ำนาจของพระเจ้า บาทหลวงและนักบวชแพ้อย่างยับเยินให้กับผู้ที่พวกเขา
ประณามว่าไม่มกี ารศึกษาและเป็นคนบ้าคลัง่ ในเรือ่ งศาสนา นักเขียนชาวคาทอลิก
คนหนึง่ เขียนบันทึกด้วยความทุกข์วา่ “ลูเธอร์ได้ชกั ชวนผูต้ ดิ ตามของเขาว่าอย่าได้
วางใจค�ำสอนอื่นนอกจากค�ำสอนของพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์” (D’Aubigne เล่มที่ 9
บทที่ 11) ประชาชนจะชุมนุมกันเพื่อฟังความจริงจากคนมีการศึกษาน้อย
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คนที่มีการศึกษาน้อยที่ได้ศึกษาพระคัมภีร์มาสามารถอภิปรายแม้กับนักศาสนศาสตร์
ที่มีการศึกษาดีได้ และนักศาสนศาสตร์ผู้ที่พูดได้อย่างคล่องแคล่วก็ยังเข้ามาปรึกษา
หารือ กับค�ำสอนง่ายๆแห่งพระวจนะของพระเจ้า คนท�ำงาน ทหาร สตรีและแม้
เด็กๆสามารถเป็นผู้คุ้นเคยกับค�ำสอนของพระคัมภีร์มากกว่าพวกบาทหลวงและ
ดอกเตอร์ที่คงแก่เรียนแต่ไม่สนใจพระคัมภีร์ {GC 195.2}
ความแตกต่างระหว่างสาวกแห่งข่าวประเสริฐ และผู้ยกชูความงมงายของ
ชาวโรมันคาทอลิคไม่ได้ปรากฏให้เห็นด้อยไปกว่าในชนชั้นของผู้มีการศึกษาสูงกว่าใน
หมูค่ นธรรมดา “ในท่ามกลางผูท้ ไี่ ม่เห็นด้วยกับผูส้ นับสนุนดัง้ เดิมของสภาการปกครอง
ของพระราชาคณะที่ได้ละเลยการศึกษาในเรื่องของภาษาและการพัฒนาในด้าน
วรรณคดีนั้น......มีเยาวชนใจกว้างที่อุทิศตนให้กับการศึกษา ท�ำการส�ำรวจพระคัมภีร์
และท�ำตัวให้คุ้นเคยกับผลงานชิ้นเอก ในอดีต พวกเขามีสมองที่ว่องไว มีจิตวิญญาณ
ที่สูงส่งและหัวใจที่กล้าหาญ ในไม่ช้าชายหนุ่มเหล่านี้ได้ค้นหาความรู้จนช่วงเวลาหนึ่ง
ทีย่ าวนานไม่มผี ใู้ ดสามารถโต้แย้งกับพวกเขาได้.....ฉะนัน้ เมือ่ ผูป้ กป้องวัยหนุม่ ของกลุม่
ปฏิรูปศาสนาได้เข้ามาพบดอกเตอร์โรมันคาทอลิคในที่ชุมนุมชนใดก็ตาม พวกเขาเข้า
จู่โจมคนเหล่านั้นได้ไม่ยาก และด้วยความมั่นใจจนเหล่าผู้เล่าเรียนมาสูงแต่ไม่ศึกษา
พระคัมภีร์เหล่านี้ เกิดความลังเลใจและตกสู่สภาพที่ขายหน้าในสายตาของทุกคน”
(Ibid. เล่มที่ 9 บทที่ 11) {GC 195.3}
ในขณะที่พวกนักบวชโรมันคาทอลิคมองเห็นคนที่มาเข้าร่วมประชุมกันใน
โบสถ์ลดน้อยลงนั้น พวกเขาขอความช่วยเหลือจากเจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง และ
โดยทุกวิถที อี่ ำ� นาจของพวกเขาจะท�ำได้ให้พยายามน�ำผูฟ้ งั ของพวกเขากลับคืนมา แต่
ประชาชนพบสิง่ ทีจ่ ะสอนความต้องการด้านจิตวิญญาณของเขาทัง้ หลายในค�ำสอนใหม่
และพวกเขาหันออกไปจากผู้ที่เลี้ยงพวกเขาด้วยแกลบของความงมงายและประเพณี
ของมนุษย์ที่ไร้ค่ามาเนิ่นนาน {GC 196.1}
เมื่อการกดขี่ได้จุดให้ลุกเป็นประกายขึ้นเพื่อต่อต้านครูสอนแห่งความจริง
พวกเขาเชือ่ ฟังพระค�ำของพระคริสต์ทวี่ า่ “เมือ่ เขาเคีย่ วเข็ญท่านในเมืองหนึง่ จงหนีไป
ยังอีกเมืองหนึง่ ” (มัทธิว 10:23) แสงสว่างส่องทะลุไปทุกที่ ผูล้ ภี้ ยั มักจะพบในบางแห่ง
ประตูแห่งความเป็นมิตรเปิดให้แก่พวกเขาได้เข้าพักอาศัย พวกเขาก็จะเทศนาเรื่อง
202 พระคริสต์ ในบางครั้งก็เทศนากันในโบสถ์หรือหากสิทธินั้นถูกปฏิเสธก็จะ

เทศนากันในบ้านหรือในที่กลางแจ้ง ที่ใดก็ตามที่จะมีผู้ฟัง ที่นั่นก็คือวิหารศักดิ์สิทธิ์
ความจริงทีป่ ระกาศออกไปด้วยพลังและความมัน่ ใจเช่นนีไ้ ด้แผ่ขยายออกไปด้วยอ�ำนาจ
ที่ไม่อาจต้านได้ {GC 196.2}
อ�ำนาจทั้งฝ่ายสงฆ์(คาทอลิค)และฝ่ายการปกครองที่ถูกเรียกให้เข้ามาบดขยี้
กลุ่มคน ที่พวกเขาเรียกว่าคนนอกรีตนั้นไร้ผล แม้พวกเขาจะถูกโยนเข้าที่คุมขัง ถูก
ทรมาน ถูกเผาในเปลวเพลิงและฟันด้วยดาบ แต่ก็ไร้ผล ผู้เชื่อเป็นพันๆประทับตรา
ความเชื่อด้วยเลือดของตนเองแต่ถึงกระนั้นงานก็ยังด�ำเนินต่อไป การกดขี่เพียงแต่ท�ำ
หน้าที่ต่อยอดความจริงให้ขยายออกไป และความคลั่งไคล้ศาสนาที่ซาตานพยายาม
น�ำเข้ามาผูกให้ติดกันเพียงแต่ท�ำให้มองเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นถึงความแตกต่างระหว่าง
งานของซาตานและพระราชกิจของพระเจ้า {GC 196.3}
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พิพิธภัณฑ์ Spanish
Inquisition

สมัยยุคมืด ในเมือง Carcassone
ประเทศฝรั่งเศส
แสดงเครื่องทรมานคน

เครื่องทรมานคน มีแสดงในพิพิธภัณฑ์ ของ Spanish Inquisition
204

สมัยยุคมืด ในเมือง Carccassone ประเทศ ฝรั่งเศส

บทที่ 11

การประท้วง (Protest) ของเจ้าผู้ครองนคร
(ทำ�ให้เกิดนิกายโปรเตสแตนท์ Protestant)
ค�ำพยานประเสริฐที่สุดเรื่องหนึ่งเท่าที่เคยกล่าวถึงในพันธกิจของการปฏิรูป
ทางศาสนาคือการประท้วง Protest ของเจ้าผูค้ รองนครทีเ่ ป็นคริสเตียนของประเทศ
เยอรมันเสนอที่รัฐสภา Diet แห่งเมืองสไปร์ Spires ในปี ค.ศ. 1529 ความกล้าหาญ
ความเชื่อ และความแน่วแน่แห่งคนของพระเจ้าน�ำ อิสรภาพของความคิดและ
จิตใต้ส�ำนึกรู้ถูกรู้ผิด conscience มาให้กับคนในยุคต่อๆมา การประท้วง Protest
ของพวกเขาได้ถกู น�ำมาตัง้ เป็นชือ่ ของคริสตจักรปฏิรปู ทีเ่ รียกว่า โปรเตสแตนท์ Protestant หลักการทีว่ า่ คือ “หัวใจแท้จริงของการต่อต้าน” (D’Aubigne เล่มที่ 13 บทที่
6){GC 197.1}
วันมืดมน และการคุกคามได้มาถึงการปฏิรูปทางศาสนาแล้ว แม้ว่าค�ำสั่งจาก
เมืองเวิมส์ทปี่ ระกาศว่าลูเธอร์เป็นคนผิดกฎหมายและห้ามไม่ให้เขาสอน หรือให้ใครเชือ่
ค�ำสอนของเขา เท่าที่เป็นอยู่นี้ การเปิดใจให้กว้างกับศาสนามีอยู่ทั่วไปในอาณาจักร
การทรงน�ำของพระเจ้าได้ควบคุมก�ำลังที่ต่อต้านความจริง พระเจ้าชาลส์ที่ 5 มุ่งมั่นที่
จะบดขยี้การปฏิรูปทางศาสนา Protestant Reformation และบ่อยครั้งในขณะที่
พระองค์ชมู อื ขึน้ เพือ่ จูโ่ จม พระองค์ถกู บังคับให้หนั การโจมตีไปทางอืน่ ครัง้ แล้วครัง้ เล่า
ดูประหนึ่งว่าการท�ำลายที่จะตกลงมาทันทียังทุกคนที่กล้าเอาตัวต่อต้านโรมนั้นเป็น
สิ่งที่เลี่ยงไม่ได้ แต่ในเสี้ยวนาทีวิกฤต กองทหารของชาวเติร์กปรากฏอยู่ที่ชายแดนฝั่ง
ตะวันออก หรือกษัตริยข์ องประเทศฝรัง่ เศสหรือแม้กระทัง่ พระสันตะปาปาเองทีอ่ จิ ฉา
พระจักรพรรดิเจริญขึน้ ด้วยความยิง่ ใหญ่ยกก�ำลังเข้ามาท�ำสงครามกับพระเจ้าชาลส์ที่
5 และด้วยประการฉะนี้ในท่ามกลางความขัดแย้งรุนแรงและความความวุ่นวายของ
ประเทศ การปฏิรูปทางศาสนาจึงถูกปล่อยให้แข็งแกร่งขึ้นและขยายให้ใหญ่ยิ่งขึ้น
{GC 197.2}
ในที่สุดส�ำนักพระสันตะปาปาผู้มีอ�ำนาจสูงสุดไม่อาจปกปิดความอาฆาตไว้
205
ได้ท�ำการบีบบังคับแต่ละรัฐให้มุ่งต่อต้านการปฏิรูปศาสนาในแนวเดียวกัน

รัฐสภาแห่งเมืองสไปรส์ Spires ในปี ค.ศ. 1526 ได้มอบให้แต่ละรัฐมีเสรีภาพอย่างเต็ม
ทีใ่ นเรือ่ งของศาสนาจนมากระทัง่ คราวประชุมสามัญทัว่ ไปของสภา ช่วงเวลาอันตรายที่
ท�ำให้ได้การยกเว้นยังไม่ทนั ผ่านไป พระจักรพรรดิได้เรียกให้สภามาชุมนุมกันทีส่ ไปรส์
ในปี ค.ศ. 1529 ด้วยเป้าหมายที่จะบดขยี้คนนอกรีต หากเป็นไปได้จะท�ำการชักชวน
เจ้าผู้ครองนครด้วยวิธีสันติที่จะเข้าข้าง และท�ำการต่อต้านการปฏิรูปทางศาสนาแต่
หากล้มเหลว พระเจ้าชาลส์ เตรียมพร้อมที่จะใช้ดาบ {GC 197.3}
ชาวโรมันคาทอลิก ผู้นิยมพระสันตะปาปาชื่นชมหรรษา พวกเขาจ�ำนวน
มากมายปรากฏตัวที่เมืองสไปรส์และเปิดตัวแสดงออกให้เห็นถึงความเกลียดชังที่มี
ต่อนักการปฏิรูปศาสนาและทุกคนที่เข้าข้างคนเหล่านี้ เมลังค์ธอนกล่าวว่า “เราเป็น
คนเลวทรามและเป็นขยะของโลกแต่พระคริสต์จะทรงทอดพระเนตรลงมายังคน
น่าสงสารเหล่านี้ของพระองค์และจะทรงเก็บรักษาพวกเขาไว้ (Ibid. เล่มที่ 13 บทที่
5) พวกเจ้าผู้ครองนครที่เป็นโปรเตสแตนท์ evangelical ที่เข้าร่วมประชุมสภาถูกสั่ง
ห้ามมีการเทศนาในที่พักอาศัย แต่ประชาชนของเมืองสไปร์ส์หิวกระหายพระวจนะ
ของพระเจ้าและถึงแม้จะมีค�ำสั่งห้าม คนเป็นพันๆยังแห่กันเข้าไปประชุมที่โบสถ์ของ
เจ้าผู้ครองนครแห่งเมืองแซกซอนนี {GC 198.1}
สภาพเช่นนีเ้ พียงแต่เร่งวิกฤตให้เกิดเร็วขึน้ ข่าวจากส�ำนักพระราชวังประกาศ
ทีป่ ระชุมสภาว่าเนือ่ งจากมติทอี่ นุมตั ใิ ห้เสรีภาพทางความคิดได้ทำ� ให้เกิดความวุน่ วาย
ยิ่งใหญ่ จักรพรรดิจึงก�ำหนดให้ยกเลิกเสีย การกระท�ำที่ไม่มีเหตุผลนี้ก่อให้เกิดความ
โกรธเคืองและความวิตกกังวลในท่ามกลางคริสเตียนโปรเตสแตนท์ evangelical มี
คนหนึ่งพูดว่า “พระคริสต์ตกเข้าไปอยู่ในมือของคายาฟาสและปีลาตอีกแล้ว” ชาว
โรมันคาทอลิคทวีความรุนแรงมากขึ้น ชาวโรมันคาทอลิคทีด่ ันทุรังคนหนึ่งประกาศว่า
“ชาวเติร์ก Turks ก็ยังดีกว่าพวกลูเธอร์เริน Lutherans (ผู้ศัทธาลูเธอร์) เพราะพวก
เติร์กยังถือศีลวันอด แต่ชาวลูเธอร์เรินล่วงระเมิดวันเหล่านั้น หากเราจะต้องเลือก
ระหว่างพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าและความผิดเก่า ๆ ของคริสตจักร เราจะ
ปฏิเสธเรื่องแรก” เมลังค์ธอนพูดว่า “ทุกๆ วันในที่ประชุมรวม นายเฟเบอร์จะขว้าง
ก้อนหินใส่พวกเราที่เชื่อในพระกิตติคุณ” (Ibid. เล่มที่ 13 บทที่ 5) {GC 198.2}
การยอมผ่อนปรนในเรื่องของศาสนาได้ก่อตั้งขึ้นอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
206 และรั ฐ แห่ ง อี แวนเจลิ คั ล evangelical ต่ า งๆได้ ต กลงใจจะต่ อ ต้ า นการ

ล่วงละเมิดสิทธิของพวกเขา ลูเธอร์ยังคงตกอยู่ภายใต้ข้อห้ามตามค�ำสั่งของเมืองเวิมส์
Wormsไม่ได้รบั อนุญาตให้มาปรากฏตัวอยูท่ เี่ มืองสไปรส์ Spires แต่ผรู้ ว่ มงานคนหนึง่
ของเขา และเป็นเจ้าผู้ครองนครที่พระเจ้าทรงเรียกให้ขึ้นมาปกป้องอุดมการณ์ของ
พระองค์ในเวลาฉุกเฉินได้เข้ามาแทนทีข่ องเขา นัน่ คือเฟดเดอร์รคิ แห่งเมืองแซกซอนนี
เป็นขุนนางชั้นสูงที่เคยปกป้องลูเธอร์ในอดีตได้ตายจากไปแล้ว แต่ขุนนางยอห์น
น้องชายที่สืบทอดราชสมบัติได้ต้อนรับนักปฏิรูปศาสนาด้วยความชื่นชมปรีดาและ
ด้วยการเป็นมิตรแห่งสันติภาพ เขาได้แสดงออกถึงพลังและความกล้าหาญยิ่งใหญ่ใน
ทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของความเชื่อ {GC 198.3}
กลุ่มบาทหลวงเรียกร้องให้รัฐทั้งหลายที่ปฏิรูปทางศาสนาให้ยอมเข้าไปอยู่
ภายใต้อ�ำนาจชาว โรมันคาทอลิค ในทางกลับกันนักปฏิรูปศาสนาอ้างถึงเสรีภาพที่
ได้รบั มาก่อนหน้านี้ พวกเขาไม่อาจเห็นพ้องด้วยกับโรมทีต่ อ้ งการควบคุมรัฐเหล่านัน้ ที่
ได้รับพระวจนะของพระเจ้าด้วยความยินดีอีกครั้งหนึ่ง {GC 199.1}
เพือ่ เป็นการประนีประนอม ในทีส่ ดุ ได้เสนอแนะว่าทีใ่ ดทีก่ ารปฏิรปู ทางศาสน
ยังไม่ได้สถาปนาขึ้นจริงจัง จะต้องกวดขันบังคับใช้กฎบัญญัติแห่งเมืองเวิมส์ Worms
และส�ำหรับ “ในที่ๆประชาชนได้หันเหออกไปนอกเส้นทางและในที่ๆ พวกเขาไม่อาจ
คล้อยตามโดยไม่ตกลงสู่อันตรายของการจลาจลนั้นอย่างน้อยที่สุดพวกเขาจะต้องไม่
ท�ำให้เกิดกการปฏิรูปใหม่ขึ้นมา พวกเขาจะต้องไม่ต่อต้านพิธีฉลองมิสซา พวกเขาจะ
ต้องไม่ปล่อยให้ชาวโรมันคาธลิกรับความเชื่อของลูเธอร์เริน” ((Ibid. เล่มที่ 13 บทที่
5) ระเบียบนี้ผ่านความเห็นชอบของรัฐสภา เป็นที่ชื่นชอบอย่างยิ่งต่อบาทหลวงและ
พระราชาคณะของพระสันตะปาปา {GC 199.2}
หากได้มีการเอาค�ำสั่งนี้มาบังคับใช้แล้ว “การปฏิรูปทางศาสนาจะแผ่ขยาย
ต่อไปอีกไม่ได้.....ในทีๆ่ ไม่เป็นทีร่ จู้ กั หรือฝังรากลึกอย่างมัง่ คง......ในทีม่ อี ยูแ่ ล้ว” (Ibid.
เล่มที่ 13 บทที่ 5) เสรีภาพในการพูดจะถูกห้าม จะไม่อนุญาตให้มกี ารกลับใจใหม่และ
มิตรสหายทั้งหลายของผู้ปฏิรูปศาสนาจะต้องยอมอยู่ภายใต้กฎข้อบังคับและข้อต้อง
ห้ามทันที ดูประหนึง่ ว่าความหวังของโลกก�ำลังจะดับไป “อ�ำนาจของโรมก�ำลังกลับมา
สถาปนาขึ้นใหม่ ระบบการปกครองโดยล�ำดั้บชั้นของโรม จะท�ำให้ผู้น�ำสามารถท�ำ
ทารุณผู้ขัดขวางอย่างในอดีตที่ท�ำอะไรอย่างไม่รู้จักผิดพลาด จึงเป็นโอกาสที่จะท�ำให้
“งานคลั่งไคล้ศาสนาที่แตกร้าวถูกเขย่าอย่างรุนแรงอยู่แล้วได้ถูกท�ำลาย
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ลงอย่างสมบูรณ์” โดยการคลัง่ ศาสนาเอง และการขัดขวางอย่างรุนแรงของผูม้ อี ำ� นาจ
(Ibid. เล่มที่ 13 บทที่ 5){GC 199.3}
ในขณะที่กลุ่มงานประกาศพระกิตติคุณ evangelical (นักปฏิรูปศาสนา)
ประชุมกันเพือ่ ปรึกษาหารือนัน้ พวกเขาต่างมองหน้ากันด้วยความว่างเปล่า และท้อแท้
ต่างถามกันว่า “จะต้องท�ำประการใดต่อ” ประเด็นยิ่งใหญ่คือโลกตกอยู่ในภาวะ
อันตราย “หัวหน้าการปฏิรปู ศาสนาจะต้องยินยอมและท�ำตามค�ำสัง่ หรือ เป็นการง่าย
มากเพียงไรส�ำหรับนักปฏิรูปศาสนาที่จะตกเป็นฝ่ายผิดในห้วงวิกฤตเช่นนี้ นับเป็น
เหตุการณ์ที่อันตรายมากยิ่งนัก จะมีข้ออ้างใดมีเหตุผลอย่างดีสักกี่ประการที่จะหามา
ได้เพื่อให้พวกเขายอมจ�ำนน! เจ้าผู้ครองนครชาวลูเธอร์เรินได้ค�ำรับรองที่จะให้ถือ
ศาสนาของพวกเขาได้อย่างเสรี มีการเสนอผลประโยชน์เดียวกันนี้ให้กับทุกคนที่อยู่
ภายใต้การปกครองของพวกเขาที่ก่อนหน้าประกาศค�ำสั่งควบคุมส�ำหรับกลุ่มที่ได้รับ
แนวคิดของการปฏิรูปไว้แล้ว เรื่องเช่นนี้ไม่ท�ำให้พวกเขาพึงพอใจหรือ หากยอมจ�ำนน
แล้วจะหลีกเลีย่ งภัยอันตรายได้มากมายเพียงไร การต่อต้านจะน�ำพาพวกเขาให้ตกลงสู่
ภัยและความขัดแย้งทีพ่ วกเขาไม่คนุ้ เคยรูจ้ กั มีใครจะรูว้ า่ อนาคตนัน้ จะน�ำโอกาสอะไร
มาให้ ให้เรายึดสันติภาพไว้ ให้เราคว้ากิง่ มะกอกเทศทีโ่ รมยืน่ มาให้และปิดบาดแผลของ
ประเทศเยอรมัน ด้วยค�ำโต้แย้งเช่นนี้ นักปฏิรูปศาสนาน่าจะหาเหตุผลเข้าข้างตนเอง
เพื่อรับวิถีทางหนึ่งที่จะน�ำมาด้วยความแน่นอนในระยะยาวมากกว่าที่จะให้ผู้นิยมโรม
มาคว�่ำอุดมการณ์ของพวกเขา {GC 199.4}
พวกคริสตจักรโรมมองดูหลักการทีจ่ ดั การกับเรือ่ งนีด้ ว้ ยความยินดีและด�ำเนิน
ไปด้วยความเชื่อ หลักการนั้นคือ เป็นสิทธิของโรมที่จะบังคับควบคุมจิตใต้ส�ำนึกรู้ถูก
รู้ผิดและห้ามการซักถามอย่างเสรี coerce conscience and forbid free inquiry
แต่พวกเขาเองและผู้ที่อยู่ภายใต้การปกครองของโปรเตสแตนท์จะอยู่อย่างมีความสุข
ในเสรีภาพของศาสนาหรือ ใช่แล้ว เป็นความกรุณา favor ที่ระบุเป็นพิเศษเพื่อสิ่งที่
จัดเตรียมการไว้แต่ไม่ใช่เป็นเรื่องของสิทธิ not as a right ส�ำหรับคนทั้งหมดที่อยู่
นอกการจัดการ จะต้องปกครองด้วยหลักการยิง่ ใหญ่ของผูม้ อี ำ� นาจ ส่วนจิตใต้สำ� นึก
รู้ถูกรู้ผิด conscience อยู่นอกการพิจารณาของศาล โรมเป็นผู้พิพากษาที่ไม่รู้พลั้ง
และจะต้องเชื่อฟัง การยอมรับสิ่งที่จัดเตรียมตามที่เสนอให้จะเป็นการยอมรับโดย
่ บั ชาวแซกซอนนีทปี่ ฏิรปู แล้ว และ
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ส�ำหรับโลกคริสเตียนทีเ่ หลือการแสวงหาอย่างเสรีภาพและการมีความเชือ่ ทีน่ ำ� ไปสูก่ าร
ปฏิรปู ถือเป็นอาชญากรรมและจะต้องถูกลงโทษด้วยการขังในคุกมืด หรือถูกเผาทัง้ เป็น
พวกเขาจะยอมต่อเสรีภาพทางศาสนาเฉพาะทีห่ รือ ทีจ่ ะประกาศว่าการปฏิรปู ศาสนา
ได้คนกลับใจคนสุดท้ายแล้วหรือ ได้ประกาศ ไปในทุกพืน้ ทีจ่ นผืนดินไร่สดุ ท้ายแล้วหรือ
และทีใ่ ดทีโ่ รมเข้าครองอ�ำนาจในเวลานี้ ทีน่ นั่ เธอจะครองความเป็นใหญ่ตลอดไปเชียว
หรือ นักปฏิรูปศาสนาจะอ้อนวอนว่าพวกเขาเป็นคนบริสุทธิ์ไม่มีส่วนกับเลือดของ
คนเป็นร้อยเป็นพันที่ติดตามหรือ การจัดการเรื่องนี้จะต้องพลีชีพของพวกเขาใน
ดินแดนภายใต้ผมู้ อี ำ� นาจของพระสันตะปาปาหรือ เรือ่ งนีจ้ ะเป็นการทรยศอุดมการณ์
ของข่าวประเสริฐและเสรีภาพของโลกคริสเตียนในช่วงเวลาที่ส�ำคัญนี้ยิ่งนัก” (Wylie
เล่มที่ 9 บทที่ 15) แต่พวกเขาต้องการทีจ่ ะ “สละทิง้ ทุกสิง่ แม้บา้ นเมืองของเขา มงกุฎ
ของพวกเขาและชีวติ ของพวกเขาด้วย” (D’Aubigne เล่มที่ 13 บทที่ 5) {GC 200.1}
เจ้าผู้ครองนคร(ที่ก�ำลังจะเป็นโปรเตสแตนท์) ทั้งหลายพูดกันว่า “ให้เราปฏิเสธค�ำสั่ง
ของโรมที่จะควบคุมเสรีภาพทางศาสนาและจิตใต้ส�ำนึก” เพราะ “ในเรื่องของจิต
ใต้สำ� นึกรูถ้ กู รูผ้ ดิ นัน้ เสียงข้างมากไม่มอี ำ� นาจ” “In matters of conscience the
majority has no power.” ผูช้ ว่ ยทัง้ หลายเปิดเผยว่า “เราเป็นหนีบ้ ญ
ุ คุณค�ำสัง่ ของปี
ค.ศ. 1526 ส�ำหรับสันติสุขที่อาณาจักรของเราอยู่กันอย่างมีความสุข หากลบล้างไป
จะท�ำให้ประเทศเยอรมันเต็มไปด้วยความทุกข์และการแตกแยก รัฐสภาไม่สามารถ
ท�ำสิ่งใดมากไปกว่าการถนอมเสรีภาพทางศาสนาจนถึงเวลาของการประชุมสภา”
(Ibid. เล่มที่ 13 บทที่ 5) เป็นหน้าที่ของรัฐที่จะปกป้องเสรีภาพของจิตใต้ส�ำนึกรู้ถูก
รู้ผิด liberty of conscience และนี่เป็นขีดจ�ำกัดของอ�ำนาจของรัฐในเรื่องของ
ศาสนา ทุกรัฐบาลทางฝ่ายบ้านเมือง ทีพ่ ยายามออกกฎหมายควบคุม และบังคับให้
ถือปฏิบัติศาสนาเป็นการท�ำลายหลักการ (สิทธิเสรีภาพทางศาสนา) ที่ คริสเตียน
evangelical (โปรเตสแตนท์) ต้องต่อสู้ดิ้นรนด้วยอุดมการณ์สูง {GC 201.1}
ชาวโรมันคาทอลิคตั้งมั่นที่จะล้มล้างสิ่งที่เขาเรียกกันว่า “ความดื้อด้านที่กล้า
หาญ” พวกเขาเริ่มด้วยการลงแรงท�ำให้เกิดการแตกแยกในท่ามกลางคนที่สนับสนุน
งานปฏิรูปทางศาสนาและขู่ทุกคนที่ไม่ประกาศอย่างเปิดเผยเข้าข้างฝ่ายเขา ในที่สุด
มีค�ำสั่งให้ผู้แทนของเมืองที่ได้รับเสรีภาพมารายงานตัวต่อหน้ารัฐสภาและก�ำหนดให้
ประกาศว่าจะยอมตามข้อก�ำหนดตามที่เสนอหรือไม่ พวกเขา(นักปฏิรูป)
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อ้อนวอนขอเลือ่ นแต่ไม่ได้ผล เมือ่ ได้เข้ามายังทีท่ ดสอบ มีคนจ�ำนวนเกือบครึง่ เข้าข้าง
นักปฏิรูปศาสนา ผู้ที่ปฏิเสธที่จะสละทิ้งเสรีภาพของจิตใต้ส�ำนึกรู้ถูกรู้ผิด liberty
of conscience และสิทธิของการตัดสินใจด้วยตนเอง right of individual
judgment ทราบดีวา่ จุดยืนของเขาได้ถกู ก�ำหนดไว้แล้วว่าจะถูกติเตียน ประณาม
และถูกกดขีข่ ม่ เหงในอนาคตแล้ว มีผแู้ ทนคนหนึง่ พูดว่า “เราจะปฏิเสธพระวจนะของ
พระเจ้าหรือจะยอมถูกเผาทั้งเป็น” ((Ibid. เล่มที่ 13 บทที่ 5) {GC 201.1}
กษัตริย์เฟอร์ดินันด์ ผู้แทนของจักรพรรดิในรัฐสภาทรงมองเห็นว่าค�ำสั่งเช่น
นี้จะท�ำให้เกิดความแตกแยกที่รุนแรงนอกเสียจากว่าจะต้องโน้มน้าวเจ้าผู้ครองนคร
ทั้งหลายให้ยอมรับและค�้ำจุนไว้ ดังนั้นพระองค์จึงเข้าหาวิธีการขอร้อง โดยทราบดีว่า
การใช้ก�ำลังกับบุคคลเหล่านี้จะเพียงแต่ท�ำให้พวกเขาตั้งใจแน่วแน่มากยิ่งขึ้น เขา
“ขอร้องให้เจ้าผู้ครองนครทั้งหลายยอมรับค�ำประกาศให้ความมั่นใจแก่พวกเขาว่า
จักรพรรดิจะทรงยินดีกบั พวกเขาเป็นอย่างยิง่ ” แต่ คนซือ่ สัตย์เหล่านี้ ยอมรับอ�ำนาจ
ทีเ่ หนือกว่าอ�ำนาจการปกครองใดๆของโลกและพวกเขาตอบด้วยความสงบว่า “เรา
จะเชือ่ ปฏิบตั ติ ามจักรพรรดิในทุกสิง่ ทีจ่ ะสนับสนุนให้รกั ษาความสงบสุขและถวาย
เกียรติแด่พระเจ้า” ((Ibid. เล่มที่ 13 บทที่ 5) {GC 201.3}
ในที่สุด กษัตริย์ประกาศโองการต่อหน้าที่ประชุมสภาให้เจ้าผู้ครองนครทั้ง
หลาย และสหายทั้งปวงได้ทราบว่าค�ำสั่ง “ที่จะตราขึ้นในรูปแบบของพระบรมราช
โองการ” และ “แนวทางทีเ่ หลือคือยอมจ�ำนนต่อคนหมูม่ าก เมือ่ เสร็จสิน้ ค�ำตรัสเช่นนี้
แล้ว พระองค์เสด็จออกไปจากที่ประชุม ไม่เปิดโอกาสให้นักปฏิรูปศาสนาปรึกษา
หารือหรือโต้ตอบ “พวกเขาส่งคณะผู้แทนไปทูลวิงวอนกษัตริย์ให้เสด็จกลับมาแต่
ไม่เกิดผล” พระองค์ตอบค�ำทัดทาน พระองค์เพียงแต่ตอบค�ำคัดค้านของพวกเขาว่า
“เรื่องนี้จัดการไปเรียบร้อยแล้ว สิ่งที่เหลืออยู่ก็เพียงแต่การยอมจ�ำนนเท่านั้น” (Ibid.
เล่มที่ 13 บทที่ 5) {GC 202.1}
คณะราชส�ำนักเชื่อมั่นว่าเจ้าผู้ครองนครชาวคริสเตียนจะยึดพระคัมภีร์
ศักดิ์สิทธิ์ไว้เป็นหลักค�ำสอนและเป็นข้อก�ำหนดสูงสุดและพวกเขารู้ดีว่าที่ใดที่มีการ
ยอมรับหลักการนี้ผลสุดท้ายจะล้มล้างคริสตจักรโรมไปได้ ดังเช่นคนเป็นพันๆตั้งแต่
สมัยของพวกเขาที่หันไปหาแต่ “สิ่งที่ตามองเห็นได้” นั้น พวกเขายกย่องตนเองว่า
้ แข็งแกร่งและของพวก
210 อุดมการณ์ของจักรพรรดิและของพระสันตะปาปานัน

นักปฏิรปู ศาสนานัน้ อ่อนแรง หากนักปฏิรปู พึง่ ความช่วยเหลือของมนุษย์แต่ลำ� พัง พวก
เขาก็คงจะไร้พลังตามทีช่ าวโรมันคาทอลิคทึกทักเอา แต่แม้พวกเขาจะด้อยกว่าในเรือ่ ง
ของจ�ำนวนและในความไม่ลงลอยกับโรมนั้น พวกเขามีก�ำลัง พวกเขาอ้อนวอนให้หัน
ไปจากรายงานของรัฐสภาไปยังพระวจนะของพระเจ้าและไปจากจักรพรรดิชาลส์ไป
ยังพระเยซูคริสต์ พระองค์ผู้ทรงเป็น “กษัตริย์เหนือกษัตริย์ทั้งหลาย เป็นองค์เจ้านาย
เหนือเจ้านายทั้งปวง” ((Ibid. เล่มที่ 13 บทที่ 6) {GC 202.2}
ในเมื่อจักรพรรดิเฟอร์ดินันปฏิเสธที่จะเคารพสามัญส�ำนึกของพวกเขานั้น
เจ้าผู้ครองนครทั้งหลายตกลงร่วมกันที่จะไม่ใส่ใจกับการที่พระองค์ไม่ได้อยู่ที่นั่น แต่
จะน�ำค�ำประท้วงเสนอต่อทีป่ ระชุมสภาแห่งชาติโดยไม่รอช้า ด้วยเหตุนจี้ งึ ได้มกี ารร่าง
ค�ำประกาศที่ส�ำคัญยิ่งนี้ขึ้น และน�ำเสนอต่อที่ประชุมสภา {GC 202.3}
“พวกเราที่อยู่กัน ณ ที่นี้ขอประท้วงต่อหน้าพระเจ้า พระผู้สร้าง พระผู้ทรง
ถนอมรักษา พระผู้ทรงไถ่และพระผู้ช่วยให้รอด พระองค์เดียวของเราและวันหนึ่ง
ข้างหน้าพระองค์จะทรงเป็นพระผู้ทรงพิพากษาของเราและต่อหน้าคนทั้งปวงและ
สิง่ มีชวี ติ ทัง้ หลายว่า พวกเรา เพือ่ นๆของพวกเรา ประชาชนของเรา จะไม่ยนิ ยอมและ
จะไม่ยึดไว้ในทุกรูปแบบค�ำสั่งใดๆที่เสนอขึ้นมาในทุกสิ่งที่ตรงกันข้ามกับพระเจ้า ที่
แตกต่างไปจากพระวจนะของพระองค์ต่อจิตใต้ส�ำนึกที่ถูกต้องและต่อความรอดของ
จิตวิญญาณ” {GC 202.4}
“อะไรกันน่ะ! พวกเรารับรองพระบรมราชโองการนี้ด้วย พวกเราขอยืนยันว่า
เมื่อพระเป็นเจ้ายิ่งใหญ่ทรงเรียกคนหนึ่งให้มามีความรอบรู้ในเรื่องของพระองค์ แต่
กระนั้นคนนี้รับความรู้เรื่องของพระเจ้าไม่ได้” “ไม่มีหลักค�ำสอนใดที่แน่นอนนอกไป
เสียจากที่จะตรงตามพระวจนะของพระเจ้า......พระเจ้าไม่อนุญาตให้มีหลักค�ำสอน
อืน่ ใด......เราจะต้องอธิบายพระคัมภีรศ์ กั ดิส์ ทิ ธิด์ ว้ ยข้อพระคัมภีรข์ อ้ อืน่ ๆทีช่ ดั เจนกว่า
.....ในบรรดาสิ่งของทั้งหมดหนังสือศักดิ์สิทธิ์เล่มนี้จ�ำเป็นส�ำหรับคริสเตียน ท�ำความ
เข้าใจได้ง่ายและจัดวางไว้แล้วที่จะสลายความมืดไป พวกเราตกลงใจกันแล้ว ด้วย
พระคุณของพระเจ้าทีจ่ ะถนอมรักษาการเทศนาให้ความบริสทุ ธิแ์ ละเน้นเทศนาเฉพาะ
แต่พระวจนะของพระองค์เท่านัน้ ตามทีบ่ นั ทึกไว้ในหนังสือพระคริสตธรรมคัมภีรข์ อง
พันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่ โดยไม่เพิม่ เติมสิง่ ใดทีข่ ดั แย้งเข้าไปเลย พระวจนะ
นี้เป็นความจริงเดียวเท่านั้น เป็นกฎเที่ยงแท้ของหลักค�ำสอนทั้งปวงและ
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ของชีวิตทั้งมวลและจะไม่ทรยศหรือหลอกลวงเรา ผู้ที่สร้างขึ้นบนรากฐานนี้ลุกยืนขึ้น
ต่อต้านอ�ำนาจทัง้ ปวงของขุมนรก ในขณะทีค่ วามไร้สาระของมนุษย์ทกี่ อ่ ร่างขึน้ ต่อต้าน
จะล้มลงต่อเบื้องพระพักตร์ของพระเจ้า {GC 203.1}
“ด้วยเหตุนพี้ วกเราปฏิเสธแอกทีบ่ งั คับให้พวกเรารับ” “ในเวลาเดียวกัน พวก
เรารอด้วยความหวังว่าพระราชาจะทรงปฏิบัติต่อเราทั้งหลายดังเจ้าชายคริสเตียน
คนหนึง่ ทีร่ กั พระเจ้าเหนือสิง่ อืน่ ใดและพวกเราเองประกาศว่าเราพร้อมทีจ่ ะถวายความ
รักให้เจ้านายทีร่ กั ทัง้ หลายพร้อมทัง้ ความรักและการเชือ่ ฟังทีเ่ ป็นหน้าทีโ่ ดยชอบธรรม
และถูกต้องตามกฎหมายของเรา” (Ibid. เล่มที่ 13 บทที่ 6) {GC 203.2}
รัฐสภาได้รับความประทับใจอย่างลึกซึ้ง คนส่วนใหญ่ประหลาดใจและ
ตื่นตระหนกกับความกล้าหาญของพวกผู้คัดค้าน ส�ำหรับพวกเขาแล้ว อนาคตมีแต่
ความปั่นป่วนและความไม่แน่นอน การต่อสู้ ความขัดแย้งและการนองเลือดเป็นสิ่ง
ที่เลี่ยงไม่ได้ แต่นักปฏิรูปทั้งหลายมั่นใจในอุดมการณ์ที่ยุติธรรมและพวกเขาวางใจใน
พระเจ้าผู้ทรงสัพพัญญูและ “พวกเขาเต็มไปด้วยความกล้าหาญและความแน่วแน่”
{GC 203.3}
“หลักการที่เป็นส่วนประกอบของการต่อต้านอันเรืองนาม......เป็นเนื้อแท้
ของค�ำสอนของโปรเตสแตนท์นิยม Protestantism บัดนี้การคัดค้านเอาคนมาใช้
ในทางที่ผิดเรื่องความเชื่อมี 2 ประการ ประการแรกคือการแทรกแซงของอ�ำนาจ
ฝ่ายปกครอง และประการที่ 2 เป็นอ�ำนาจตามอ�ำเภอใจของคริสตจักร แทนที่จะมี
การใช้ในทางทีผ่ ดิ เหล่านี้ โปรเตสแตนท์ได้จดั ให้จติ ใต้สำ� นึกรูถ้ กู รูผ้ ดิ conscience
อยู่เหนืออ�ำนาจฝ่ายปกครองและให้พระวจนะของพระเจ้ามีอ�ำนาจอยู่เหนือคริสต
จักรที่มีอยู่ ในขั้นตอนแรก พวกเขาได้ปฏิเสธอ�ำนาจว่าด้วยการปกครองในเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับพระเจ้าและพูดด้วยกันกับผู้เผยพระวจนะและอัครทูตว่า “ข้าพเจ้าทั้ง
หลายจ�ำต้องเชื่อฟังพระเจ้ายิ่งกว่าเชื่อฟังมนุษย์ (กิจการ 5: 29 KJV) พวกเขาได้
เทิดทูนมงกุฎของพระเยซูคริสต์ไว้สูงเหนือพระจักรพรรดิชาลซ์ที่ Charles 5 แต่
ไปไกลกว่านี้ คือได้วางรากฐานของหลักการที่ว่าค�ำสอนทั้งหมดของมนุษย์จะต้องอยู่
ภายใต้ค�ำสอนของพระเจ้า” (Ibid. เล่มที่ 13 บทที่ 6) นอกเหนือจากนี้ ผู้คัดค้านยัง
ได้ยืนยันสิทธิของตนที่จะพูดอย่างเสรีในความจริงที่เขาเชื่อ พวกเขาไม่เพียงเชื่อและ
212 ปฏิบัติตามเท่านั้นแต่จะสอนในสิ่งที่พระวจนะพระเจ้าเสนอ และพวกเขา

ปฏิเสธสิทธิของบาทหลวงและฝ่ายปกครองที่จะยุ่งเกี่ยว การประท้วงที่เมืองสไปร์ส
Spires เป็นหลักฐานเสมือนงานพิธที างศาสนาทีต่ อ่ ต้านความมีทฐิ ใิ จแคบในศาสนา
religious intolerance และยืนยันถึงสิทธิอันชอบของคนทั้งปวงที่จะนมัสการ
พระเจ้าตามที่จิตใต้ส�ำนึกของตนก�ำหนด the right of all men to worship God
according to the dictates of their own consciences. {GC 203.4}
ค�ำประกาศได้ทำ� ไปแล้ว เขียนไว้ในความทรงจ�ำของคนเป็นพันๆและจดบันทึก
ไว้ในสมุดของสวรรค์ ที่ซึ่งความพยายามใดๆของมนุษย์ไม่อาจลบล้างไปได้ ชาวอีแวน
เจลิคัล ของทัง้ ประเทศเยอรมันได้ยอมรับค�ำประท้วงนีเ้ ป็นการแสดงออกถึงความเชือ่
ทุกหนทุกแห่ง คนทั้งหลายต่างมองว่าค�ำประกาศนี้เป็นสัญญาของยุคใหม่และยุคที่
ดีกว่า เจ้าผู้ครองนครคนหนึ่งพูดกับชาวโปรเตสแตนท์ที่เมืองสไปร์สว่า “ขอพระเจ้า
ยิ่งใหญ่ผู้ทรงประทานพระคุณให้ท่านประกาศพระกิตติคุณอย่างมีพลังได้อย่างเสรี
และอย่างปราศจากความกลัว และทรงปกปักษ์ท่านในความมั่นคงของคริสเตียนจน
ชั่วนิรันดร์” (Ibid. เล่มที่ 13 บทที่ 6) {GC 204.1}
หากหลังจากการปฏิรูปได้รับความส�ำเร็จในระดับหนึ่งแล้ว การที่จะหน่วง
เหนีย่ วเพือ่ รับสิทธิพเิ ศษร่วมกับโลกเป็นการชัว่ คราวก็จะเป็นการไม่ซอื่ สัตย์ตอ่ พระเจ้า
และตัวพวกเขาเอง และด้วยการท�ำเช่นนี้จะได้ความพินาศของตนเองอย่างแน่นอน
ประสบการณ์ของนักปฏิรูปที่ประเสริฐเหล่านี้บรรจุบทเรียนไว้ส�ำหรับคนทั้งหลายใน
ยุคต่อๆมา วิธกี ารท�ำงานของซาตานในการต่อต้านพระเจ้าและพระวจนะของพระองค์
นั้นยังไม่เคยเปลี่ยน มันยังคงต่อต้านพระคัมภีร์เหมือนเดิมซึ่งได้น�ำมาเป็นหนังสือ
น�ำทางชีวิตในศตวรรษที่สิบหก ในสมัยนี้ของเรา มีการเดินห่างออกไปจากหลัก
ค�ำสอนและกฎ (ของพระเจ้า) อย่างมาก และเป็นเรื่องจ�ำเป็นที่จะต้องกลับไปยัง
หลักการยิ่งใหญ่ของโปรเตสแตนท์ Protestant นั่นคือพระคัมภีร์และพระคัมภีร์
เท่านั้นเป็นกฎแห่งความเชื่อและหน้าที่ ซาตานยังคงท�ำงานผ่านทุกช่องทางที่จะ
ควบคุมให้ได้เพือ่ ท�ำลายเสรีภาพทางศาสนา อ�ำนาจทีต่ อ่ ต้านคริสเตียน(คริสจักรโรม
ต่อต้านคริสเตียนที่แท้จริง) ทีช่ าวโปรเตสแตนท์คัดค้านและปฎิเสธในเมืองสไปร์ส
บัดนี้ได้รวมพลังใหม่เพื่อตามหาอ�ำนาจสูงสุดที่สูญหายไปกลับคืนมา การยึดมั่น
อย่างเดียวกันในพระค�ำของพระเจ้าที่แสดงออกในยามวิกฤตของการปฏิรูป(สมัย
ลูเธอร์) เป็นความหวังเดียวของการปฏิรูปในวันนี้ {GC 204.2}
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มีเครื่องหมายปรากฏออกมาให้เห็นถึงอันตายที่มีต่อชาวโปรเตสแตนท์ ขณะ
เดียวกันมีเครือ่ งหมายทีบ่ อกถึงพระหัตถ์ของพระเจ้าทีท่ รงยืน่ ออกปกป้องคนทีซ่ อื่ สัตย์
เป็นช่วงเวลานี้ที่ “เมลังค์ธอนน�ำซีโมน ไกรเนอูส สหายของเขาเดินผ่านถนนของเมือง
สไปร์สไปอย่างรวดเร็วมุ่งหน้าไปยังแม่น�้ำไรน์ เร่งเร้าให้เขาข้ามแม่น�้ำไป ซีโมนแปลก
ใจกับการผลักดันอย่างร้อนรนเช่นนี้ ‘มีชายชราคนหนึ่งที่แคร่งขรึมและเอาจริงเอาจัง
และเป็นคนที่ข้าพเจ้าไม่รู้จักได้มาปรากฏต่อหน้าข้าพเจ้าและพูดว่า ในอีกหนึ่งนาที
เฟอร์ดินันด์จะส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายตุลาการมาจับตัวไกรเนอูส’ “ เมลังค์ธอนพูด {GC
205.1}
ในช่วงเวลากลางวัน เฟเบอร์ ดอกเตอร์มีชื่อคนหนึ่งของพระสันตะปาปาได้
เทศนากล่าวเรือ่ งอับอายอือ้ ฉาวใส่ไกรเนอูส Grynaeus และปิดท้ายด้วยการพูดคัดค้าน
เรือ่ งทีเ่ ขาได้ปกป้อง “ความผิดบางอย่างทีน่ า่ เกลียดชัง” เฟเบอร์ปดิ บังความโกรธของ
เขาไว้ และได้เข้าไปเฝ้าพระราชาและได้รับค�ำสั่งที่จะต่อสู้กับศาสตราจารย์ที่เร้าร้อน
แห่งเมืองไฮเดลเบิรก์ เมลังค์ธอนไม่ได้สงสัยเลยว่าพระเจ้าจะทรงช่วยมิตรคนหนึง่ ของ
เขาด้วยการบัญชาให้ทูตสวรรค์องค์หนึ่งมาเตือนเขาล่วงหน้าในเรื่องนี้ {GC 205.2}
“เขายืนอยูบ่ นริมฝัง่ แม่นำ�้ ไรน์อย่างแน่นงิ่ คอยจนกระทัง่ กระแสน�ำ้ ของล�ำธาร
ได้ช่วยไกรเนอูสพ้นจากผู้ที่ข่มเหงเขา เมลังค์ธอนร้องขึ้นขณะที่มองเห็นเขาอยู่ฝั่งตรง
กันข้ามว่า “ในทีส่ ดุ เขาหลุดพ้นจากเขีย้ วเล็บของผูท้ กี่ ระหายเลือดของคนบริสทุ ธิ์ เมือ่
เขาเดินทางกลับไปทีบ่ า้ น มาลังค์ธอนได้รบั ข่าวว่าเจ้าหน้าทีไ่ ด้มาตามหาไกรเนอูสและ
ได้ค้นหาเขาทั้งบ้าน” (Ibid. เล่มที่ 13 บทที่ 6) {GC 205.3}
การปฏิรูปทางศาสนา reformation จะต้องน�ำขึ้นมาให้โดดเด่นยิ่งใหญ่กว่า
ต่อหน้าผู้ยิ่งใหญ่ของโลก เจ้าผู้ครองนครฝ่ายโปรเตสแตนท์ถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าเฝ้า
กษัตริย์เฟอร์ดินันด์ แต่ได้รับโอกาสให้เสนอเรื่องราวต่อหน้าจักรพรรดิและเจ้าหน้าที่
ชั้นสูงทั้งหลายของคริสตจักรและของรัฐที่มาชุมนุมกัน เพื่อท�ำความขัดแย้งที่รบกวน
อาณาจักรให้สงบลง จักรพรรดิชาล์สที่ห้าได้เปิดประชุมสภาขึ้นที่เมืองออสเบิรก์ใน
ปีถดั จากการคัดค้านทีเ่ มืองสไปร์ส และประกาศว่าจะท�ำหน้าทีเ่ ป็นประธานเอง จึงส่ง
หมายเรียกให้ผู้น�ำโปรเตสแตนท์ทั้งหลายให้มายังสถานที่แห่งนี้ {GC 205.4}
ภัยอันตรายยิง่ ใหญ่คกุ คามงานการปฏิรปู ทางศาสนา แต่ผสู้ นับสนุนยังคงมอบ
214 ความวางใจของเรื่องนี้ไว้กับพระเจ้าและปฏิญาณตนเองที่จะยึดมั่นอยู่ใน

พระกิตติคุณ ที่ปรึกษาของเจ้าครองนครแห่งแคว้นแซกซอนนีได้รับค�ำชี้แนะไม่ให้มา
ปรากฏตัวที่ประชุมสภา พวกเขาพูดว่าจักรพรรดิต้องการให้เจ้าผู้ครองนครทั้งหลาย
มาร่วมชุมนุมกันเพื่อจับพวกเขาให้ติดกับดัก “ไม่ใช่เป็นการเสี่ยงทุกอย่างเพื่อเดินทาง
ไปและปิดตัวเองให้อยูภ่ ายในก�ำแพงเมืองของศัตรูทมี่ อี ำ� นาจยิง่ ใหญ่หรือ” แต่คนอืน่ ๆ
ประกาศอย่างภาคภูมวิ า่ “ขอให้เจ้าผูค้ รองนครทัง้ หลายวางตัวด้วยความกล้าหาญและ
งานของพระเจ้าจะได้รับการช่วยกู้” “พระเจ้าทรงสัตย์ซื่อ พระองค์จะไม่ทรงทอดทิ้ง
พวกเรา” ลูเธอร์พูด (Ibid. เล่มที่ 14 บทที่ 2) เจ้าผู้ครองนครออกเดินทางพร้อมด้วย
ผู้ติดตามมุ่งหน้าไปยังเมืองออสเบิร์ก ทุกคนคุ้นเคยกับภัยอันตรายที่คุกคามพวกเขา
และหลายคนเดินมุ่งหน้าไปด้วยสีหน้าที่เศร้าหมองและหัวใจที่เป็นทุกข์ แต่ลูเธอร์ได้
เดินทางพร้อมกับพวกเขาไปจนถึงเมืองโคเบิรก์ ได้หนุนความเชือ่ ทีจ่ มดิง่ ลงไปด้วยการ
ร้องเพลงสรรเสริญที่แต่งขึ้นมาในขณะที่เดินทางนั้น “พระเจ้าทรงเป็นป้อมปราการที่
แข็งแรง” เสียงเพลงหนุนใจได้ขจัดทิ้งลางสังหรณ์และความกังวลใจ หัวใจที่ทุกข์หนัก
ก็ผ่อนคลายลง {GC 206.1}
เจ้าผู้ครองนครที่ปฏิรูปแล้วตั้งใจที่จะจัดถ้อยแถลงความคิดเห็นออกมาเป็น
รูปแบบอย่างมีระบบ พร้อมด้วยหลักฐานจากพระคัมภีรเ์ พือ่ เสนอต่อรัฐสภาและภาระ
ของการเตรียมงานได้มอบให้กบั ลูเธอร์ เมลังค์ธอนและเพือ่ นๆของพวกเขา ถ้อยแถลง
การณ์ confession นีเ้ ป็นทีย่ อมรับโดยชาวโปรเตสแตนท์โดยถือว่าเป็นการแสดงออก
ถึงเหตุผลแห่งความเชื่อของเขาทั้งหลาย พวกเขาได้ชุมนุมกันเพื่อลงนามในเอกสาร
ส�ำคัญ เป็นห้วงเวลาที่ส�ำคัญและเป็นการทดสอบความเชื่อของพวกเขา นักปฏิรูป
ศาสนาวิงวอนด้วยความจริงใจจะไม่ให้อุดมการณ์ของเขาเข้าปนเปกับปัญหาทางการ
เมือง พวกเขามีความรู้สึกว่าการปฏิรูปทางศาสนาจะต้องไม่ใช้อิทธิพลใดนอกจากที่
ออกมาจากพระวจนะของพระเจ้า ในขณะที่เจ้าผู้ครองนครคริสเตียนทั้งหลายด�ำเนิน
การต่อไปที่จะเซ็นถ้อยแถลงการณ์ confession ยอมรับร่วมกัน มาลังค์ธอนท้วงขึ้น
มาว่า “เป็นเรือ่ งของนักศาสนศาสตร์และของศาสนาจารย์ทจี่ ะเสนอเรือ่ งเหล่านีใ้ ห้เรา
สงวนผู้มีอ�ำนาจยิ่งใหญ่ของโลกเพื่องานอื่น” ยอห์นแห่งแคว้นแซกซอนนีตอบว่า “ขอ
ให้พระเจ้าทรงห้ามท่านเถิด ทีท่ า่ นจะมาขวางให้เราออกไป เราตัดสินใจแล้วทีจ่ ะท�ำใน
สิ่งที่ถูก โดยไม่รบกวนตัวเราเองในเรื่องของมงกุฎ เรามีความปรารถนาที่จะยอมรับ
พระเจ้า ส�ำหรับเราแล้ว หมวกประจ�ำต�ำแหน่งของเราและเสื้อหนังมีค่า
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ไม่เท่ากับกางเขนของพระเยซูคริสต์” เมื่อพูดจบแล้ว เขาก็ลงนามในเอกสาร เจ้าผู้
ครองนครอีกคนหนึง่ พูดขณะทีจ่ บั ปากกาขึน้ มาว่า “หากการถวายเกียรติพระเยซูคริสต์
เจ้าของเราต้องการให้เราท�ำเช่นนี้ เราก็พร้อมแล้ว.....ที่จะทิ้งสมบัติและชีวิตไว้ข้าง
หลัง” เขาพูดต่อว่า “เรายอมทีจ่ ะประกาศทิง้ พลเมืองและรัฐการปกครองของเราๆ
ยอมทีจ่ ะทิง้ ดินแดนของบรรพบุรษุ ทีอ่ ยูใ่ นมือมากกว่าทีจ่ ะยอมรับหลักค�ำสอนอืน่ ๆ
ที่บรรจุในเอกสารท้ายแถลงการณ์ confession ให้ยอมรับฉบับนี้” (Ibid. เล่มที่
14 บทที่ 2) คนของพระเจ้ามีความเชือ่ และความกล้าหาญเช่นนีแ้ หละ {GC 206.2}
เวลาที่ก�ำหนดไว้เพื่อให้เข้าเฝ้าจักรพรรดิได้มาถึงแล้ว จักรพรรดิ ชาลส์ที่ห้า
ชึ้นประทับบนบัลลังก์ มีเจ้าผู้ครองนครหลายคนอยู่ล้อมรอบและได้เรียกให้นักปฏิรูป
ศาสนาชาวโปรเตสแตนท์เข้าเฝ้า ได้มีการอ่านถ้อยแถลงประกาศความเชื่อ confession ในทีช่ มุ นุมอันงามสง่านัน้ ความจริงของพระกิตติคณ
ุ ได้จดั วางไว้อย่างชัดเจนและ
ชี้ความผิดของคริสตจักรโรมันคาทอลิคออกมาให้เห็น จะกล่าวได้ว่า “เป็นวันยิ่งใหญ่
ที่สุดของงานปฏิรูปศาสนาและเป็นวันมีเกียรติที่สุดวันหนึ่งของประวัติศาสตร์ของ
คริสเตียนและของมนุษยชาติ” (Ibid. เล่มที่ 14 บทที่ 7) {GC 207.1}
เวลาผ่านไปเพียงไม่กปี่ ตี งั้ แต่บาทหลวงแห่งเมืองวิตเตนเบิรก์ ยืนขึน้ อย่างโดด
เดี่ยวที่เมืองเวิมส์ต่อหน้าเจ้าหน้าที่ประชุมสภาแห่งชาติ บัดนี้เจ้าผู้ครองนครอันทรง
เกียรติทสี่ ดุ และมีอำ� นาจมากทีส่ ดุ หลายคนของอาณาจักรได้ยนื อยูใ่ นทีข่ องเขา ลูเธอร์
ได้รับค�ำบัญชาให้รายงานตัวที่เมืองออกสเบิร์กแต่เขาอยู่ที่นั่นโดยทางค�ำพูดและ
ค�ำอธิษฐาน เขาเขียนบันทึกไว้วา่ “ข้าพเจ้าดีใจอย่างล้นเหลือทีม่ ชี วี ติ อยูจ่ นถึงชัว่ โมงนี้
เมื่อมีผู้ยอมรับเทิดทูนพระนามของพระคริสต์อย่างเปิดเผยและในที่ชุมนุมอันทรง
เกียรติ” (Ibid. เล่มที่ 14 บทที่ 7) ด้วยประการฉะนี้ ข้อพระคัมภีร์ที่ว่า “ข้าพระองค์
จะพูดถึงพระโอวาทของพระองค์ต่อเบื้องพระพักตร์บรรดาพระราชา” ก็ถึงที่ส�ำเร็จ
ด้วยประการฉะนี้” (สดุดี 119:46) {GC 207.2}
ในสมัยของอัครทูตเปาโล พระกิตติคุณที่เป็นเหตุท�ำให้เขาถูกคุมขังนั้นได้น�ำ
ขึ้นไปต่อหน้าเจ้าชายและขุนนางทั้งหลายของเมืองจักรพรรดิ ในโอกาสนี้เช่นกัน สิ่งที่
จักรพรรดิประกาศห้ามเทศนาบนธรรมาสน์นนั้ ได้นำ� มาประกาศทีพ่ ระราชวัง ถ้อยค�ำที่
หลายคนถือว่าไม่สมควรแม้แต่คนรับใช้กไ็ ม่สมควรฟังนัน้ ดังขึน้ เพือ่ ให้เจ้าและนายของ
216 อาณาจักรตลอดจน พระราชาและบุคคลยิ่งใหญ่ได้ฟัง เจ้าฟ้าชายองค์มกุฎ

ราชกุมารหลายองค์กลายเป็นนักเทศน์และค�ำเทศนาเป็นพระบรมราชโองการแห่ง
ความจริงของพระเจ้า มีนกั เขียนคนหนึง่ บันทึกไว้วา่ “ตัง้ แต่สมัยของอัครทูต ยังไม่เคย
มีงานใดที่ยิ่งใหญ่กว่าหรืองดงามกว่าแถลงการณ์นี้” (D’Aubigne เล่มที่ 14 บทที่ 7)
{GC 208.1}
พระสังฆราชของพระสันตะปาปาคนหนึ่งเปิดเผยว่า “ทุกสิ่งที่ชาวลูเธอร์เริน
พูดมานัน้ เป็นความจริง เราปฏิเสธไม่ได้” อีกท่านหนึง่ ทีถ่ าม ดร. เอ๊คก์ของโรม ขึน้ มาว่า
“ท่านจะใช้เหตุผลที่ดีลบล้างค�ำสารภาพที่เจ้าผู้ครองนครและพันธมิตรทั้งหลายท�ำไว้
หรือไม่” ค�ำตอบที่ได้คือ “ด้วยผลงานเขียนของอัครทูตและของผู้เผยพระวจนะแล้ว
ไม่ได้เลย แต่เมือ่ ใช้ของพวกบาทหลวงและของสภาก็จะท�ำได้” ผูท้ ถี่ ามตอบว่า “เราเข้าใจ
แล้วตาม ที่ท่านบอกมานั้นคือว่าชาวลูเธอร์เรินอยู่ในพระคัมภีร์และพวกเราอยู่นอก
พระคัมภีร์” (Ibid. เล่มที่ 14 บทที่ 8) {GC 208.2}
เจ้าผู้ครองนครบางคนของประเทศเยอรมันได้หันกลับมาอยู่ฝ่ายการปฏิรูป
ความเชื่อ จักรพรรดิเองเปิดเผยว่าเอกสารของชาวโปรเตสแตนท์ไม่เป็นอย่างอื่น
นอกจากความจริง ถ้อยแถลงค�ำสารภาพนีไ้ ด้แปลเป็นหลายภาษาและกระจายไปทัว่
ยุโรปและเป็นที่ยอมรับของคนเป็นล้านๆในยุคต่อๆมาว่าเป็นการแสดงออกถึงความ
เชื่อของพวกเขา {GC 208.3}
ผูร้ บั ใช้ทซี่ อื่ สัตย์ของพระเจ้าไม่ได้ทำ� งานอย่างโดดเดีย่ ว ในขณะทีเ่ ทพผูค้ รอง
ศักดิเทพ และวิญญาณชัว่ ในสถานฟ้าอากาศได้รวมกันต่อต้านพวกเขาก็ตาม แต่พระเจ้า
ไม่ทรงทอดทิ้งประชากรของพระองค์ หากตาของพวกเขาจะเปิดออก พวกเขาจะมอง
เห็นหลักฐานอย่างเด่นชัดถึงการทรงสถิตอยู่ของพระเจ้าและการทรงโปรดประทาน
ให้ผู้เผยพระวจนะในโบราณกาล เมื่อคนของเอลีชาชี้เจ้านายของเขาให้มองดูกองทัพ
น่ากลัวของศัตรูที่ล้อมอยู่รอบพวกเขาและตัดโอกาสทุกเส้นทางที่จะให้หนีพ้น ผู้เผย
พระวจนะอธิษฐานว่า “ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงเบิกตาของเขาเพื่อเขาจะได้เห็น” (2
พงศ์กษัตริย์ 6:17) และดูเถิด มีรถและม้าเพลิงอยู่เต็มทั่วภูเขา กองทัพของชาวสวรรค์
ตัง้ ป้อมอยูเ่ พือ่ ปกป้องคนของพระเจ้า ด้วยประการฉะนี้ ทูตสวรรค์อยูล่ อ้ มรอบคนงาน
ทั้งหลายในขบวนการของการปฏิรูปทางศาสนา {GC 208.4}
มีอยู่หลักการหนึ่งที่ลูเธอร์ถือรักษาไว้อย่างมั่นคงที่สุดคือการไม่เข้าไปพึ่ง
อ�ำนาจฝ่ายโลกเพื่อสนับสนุนงานการปฏิรูปและไม่ขออาวุธเพื่อการปกป้อง 217

เขาชื่นชมด้วยความปรีดาที่เจ้าผู้ครองนครหลายคนของอาณาจักรได้ยอมรับพระ
กิตติคุณแต่เมื่อพวกเขาเสนอที่จะเข้าร่วมพันธมิตรของการปกป้อง เขาจะประกาศว่า
“พระเจ้าแต่ผู้เดียวที่จะทรงปกป้องหลักค�ำสอนของพระกิตติคุณ.....เมื่อมนุษย์จะยุ่ง
กับงานนี้ยิ่งน้อยมากเพียงไร การเข้าขัดขวางของพระเจ้าก็จะยิ่งโดดเด่นมากขึ้นเพื่อ
งานนี้ ในทัศนะของเขาแล้ว การเสนอทั้งหมดให้มีการป้องกันฝ่ายการเมืองที่เกิดจาก
ความกลัวที่ไม่คู่ควรและความไม่วางใจเป็นสิ่งที่อยู่ฝ่ายบาป” (D’Aubigne, London
ed. เล่มที่ 10 บทที่ 14) {GC 209.1}
เมื่อศัตรูที่มีอ�ำนาจยิ่งใหญ่ได้ร่วมมือกันเพื่อล้มล้างความเชื่อที่ปฏิรูปแล้ว
และดูประหนึ่งว่าดาบเป็นพันๆเล่มก�ำลังจะชักออกจากฝักมาต่อสู้นั้น ลูเธอร์เขียนไว้
ว่า “ซาตานก�ำลังพุ่งความโกรธของมันออกมา พระสันตะปาปาที่ร้ายกาจก�ำลังร่วม
กันคิดอุบายและพรรคพวกเขาถูกคุกคามด้วยสงคราม จงชักชวนประชาชนให้ต่อสู้
อย่างกล้าหาญ ณ เบื้องพระบัลลังก์ของพระเจ้าโดยความเชื่อและค�ำอธิษฐาน เพื่อ
พระวิญญาณของพระเจ้าจะปราบศัตรูของเราให้พา่ ยแพ้ไปและบังคับให้อยูอ่ ย่างสันติ
สิ่งที่เราต้องการมากที่สุด งานที่เราต้องท�ำมากที่สุดคืออธิษฐาน จงให้ประชาชนรู้กัน
เถิดว่าบัดนีพ้ วกเขาจะเปิดตัวรับมือกับดาบและความโกรธแค้นของซาตานและให้พวก
เขาทั้งหลายอธิษฐาน” (D’Aubigne, London ed. เล่มที่ 10 บทที่ 14) {GC 209.2}
อีกครั้งหนึ่งในช่วงเวลาต่อมาเมื่ออ้างถึงพันธมิตรที่เจ้าผู้ครองนครปฏิรูป
แล้ววางแผนที่จะท�ำ ลูเธอร์เปิดเผยว่าอาวุธเดียวที่จะใช้เพื่อการต่อสู้นี้คือ “ดาบของ
พระวิญญาณ” เขาเขียนจดหมายถึงเจ้าผู้ครองนครแห่งแคว้นแซกซอนนีว่า “ด้วย
สติรู้สึกผิดชอบของเรา เราไม่สามารถเห็นชอบกับพันธมิตรที่เสนอไว้ เราจะยอมตาย
สิบครั้งแทนที่จะมองดูพระกิตติคุณเป็นเหตุท�ำให้หลั่งเลือดหนึ่งหยด งานส่วนของเรา
จะต้องเป็นเหมือนลูกแกะของผู้ฆ่าแกะ เราจะต้องแบกกางเขนของพระคริสต์ ขอให้
ท่านอย่าตกใจกลัว เราจะท�ำได้มากมายด้วยค�ำอธิษฐานของเรามากกว่าศัตรูของเรา
ด้วยการโอ้อวดของพวกเขา เพียงแต่อย่าให้มอื ของท่านเปือ้ นเลือดของพีน่ อ้ งของท่าน
หากจักรพรรดิก�ำหนดมอบเราให้กับศาลตัดสินความ เราก็พร้อมที่จะมอบตัว ท่าน
ปกป้องความเชือ่ ของเราไม่ได้ แต่ละคนต้องเชือ่ ด้วยตัวเขาตามความเสีย่ งภัยของเขาเอง
(Ibid. เล่มที่ 14 บทที่ 1) {GC 209.3}
218 จากที่ลี้ลับของการอธิษฐาน จะมีก�ำลังที่จะมาเขย่าโลกในงานของการปฏิรูป

ศาสนายิ่งใหญ่ ณ ที่นั่น ผู้รับใช้ของพระเจ้าจะวางเท้าบนศิลาแห่งค�ำสัญญาด้วยความ
สงบที่ศักดิ์สิทธิ์ ในระหว่างการดิ้นรนที่ออสเบิร์กลูเธอร์ กล่าวว่า “ไม่มีสักวันหนึ่งผ่าน
ไปโดยไม่ได้อุทิศเวลาอย่างน้อยสามชั่วโมงให้กับการอธิษฐานและได้เลือกเวลาดีที่สุด
เพื่อใช้ศึกษา” ในห้องส่วนตัวของเขา เขาจะได้ยินเสียงของเขาทูลขอต่อพระเจ้าด้วย
ค�ำพูด “ที่เปี่ยมด้วยการเทิดทูน ความย�ำเกรงและความหวัง เสมือนคนหนึ่งที่พูดกับ
มิตรสหาย” “ข้าพเจ้าทราบดีว่า พระองค์ทรงเป็นบิดาและพระเจ้าของเรา” เขาพูด
“และพระองค์จะทรงกระจายผูก้ ดขีเ่ หล่าบุตรของพระองค์ไป เพราะพระองค์เองทรงได้
รับภัยอันตรายร่วมกับพวกเรา เรือ่ งทัง้ หมดนีเ้ ป็นของพระองค์และโดยการทรงควบคุม
ของพระองค์ทเี่ ราทัง้ หลายได้วางมือบนนัน้ ได้ขอพระองค์ทรงปกป้องพวกเรา พระบิดา
เจ้าข้า” (Ibid. เล่มที่ 14 บทที่ 6) {GC 210.1}
เขาเขียนจดหมายถึงเมลังค์ธอนทีถ่ กู บดขยีภ้ ายใต้ความกังวลและความกลัวว่า
“พระคุณและสันติสุขในพระคริสต์ ข้าพเจ้าย�้ำว่าไม่ใช่ในโลก อาเมน. ข้าพเจ้าเกลียด
และเกลียดอย่างถึงที่สุด ความเอาใจใส่ที่กัดกินท่าน หากอุดมการณ์นั้นไม่ยุติธรรม
สลัดทิ้งไปเลย หากเป็นงานที่ชอบธรรม แล้วท�ำไมเราจึงไม่ซื่อตรงกับค�ำสัญญาของ
พระองค์ที่บัญชาให้เรานอนลงโดยไม่มีความกลัวเล่า....พระคริสต์จะไม่ทรงบกพร่อง
ต่อพระราชกิจแห่งความยุติธรรมและแห่งความจริง พระองค์ทรงชนม์ พระองค์ทรง
ครองราชย์บัลลังก์อยู่แล้ว เราจะไม่มีความกลัวอะไร!” (Ibid. เล่มที่ 14 บทที่ 6) {GC
210.2}
พระเจ้าทรงสดับฟังค�ำร้องเรียกของผูร้ บั ใช้ของพระองค์ พระองค์ทรงประทาน
พระคุณและความกล้าหาญให้แก่เจ้าผู้ครองนครและรัฐมนตรีทั้งหลาย เพื่อคงรักษา
ความจริงไว้ที่จะต่อสู้กับผู้ปกครองแห่งความมืดของโลกนี้ พระเจ้าตรัสว่า “ดูก่อน
เราวางศิลาก้อนหนึ่งลงในศิโยน เป็นศิลาหัวมุมที่ทรงเลือกแล้ว และเป็นศิลาที่มีค่า
อันประเสริฐ และผู้ใดที่เชื่อในพระองค์ก็จะไม่ได้รับความอับอาย” (1 เปโตร 2:6)
นักปฏิรูปชาวโปรเตสแตนท์ได้ก่อขึ้นอยู่ในพระคริสต์และพลังแห่งความตายจะมีชัย
ต่อพวกเขาเหล่านั้นก็จะหามิได้ {GC 210.3}
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Tower of Constance คุกมืด – ฝรั่งเศส Catholic dungeon for Protestant
Huguenot heretics Aigues-Mortes ,France
คุกมืดทีฝ่ รัง่ เศษ ศตวรรษ 16 – 18 คริสตจักรคาทอลิกกักขังคริสเตียนโปรเตสแตนท์
ชาวฮิวกานอท Huguenots และ Albigenses คริสเตียนโปรเตสแตนท์ถูกคริสตจักร
โรมฆ่าตายหลายหมื่นคนที่ฝรั่งเศส
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จอห์น แคลวิน (ค.ศ. 1509 – 1564 )

Carcassone,France ศูนย์กลาง Spanish Inquisition
มีการทรมานและฆ่าคนมากที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป
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การปฏิรูปทางศาสนาในประเทศฝรั่งเศส
การประท้วงทีเ่ มืองสไปรส์และการสารภาพอย่างเปิดเผยทีเ่ มืองออสเบิรก์ ซึง่
เป็นจุดเด่นในชัยชนะของการปฏิรปู ทางศาสนาในประเทศเยอรมันนัน้ ท�ำให้เกิดความ
ขัดแย้งและความมืดมนตามมาเป็นเวลาหลายปี ดูเสมือนหนึ่งว่าจะต้องท�ำลายพวกที่
นิยมโปรเตสแตนท์ให้สน้ิ ซากไป คนนับพันๆประทับตราค�ำพยานของพวกเขาด้วยเลือด
ของตนเอง สงครามกลางเมืองระเบิดขึน้ อุดมการณ์ของชาวโปรเตสแตนท์ถกู ผูเ้ ชือ่ แนว
หน้าคนหนึง่ ทรยศ เจ้าผูค้ รองนครทีป่ ฏิรปู แล้วผูส้ ง่างามทีส่ ดุ คนหนึง่ ตกไปอยูใ่ นมือของ
พระจักรพรรดิและเป็นเชลยถูกลากจากเมืองหนึ่งไปยังอีกเมืองหนึ่ง แต่ในเสี้ยววินาที
ของชัยชนะทีอ่ ยูแ่ ค่เอือ้ ม ความพ่ายแพ้เข้าจูโ่ จมจักรพรรดิ พระองค์เห็นเหยือ่ ถูกฉกชิง
ออกไปจากอุ้งมือ ในที่สุดพระองค์ถูกบังคับให้ยอมอดทนต่อหลักค�ำสอนที่พระองค์
มุ่งมั่นทั้งชีวิตที่จะท�ำลาย พระองค์เอาราชอาณาจักร สมบัติและชีวิตทั้งหมดเป็นเดิม
พันที่จะบดขยี้พวกนอกรีตให้สิ้นซากไป บัดนี้พระองค์เห็นกองทัพศัตรูท�ำลายกองทัพ
ของพระองค์ ทรัพย์สินของพระองค์ร่อยหรอลง การกบฏคุกคามอาณาจักรต่างๆของ
พระองค์ ในขณะทีท่ กุ แห่งหนความเชือ่ ทีพ่ ระองค์พยายามกดลงก�ำลังแผ่ขยายวงกว้าง
ยิ่งขึ้น จักรพรรดิชาล์สที่ห้าก�ำลังต่อสู้กับอ�ำนาจพระเจ้ายิ่งใหญ่ พระเจ้าตรัสไว้แล้วว่า
“จงให้มคี วามสว่าง” แต่จกั รพรรดิใช้ความพยายามทีจ่ ะรักษาวามืดให้ปกคลุมอยูอ่ ย่าง
ไม่ขาดสาย เป้าหมายของพระองค์ล้มเหลวและในสภาพที่แก่ก่อนวัย และความ
เสื่อมโทรมจากการต่อสู้มาอย่างช้านาน พระองค์สละราชสมบัติและหลบไปอยู่ใน
อารามอย่างสันโดษ {GC 211.1}
วันมืดมนของการปฏิรูปทางศาสนาได้มาถึงประเทศสวิตเซอร์แลนด์เหมือน
เช่นที่เกิดขึ้นแล้วในประเทศเยอรมัน ในขณะที่มีเขตปกครองขนาดเล็กเฉพาะรัฐใน
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์หลายแห่งรับความเชือ่ ทีป่ ฏิรปู แล้วก็ตาม คนอืน่ ๆ ก็ยงั ยึดเกาะ
ศาสนาของโรมอย่างหลับหูหลับตา ท�ำการกดขีข่ ม่ เหงผูท้ มี่ คี วามปรารถนารับความจริง
222 ท�ำให้เกิดสงครามกลางเมือง สวิงลีและหลายคนทีเ่ ข้าร่วมกับเขาในการปฏิรป
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ตกลงสูส่ นามรบการต่อสูท้ นี่ องเลือดทีเ่ มืองแคพเพล เอโคลัมพาเดียสผูน้ ำ� ทัพพ่ายแพ้ใน
การต่อสูอ้ นั น่ากลัว ไม่นานต่อมาเขาก็เสียชีวติ โรมฉลองความมีชยั และดูเสมือนหนึง่ ว่า
ในสถานทีห่ ลายแห่งเขาก�ำลังได้สงิ่ ทัง้ หมดทีเ่ ธอสูญเสียไปกลับคืนมา แต่พระเจ้าผูท้ รง
ประทานค�ำแนะน�ำตัง้ แต่อดีตนิรนั ดรกาลไม่ทรงทอดทิง้ งานหรือประชากรของพระองค์
พระหัตถ์ของพระองค์ทรงช่วยกู้พวกเขาออกมา ในดินแดนอื่นๆพระองค์ทรงเรียกคน
ท�ำงานขึ้นมาเพื่อสานต่องานของการปฏิรูป {GC 211.2}
ในประเทศฝรั่งเศส ฟ้าวันใหม่ได้เริ่มขึ้นแล้ว ก่อนที่ชื่อของลูเธอร์จะปรากฏ
เป็นนักการปฏิรูป มีอยู่คนหนึ่งที่ได้รับแสงสว่างได้คือเลอแฟร์ เขาเป็นชายสูงอายุที่มี
การศึกษาแตกฉาน เป็นศาสตราจารย์ในมหาวิทยาลัยปารีสและเป็นผู้นิยมพระ
สันตะปาปาอย่างจริงใจและร้อนรน ในขณะที่เขาศึกษาวิจัย ค้นคว้าวรรณคดีโบราณ
เขาได้หันไปสนใจพระคัมภีร์และได้แนะน�ำการศึกษาเรื่องนี้ให้แก่นักศึกษาทั้งหลาย
ของเขา {GC 212.1}
เลอแฟร์เป็นผูเ้ ทิดทูนนักบุญอย่างแรงกล้า และเขาก�ำลังด�ำเนินการทีจ่ ะเขียน
ประวัติศาสตร์เรื่องของนักบุญหลายคน และผู้ที่พลีชีพทั้งหลายตามต�ำนานของ
คริสตจักร นี่เป็นงานที่จะต้องใช้ความพยายามอย่างมากมาย แต่เมื่อเขาเดินหน้ารุด
ไปได้คอ่ นข้างมากแล้ว เขาก็เริม่ คิดว่าพระคัมภีรน์ า่ จะให้ประโยชน์กบั งานของเขาบ้าง
ด้วยเป้าหมายนี้เขาจึงเริ่มศึกษาพระคัมภีร์อีกครั้ง แน่นอนทีเดียวเขาพบนักบุญใน
พระคัมภีร์ แต่ไม่ใช่เป็นตามรูปแบบปฏิทนิ ของชาวโรมัน ล�ำแสงสว่างเจิดจ้าของพระเจ้า
ส่องลงมายังความคิดของเขา ด้วยความประหลาดใจและความรังเกียจ เขาหันหน้า
ออกไปจากงานที่เขาสั่งให้ตัวเขาท�ำเอง และอุทิศตนให้กับการศึกษาพระวจนะของ
พระเจ้า ในไม่ช้าเขาเริ่มสอนความจริงล�้ำค่าที่เขาค้นพบแก่นักศึกษาทั้งหลายของเขา
{GC 212.2}
ในปี ค.ศ. 1512 ก่อนทีท่ งั้ ลูเธอร์และสวิงลีได้เริม่ งานการปฏิรปู เลอแฟร์เขียน
บันทึกไว้ดงั นีว้ า่ “พระเจ้าทรงเป็นผูป้ ระทานความชอบธรรมโดยพระคุณทีจ่ ะช�ำระเรา
ให้บริสุทธิ์เพื่อไปให้ถึงชีวิตนิรันดร์” (Wylie, เล่มที่ 13 บทที่ 1) เมื่อเขานึกตรึกตรอง
เรื่องความลึกลับของการไถ่ให้รอดแล้ว เขาร้องอุทานขึ้นมาว่า “โอ ความยิ่งใหญ่ของ
การแลกเปลี่ยนที่พูดเป็นถ้อยค�ำไม่ได้ พระองค์ผู้ทรงปราศจากบาปถูกตัดสินให้ตาย
และปล่อยผู้ที่ท�ำผิดไปเป็นอิสระ พระผู้มีพระพรทรงแบกรับค�ำสาปและคนที่ 223

ถูกสาปได้รบั พระพร พระผูท้ รงชนม์ได้สนิ้ พระชนม์และเพือ่ คนตายจะได้มชี วี ติ อยูต่ อ่ ไป
ความมืดห่อหุม้ พระผูท้ รงรัศมีภาพไว้ แต่ผทู้ ไี่ ม่รอู้ ะไรเลยนอกจากความสับสนได้รบั การ
ปกคลุมด้วยรัศมีภาพ (D’Aubigne, London ed., เล่มที่ 12 บทที่ 2) {GC 212.3}
และในขณะทีเ่ ขาสอนว่ารัศมีภาพของการไถ่ให้รอดเป็นของพระเจ้าแต่ผเู้ ดียว
นั้น เขาก็ยังประกาศว่าหน้าที่ของการเชื่อฟังเป็นของมนุษย์ เขาพูดว่า “หากท่านเป็น
สมาชิกในคริสตจักรของพระคริสต์ ท่านเป็นส่วนหนึ่งของพระกายของพระองค์ หาก
ท่านเป็นพระกายของพระองค์ แล้วท่านก็จะเต็มบริบรู ณ์ดว้ ยธรรมชาติของพระเจ้า......
โอ หากมนุษย์จะเข้าได้ถงึ ความเข้าใจของสิทธิน์ ี้ เขาจะด�ำเนินชีวติ สะอาด บริสทุ ธิแ์ ละ
ศักดิส์ ทิ ธ์อย่างมากยิง่ เพียงไร และช่างน่าชังเพียงไรเมือ่ เปรียบเทียบกับรัศมีภาพภายใน
ตัวเขา เป็นรัศมีภาพที่ตาฝ่ายเนื้อหนังมองไม่เห็น กับการรู้จักเกียรติยศทั้งหมดของ
โลกนี้ (Ibid.เล่มที่ 12 บทที่ 2) {GC 213.1}
ในท่ามกลางนักศึกษาของเลอแฟร์มีผู้ที่ฟังเขาด้วยใจจดจ่อ และเป็นผู้ที่จะ
ประกาศความจริงต่อไปหลังจากเสียงของอาจารย์ได้ยุติไปแสนนาน ตัวอย่างเช่น
วิลเลี่ยม ฟาเรล เขาเป็นบุตรชายของพ่อแม่ที่เคร่งครัดศาสนาและได้รับการอบรมให้
รับความเชื่อเรื่องค�ำสอนของคริสตจักรโดยปริยาย เขาอาจพูดถึงตนเองเหมือนที่อัคร
ทูตเปาโลพูดก็วา่ ได้ “ว่าข้าพระบาทด�ำรงชีวติ ตามพวกทีถ่ อื เคร่งครัดทีส่ ดุ คือเป็นพวก
ฟาริสี” (กิจการของอัครทูต 26: 5) เขาเป็นชาวโรมันนิยมที่เคร่งครัด เขาเร่าร้อนด้วย
ความกระตือรือร้นที่จะท�ำลายทุกคนที่กล้าต่อต้านคริสตจักร ในเวลาต่อมาเขาพูดถึง
ชีวิตของเขาในเวลานี้ว่า “ข้าพเจ้าจะกัดฟันของข้าพเจ้าเหมือนกับหมาป่าที่ดุร้ายเมื่อ
ข้าพเจ้าได้ยินใครก็ตามที่พูดต่อต้านพระสันตะปาปา” (Wylie เล่มที่ 13 บทที่ 2) เขา
ไม่เคยเบื่อหน่ายที่จะเทิดทูนบรรดานักบุญทั้งหลาย เขาเดินเวียนรอบโบสถ์ต่างๆของ
กรุงปารีสโดยมีเลอแฟร์เป็นเพื่อน กราบไหว้นมัสการที่แท่นบูชาและตบแต่งศาล
ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆด้วยของถวาย แต่การถือปฏิบัติสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ได้น�ำสันติสุขมาให้
จิตวิญญาณของเขา ความส�ำนึกผิดในบาปตราตรึงอยู่กับเขาซึ่งการปลงอาบัติทั้งหมด
ไม่อาจที่จะขจัดทิ้งไปได้ ดั่งเสียงที่มาจากสวรรค์ เขาได้ยินค�ำของนักปฏิรูปศาสนา
กล่าวว่า “ความรอดได้มาโดยพระคุณ” “พระองค์ผู้ทรงไม่มีบาปได้ถูกก�ำหนดให้ตาย
และอาชญากรได้รบั การปลดปล่อย” กางเขนของพระคริสต์เท่านัน้ ทีจ่ ะเปิดประตูของ
224 สวรรค์และปิดประตูของนรกได้” {GC 213.2}

ฟาเรลรับความจริงด้วยความชื่นชมยินดีเหมือนเช่นการกลับใจของเปาโล
เขาหันไปจากการถูกจ�ำจองของประเพณี ไปสูเ่ สรีภาพทีม่ ใี นพระบุตรของพระเจ้า เขา
พูดว่า “ข้าพเจ้าเดินกลับมาดั่งลูกแกะที่ถ่อมตนและไม่มีภัย ไม่ใช่สุนัขจิ้งจอกที่มีหัวใจ
อาฆาต เขาเอาหัวใจออกห่างไปจากพระสันตะปาปา และได้มอบถวายดวงใจของเขา
ให้พระเยซูคริสต์” {GC 214.1}
ในขณะที่เลอแฟร์เผยแพร่แสงสว่างในหมู่นักศึกษาต่อไปนั้น ฟาเรลท�ำงาน
ของพระคริสต์อย่างร้อนรนเหมือนเช่นทีเ่ คยท�ำให้กบั งานของพระสันตะปาปา เขาออก
ประกาศความจริงในทีส่ าธารณะ ในเวลาไม่นานต่อมา พระสังฆราชแห่งเมืองเมอ๊อกซ์
ทีเ่ ป็นเจ้าหน้าทีช่ นั้ ผูใ้ หญ่คนหนึง่ ของคริสตจักรได้เข้ามาร่วมกับพวกเขา มีอาจารย์สอน
ชัน้ น�ำอีกหลายคนทีม่ ากความสามารถและความรูไ้ ด้เข้าร่วมงานประกาศพระกิตติคณ
ุ
และได้คนทุกชนชั้นเข้ามาเชื่อ จากบ้านของช่างฝีมือและชาวนาไปจนถึงราชวังของ
พระราชา พระขนิษฐาของกษัตริย์ฟรานซิสที่ 1 ซึ่งขณะนั้นเป็นพระกษัตริย์ที่ก�ำลัง
ปกครองอยู่ได้มารับเชื่อเรื่องการปฏิรูป ดูประหนึ่งว่าชั่วขณะหนึ่งกษัตริย์เองและ
พระราชินียอมรับความเห็นชอบและด้วยความหวังอย่างสูง นักปฏิรูปมองไปยังเวลา
เมื่อจะน�ำเอาทั้งประเทศฝรั่งเศสเข้ามาอยู่ในร่มของพระกิตติคุณ {GC 214.2}
แต่พวกเขาไม่สมหวัง การทดลองและการกดขี่ข่มเหงรอคอยสาวกของ
พระคริสต์อยู่ แต่ด้วยความเมตตาปราณี เรื่องนี้ถูกปกปิดไม่ให้พวกเขามองเห็น มีช่วง
เวลาแห่งสันติเข้ามาแทรกเพื่อเสริมพลังรอรับพายุลูกใหญ่ และการปฏิรูปเจริญขึ้น
อย่างรวดเร็ว พระสังฆราชแห่งเมืองเมอ๊อกซ์ท�ำงานด้วยความกระตือรือร้นในแขวง
การปกครองของเขาเพื่อสอนทั้งนักบวชและประชาชน บาทหลวงที่ไม่มีความรู้และ
ไร้ศลี ธรรมถูกปลดทิง้ ไปหมดและเท่าทีพ่ อจะท�ำได้ จะน�ำผูท้ มี่ คี วามรูแ้ ละเคร่งครัดฝ่าย
ศาสนาเข้ามาแทน พระสังฆราชองค์นมี้ คี วามปรารถนาอย่างแรงกล้าทีจ่ ะให้ประชาชน
เข้าศึกษาพระวจนะของพระเจ้าด้วยตัวพวกเขาเอง และในไม่ชา้ ก็ได้ทำ� เรือ่ งนีจ้ นส�ำเร็จ
เลอแฟร์ลงแรงแปลพระคริสตธรรมคัมภีร์ใหม่ และในช่วงเวลาเดียวกันที่พระคัมภีร์
ภาษาเยอรมันของลูเธอร์ออกมาจากโรงพิมพ์ทเี่ มืองวิตเตนเบิรก์ พระคริสตธรรมคัมภีร์
ใหม่ภาษาฝรั่งเศสก็จัดพิมพ์เผยแพร่ในเมืองเมอ๊อกซ์ พระสังฆราชไม่ปล่อยให้โอกาส
หรือแรงงานใดผ่านไปเพื่อแจกจ่ายพระคัมภีร์ไปยังวัดต่างๆที่อยู่ภายใต้การดูแลของ
เขาและในไม่ช้าชาวนาแห่งเมืองเมอ๊อกซ์ได้เป็นเจ้าของพระคริสตธรรมคัมภีร์ 225

ศักดิ์สิทธิ์ {GC 214.3}
จิตวิญญาณเหล่านี้ได้รับข่าวสารจากสวรรค์เหมือนดั่งคนเดินทางไกลที่ก�ำลัง
จะล้มตายด้วยความกระหายน�ำ้ ต่างต้อนรับน�ำ้ พุแห่งชีวติ ด้วยความชืน่ ชมยินดี คนงาน
ในทุ่งนา ช่างฝีมือในโรงงาน ท�ำให้การท�ำงานตรากตร�ำประจ�ำวันของเขาเป็นไปอย่าง
มีความสุขด้วยการพูดคุยความจริงอันประเสริฐของพระคัมภีร์ พอตกเย็นพวกเขา
ชุมนุมกันตามบ้านเพือ่ อ่านพระวจนะค�ำของพระเจ้าและร่วมกันอธิษฐานและสรรเสริญ
พระเจ้าแทนทีจ่ ะเดินเข้าโรงเหล้า ในไม่ชา้ จะมองเห็นว่ามีการเปลีย่ นแปลงยิง่ ใหญ่เกิด
ขึ้นในชุมชนเหล่านี้ ถึงแม้ว่าพวกชาวนาจะเป็นชนชั้นต�่ำที่สุดและไม่มีการศึกษาและ
ท�ำงานอย่างหนักก็ตาม อ�ำนาจแห่งพระคุณของพระเจ้าในการปฏิรูปปรากฏให้เห็น
ว่าระดับชีวิตของพวกเขาได้ถูกยกให้สูงขึ้น ด้วยความถ่อมตน เปี่ยมด้วยความรักและ
ความบริสทุ ธิ์ พวกเขายืนขึน้ ในฐานะพยานให้เห็นว่าพระกิตติคณ
ุ ประเสริฐจะท�ำอะไร
ให้กับผู้ที่รับไว้ด้วยความจริงใจ {GC 215.1}
แสงสว่างทีจ่ ดุ สว่างขึน้ ในเมืองเมอ๊อกซ์สอ่ งกระจายไปไกล จ�ำนวนคนทีก่ ลับใจ
เพิม่ ขึน้ ทุกวัน ความโกรธเคืองของผูท้ อี่ ยูใ่ นอ�ำนาจถูกสกัดกัน้ ไประยะหนึง่ โดยกษัตริย์
องค์ที่ดูแคลนความดันทุรังและใจแคบของพวกนักบวช แต่ในที่สุดผู้นำ� ชาวเปปาซีได้
ชัยชนะ บัดนีเ้ สาประหารเผาทัง้ เป็นก็ปกั ตัง้ ขึน้ พระสังฆราชแห่งเมืองเมอ๊อกซ์ถกู บังคับ
ให้เลือกระหว่างเปลวเพลิงและการกลับค�ำ เขาได้เลือกทางเดินที่ง่ายกว่า แต่พวกเขา
ไม่ใส่ใจกับผูน้ ำ� ทีล่ ม้ ไปแล้ว ฝูงแกะของเขายังคงยืนมัน่ คงอยู่ มีหลายคนเป็นพยานให้กบั
ความจริงในท่ามกลางเปลวเพลิง ด้วยความกล้าหาญและความซือ่ สัตย์ทหี่ ลักประหาร
เผาทั้งเป็น คริสตชนถ่อมตนเหล่านี้ได้พูดกับคนนับพันๆที่ไม่เคยได้ยินค�ำพยานของ
พวกเขาในวันเวลาแห่งความสงบ {GC 215.2}
ไม่เพียงแต่คนต�ำ่ ต้อยและยากจนทีจ่ มอยูใ่ นความทุกข์ลำ� บากและความเหยียด
หยามเท่านั้นที่กล้าลุกขึ้นเป็นพยานเพื่อพระคริสต์ ในห้องประชุมโอ่โถงของปราสาท
และในพระราชวังยังมีจิตวิญญาณเชื้อพระวงศ์ที่ถือว่าความจริงมีค่ามากยิ่งกว่าทรัพย์
สมบัติหรือยศต�ำแหน่งหรือแม้ชีวิต ยุทธภัณฑ์ของของส�ำนักราชวังปกปิดวิญญาณที่
สูงส่งและมั่นคงได้ดีกว่าชุดคลุมและหมวกประจ�ำต�ำแหน่งของพระสังฆราช หลุยส์
ดี เบอร์ควินเกิดมาในตระกูลสูงศักดิ์ เขาเป็นขุนนางชั้นอัศวิน มีความกล้าหาญและมี
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นักเขียนคนหนึ่งบันทึกไว้ว่า “เขาเป็นผู้ติดตามยิ่งใหญ่คนหนึ่งในธรรมนูญของชาว
เปปาซีและเป็นผูฟ้ งั คนส�ำคัญของพิธมี สิ ซาและการเทศนา......และเขายกชูคณ
ุ ความดี
อืน่ ๆของเขาทัง้ หมดด้วยการแสดงความเกลียดชังต่อชาวลูเธอร์นยิ ม” แต่เหมือนเช่นคน
อื่นๆมากมายที่ได้รับการทรงน�ำให้เข้าไปถึงพระคัมภีร์ เขาประหลาดใจที่ได้ค้นพบ
ว่าค�ำสอนในนั้น “ไม่ใช่หลักค�ำสอนของโรมแต่เป็นหลักค�ำสอนของลูเธอร์” (Wylie
เล่มที่ 13 บทที่ 9) ตั้งแต่นั้นมา เขาอุทิศชีวิตที่เหลืออยู่ให้กับงานการประกาศ
พระกิตติคุณ {GC 215.3}
เขาเป็นขุนนางทีม่ กี ารศึกษาดีเยีย่ มคนหนึง่ ของประเทศฝรัง่ เศส” มีความเป็น
อัจฉริยะในสติปญ
ั ญา และคารมคมคาย มีความกล้าหาญกระตือรือร้นไม่มใี ครเทียบได้
และมีอทิ ธิพลต่อราชส�ำนัก เขาจึงเป็นทีโ่ ปรดปรานของกษัตริย์ คนมากมายปรารถนา
ที่จะให้เขาเป็นนักปฏิรูปศาสนาของประเทศ เบซากล่าวว่า “เบอร์ควินจะเป็นลูเธอร์
คนทีส่ องได้ หากเขาได้เป็นเจ้าผูค้ รองนครคนทีส่ องของฟรานซิสที่ 1” ชาวเปปาซีนยิ ม
ร้องตะโกนว่า “เขาเลวยิง่ กว่าลูเธอร์เสียอีก” (Ibid, เล่มที.่ 13 บทที่ 9) แน่นอนทีเดียว
ชาวโรมันนิยมของประเทศฝรัง่ เศสรังเกียจเขายิง่ นัก พวกเขาจับเบอร์ควินโยนใส่เรือนจ�ำ
ด้วยข้อกล่าวหาเป็นคนนอกรีต แต่พระราชาปล่อยให้เขาสูอ่ สิ รภาพ การดิน้ รนนีด้ ำ� เนิน
ต่อไปเป็นเวลาหลายปี ฟรานซิสโอนเอนอยูร่ ะหว่างโรมและการปฏิรปู ทางศาสนา สลับ
กับการผ่อนปรนและการควบคุมอย่างเข้มงวด ความร้อนรนอย่างเดือดดาลของนักบวช
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองของพระสันตะปาปาจับเบอร์ควินไปขังในเรือนจ�ำสามครั้ง แต่
พระราชาก็ปลดปล่อยเขาออกมา พระองค์ชื่นชอบกับความฉลาดและความงามแห่ง
อุปนิสัยของเขา พระองค์ไม่ยอมให้เขาตกไปอยู่ในเงื้อมมือของความอาฆาตพยาบาท
ของพวกพระราชาคณะ {GC 216.1}
ครั้งแล้วครั้งเล่ามีค�ำเตือนมาถึงเบอร์ควินบอกถึงภัยอันตรายที่คุกคามเขา
ในประเทศฝรั่งเศสและได้รับการรบเร้าให้เดินตามย่างเท้าของผู้ที่เนรเทศตัวเองด้วย
ความสมัครใจ อีรสั มัสทีข่ ขี้ ลาดและเป็นนักฉวยโอกาส เขามีความรอบรูม้ ากมาย แต่เขา
ล้มเหลวในเรื่องจริยธรรมยิ่งใหญ่ของการยึดชีวิตและเกียรติยศให้อยู่ภายใต้ความจริง
เขาได้เขียนจดหมายถึงเบอร์ควินมีใจความว่า “ขอตัวไปเป็นทูตของต่างประเทศสิ ออก
เดินทางท่องไปในประเทศเยอรมัน ท่านรูจ้ กั เบดาและเขาเป็นคนเช่นนีค้ อื เขาเป็นสัตว์
ประหลาดพันหัว พ่นพิษไปได้ทุกทิศ ศัตรูของท่านชื่อกองร้อย อุดมการณ์ของ 227

ท่านจะได้เปรียบกว่าอุดมการณ์ของพระเยซูคริสต์หรือ พวกเขาจะไม่ปล่อยท่านไป
จนกว่าได้ท�ำลายท่านแล้วอย่างแสนสาหัส อย่าวางใจในการคุ้มครองของกษัตริย์
มากนัก ไม่ว่าในกรณีใดๆอย่าประนีประนอมกับคณะศาสนศาสตร์” (Ibid. เล่มที 13
บทที่ 9) {GC 216.2}
ขณะที่ภัยอันตรายเข้มข้นขึ้น ความกระตือรือร้นของเบอร์ควินก็ต้องเข้มแข็ง
มากกว่า เขามุ่งมั่นจะใช้วิธีที่กล้าหาญมากกว่าที่เคย ทั้งปฏิเสธข้อเสนอแนะของอีรัส
มัสที่ให้เขาหาโอกาสหนีไป เขาไม่เพียงแต่ลุกขึ้นยืนที่จะปกป้องความจริง แต่โจมตี
ความผิด ข้อกล่าวหานอกรีตทีช่ าวโรมันนิยมคอยกล่าวหาโหมกระหน�ำ่ ใส่เขานัน้ เขาหัน
มาตอบโต้พวกเขาว่าไม่จริง ผูต้ อ่ ต้านทีแ่ ข็งขันและขมขืน่ ทีส่ ดุ ของพวกเขาเป็นดอกเตอร์
ผู้คงแก่เรียนและเป็นนักบวชคณะศาสนศาสตร์ของมหาวิทยาลัยปารีสที่เรืองนามซึ่ง
เป็นสถาบันชัน้ น�ำทางด้านศาสนศาสตร์ในระดับเมืองและระดับชาติ จากผลงานเขียน
ของดอกเตอร์เหล่านีเ้ บอร์ควินสรุปได้ขอ้ เสนอแนะสิบสองประการ และประกาศอย่าง
เปิดเผยหัวข้อ “ต่อต้านพระคัมภีร์ และค�ำสอนนอกรีต” เหล่านั้นในที่สาธารณะ และ
เขาได้ยื่นขอให้กษัตริย์เป็นผู้พิพากษาในความขัดแย้งครั้งนี้ {GC 216.3}
พระราชาไม่มีความปรารถนาที่จะน�ำอ�ำนาจและความรุนแรงของคู่ต่อสู้ที่
ขัดแย้งกันมาปะทะกันและยินดีทไี่ ด้โอกาสสยบความยโสของนักบวชเหล่านี้ โดยเสนอ
ให้ชาวโรมันนิยมใช้พระคัมภีร์ป้องกันอุดมการณ์ของตน พวกเขารู้แก่ใจว่าอาวุธนี้จะ
เอื้อประโยชน์ให้พวกเขาแต่น้อย การกักชัง การทรมาน และการเผาทั้งเป็นที่เสา
ประหารต่างหากเป็นอาวุธที่พวกเขามีความเชี่ยวชาญในการน�ำมาใช้ แต่บัดนี้โต๊ะได้
หมุนกลับทิศทางแล้วและพวกเขามองเห็นว่าตนเองก�ำลังจะตกลงสู่หลุมบ่อที่ตนหวัง
จะโยนเบอร์ควินลงไป ด้วยความงงงวยพวกเขาหันหน้ามองดูรอบตัวเพื่อหาทางหนี
ทีไล่ให้พวกตน {GC 217.1}
“ในช่วงเวลานั้นเอง มีรูปปั้นของพระนางมาเรียที่ตั้งอยู่มุมถนนแห่งหนึ่งถูก
ทุบท�ำลาย” มีความตื่นเต้นยิ่งใหญ่เกิดขึ้นในเมือง ประชาชนจ�ำนวนมากวิ่งกันไปยัง
สถานทีแ่ ห่งนัน้ สีหน้าของพวกเขาเผยให้เห็นความทุกข์เศร้าหมองและความโกรธแค้น
กษัตริย์รู้สึกสะเทือนพระทัยอย่างมาก นี่เป็นโอกาสที่นักบวชทั้งหลายจะใช้เพื่อเกิด
ประโยชน์ตอ่ ตน และพวกเขาก็ไวทีจ่ ะพลิกผันสถานการณ์ให้เป็นต่อ และต่างร้องกันว่า
่ อื ผลงานค�ำสอนของเบอร์ควิน ทุกอย่างจะถูกโยนทิง้ ไป ด้วยการวางแผน
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ของพวกลูเธอร์เรินเพื่อท�ำลาย ศาสนา กฎหมาย ราชบัลลังก์” (Ibid.เล่มที่ 13 บทที่
9) {GC 217.2}
อีกครั้งหนึ่งเบอร์ควินถูกจับ กษัตริย์ถอยออกไปจากกรุงปารีส ปล่อยใน
นักบวชทั้งหลายท�ำในสิ่งที่ใจปรารถนา นักปฏิรูปศาสนาถูกสอบสวนและถูกตัดสิน
ประหาร และเพื่อไม่ให้กษัตริย์ฟรานซิสขัดขวางช่วยเขา จึงได้ก�ำหนดโทษประหารใน
เวลาเทีย่ งวัน เบอร์ควินถูกน�ำไปยังสถานทีแ่ ห่งความตาย ฝูงชนขนาดใหญ่ได้มาชุมนุม
กันเพื่อเป็นพยานกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และมีหลายคนที่มองดูด้วยความแปลกใจ
และความสงสัยว่าเหยื่อนี้ถูกเลือกมาจากครอบครัวขุนนางดีท่ีสุดและกล้าหาญที่สุด
ของประเทศฝรั่งเศส ความตะลึง ความโกรธแค้น ความรังเกียจเดียดฉันท์ และความ
ขมขื่นท�ำให้ใบหน้าของฝูงชนที่ออกันเข้ามามัวหมอง แต่มีอยู่ใบหน้าหนึ่งที่ไม่มีเงามืด
สะท้อนออกมาให้เห็นเลย ความคิดของผู้พลีชีพอยู่ห่างไกลจากภาพของความวุ่นวาย
เบอร์ควินมีความรู้สึกถึงการมาสถิตอยู่ของพระเจ้าของเขาเท่านั้น {GC 217.1}
รถเข็นสองล้อน่าอนาถที่เขานั่ง ใบหน้าถมึงทึงของผู้กล่าวหาเขา ความตายที่
น่ากลัวทีเ่ ขาก�ำลังมุง่ หน้าไปหานัน้ สิง่ เหล่านีเ้ ขาไม่ได้ใส่ใจเลย พระองค์ผทู้ รงชนม์และ
และสิ้นพระชนม์ ; พระองค์ทรงฟื้นพระชนม์ และจะทรงพระชนม์ชั่วนิรันดร์ ทรงถือ
กุญแจแห่งความตาย และนรก ใบหน้าของเบอร์ควินเปล่งประกายด้วยสันติสุขแห่ง
สวรรค์ เขาแต่งตัวด้วยอาภรณ์อย่างดี สวม “เสื้อคลุมสีม่วง มีเสื้อคลุมผ้าต่วนและ
ผ้าแพรดิน้ เงินจากเมืองดามัสกัสและผ้าคล้องคอสีทอง” (D’Aubigne, History of the
Reformation in Europe in the Time of Calvin เล่มที่ 2 บทที่ 16) เขาก�ำลังจะ
เป็นพยานให้กบั ความเชือ่ ของเขาต่อเบือ้ งพระพักตร์กษัตริยแ์ ห่งกษัตริยท์ งั้ หลายผูเ้ ฝ้า
มองทั้งจักรวาลและจะไม่มีหลักฐานของความทุกข์โศกเศร้าที่แสดงให้เห็นว่าความสุข
ของเขาเป็นเรื่องเสแสร้ง {GC 218.1}
ในขณะที่ขบวนเคลื่อนไปอย่างช้าๆ ผ่านถนนที่แออัด ประชาชนเฝ้ามองด้วย
ความประหลาดใจถึงสันติสุขที่ไม่มัวหมอง ชัยชนะที่มีความสุขของสีหน้าและท่าทาง
พวกเขาพูดว่า “เขาเปรียบเสมือนท่านผู้หนึ่งที่นั่งอยู่ในพระวิหาร และตั้งจิตภาวนาใน
สิ่งศักดิ์สิทธิ์” (Wylie เล่มที่ 13 บทที่ 9) {GC 218.2}
ทีห่ ลักประหาร เบอร์ควินได้พยายามพูดกับประชาชนบ้างเล็กน้อย แต่นกั บวช
ทั้งหลายหวาดหวั่นถึงผลเสียที่จะตามมา เริ่มส่งเสียงตะโกนและทหารตบ
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อาวุธของเขาและการโห่รอ้ งของพวกเขากลบเสียงของผูพ้ ลีชพี คนนี้ ด้วยประการฉะนี้
ในปี ค.ศ. 1529 ผู้ที่อยู่ในอ�ำนาจสูงสุดทางอักษรศาสตร์และศาสนาของกรุงปารีสที่มี
วัฒนธรรมอย่างสูงได้ “วางแบบอย่างต�ำ่ ช้าให้กบั อาณาประชาราษฎร์ในปี ค.ศ. 1793
ในเรื่องของการต่อสู้บนตะแลงแกงของค�ำพูดศักดิ์สิทธิ์ของคนที่ก�ำลังจะตาย” (Ibid.
เล่มที่ 13 บทที่ 9) {GC 218.3}
เบอร์ควินถูกรัดคอตายและเอาร่างไปเผาในเปลวเพลิง ข่าวเรือ่ งความตายของ
เขาท�ำให้มิตรสหายของการปฏิรูปศาสนาทั่วประเทศฝรั่งเศสโศกเศร้า แต่แบบอย่าง
ของเขาไม่สญ
ู เปล่า พยานทัง้ หลายของความจริงพูดว่า “พวกเราก็พร้อมทีจ่ ะตายด้วย
เช่นกัน เพือ่ เผชิญหน้ากับความตายด้วยความยินดี ตาของเรามองไปยังชีวติ ทีก่ ำ� ลังจะ
มาถึง” (D’Aubigne, History of the Reformation in Europe in the Time of
Calvin เล่มที่ 2 บทที่ 16) {GC 218.4}
ในช่วงเวลาของการกดขี่ข่มเหงเมืองเมอ๊อกซ์ ครูทั้งหลายของการปฏิรูป
ศาสนาถูกถอดถอนใบอนุญาตไม่ให้เทศนา พวกเขาจึงไปหาท้องทุ่งแห่งอื่น เวลาผ่าน
ไปช่วงหนึง่ เลอแฟร์เดินทางไปยังประเทศเยอรมัน ส่วนฟาเรลกลับไปยังบ้านเกิด ทีอ่ ยู่
ทางฝั่งตะวันออกของประเทศฝรั่งเศส เพื่อประกาศแสงสว่างในหมู่บ้านที่เขาอาศัยใน
ช่วงวัยเด็ก พวกเขาได้รับข่าวเรื่องที่เกิดขึ้นในเมืองเมอ๊อกซ์ แล้วความจริงที่เขาสอน
ด้วยความร้อนรนอย่างปราศจากความกลัวเข้าไปถึงผู้ฟัง ในไม่ช้าผู้ที่อยู่ในอ�ำนาจถูก
ปลุกให้ตื่นตัวขึ้นมาเพื่อปิดปากของเขา และเขาก็ถูกขับออกไปจากเมือง ถึงแม้ฟาเรล
ท�ำงานอย่างเปิดเผยไม่ได้อกี ต่อไป เขาก็ยงั เดินทางไปทัว่ ทุง่ ราบและตามหมูบ่ า้ นต่างๆ
สอนในบ้านส่วนตัวและในสนามหญ้าเปล่าเปลีย่ ว และได้ทหี่ ลบซ่อนในป่าและตามถ�ำ้
หินซึ่งเป็นที่ที่เขาชอบไปพักพิงในสมัยที่ยังเป็นเด็ก พระเจ้าทรงจัดเตรียมเขาเพื่อการ
ทดลองที่ยิ่งใหญ่กว่า ฟาเรลพูดว่า “กางเขน การกดขี่ และกลไกของซาตานที่เตือน
ไว้ก่อนหน้านี้ไม่ได้พร่องลงไปเลย แต่กลับรุนแรงกว่าที่ตัวข้าพเจ้าเองจะแบกรับได้
แต่พระเจ้าทรงเป็นพระบิดาของข้าพเจ้า พระองค์ทรงจัดเตรียมก�ำลังให้ข้าพเจ้าและ
จะทรงจัดเตรียมไว้อยู่เสมอตามที่ข้าพเจ้าต้องการ” (D’Aubigne, History of the
Reformation of the Sixteenth Century เล่มที่ 12 บทที่ 9) {GC 219.1}
ดั่งสมัยของอัครทูตการกดขี่ข่มเหง “ได้กลับเป็นเหตุให้ข่าวประเสริฐเผยแผ่
230 กว้างออกไป” (ฟีลิปป1:12) พวกเขาถูกขับออกไปจากรุงปารีส และเมือง

เมอ๊อกซ์ พวกที่ “กระจัดกระจายไปก็เทีย่ วประกาศพระวจนะนัน้ ” (กิจการของอัครทูต
8:4) ด้วยประการฉะนี้ แสงสว่างจึงไปถึงหมู่บ้านห่างไกลของประเทศฝรั่งเศส {GC
219.2}
พระเจ้ายังทรงจัดเตรียมคนท�ำงานเพื่อเผยแพร่งานของพระองค์ ในโรงเรียน
แห่งหนึ่งของกรุงปารีส มีเยาวชนที่มีจิตใจสงบนิ่งและมีความคิดที่รอบคอบคนหนึ่ง
แสดงออกให้เห็นถึงสมองที่มีพลังและมีความคิดที่ลึกซึ้ง และมีชีวิตที่ไร้ต�ำหนิไม่น้อย
กว่าความร้อนรนทางฝ่ายปัญญาและความซื่อสัตย์ภักดีต่อศาสนา ความเฉลียวฉลาด
และความสามารถในการประยุกต์ใช้งานได้ท�ำให้เขาเป็นที่ภาคภูมิใจของวิทยาลัยใน
เร็ววัน และคาดหวังด้วยความมั่นใจว่ายอห์น คาลวินจะเป็นผู้ปกป้องคริสตจักรที่มี
ความสามารถสูงสุดและมีเกียรติยศมากทีส่ ดุ คนหนึง่ แต่แสงสว่างของพระเจ้าเจาะทะลุ
เข้าไปยังภายในก�ำแพงของผูเ้ พียบพร้อมด้วยความรูแ้ ละความงมงายทีอ่ ยูล่ อ้ มรอบตอน
แรกคาลวิน ฟังค�ำสอนใหม่ด้วยความสะดุ้งตกใจกลัวไม่สงสัยเลยว่าคนนอกรีตสมควร
จะถูกเผาด้วยไฟ แต่ถึงกระนั้นโดยแทบจะไม่รู้ตัวเขาพบกับค�ำสอนนอกรีตตรงหน้า
และถูกบังคับให้ศึกษาในอ�ำนาจของหลักศาสนศาสตร์ของโรมันเพื่อต่อสู้กับค�ำสอน
ของโปรเตสแตนท์ {GC 219.3}
ลูกพี่ลูกน้องหนึ่งของคาลวินได้เข้าร่วมการปฏิรูปทางศาสนาและได้เดินทาง
มาอยูท่ กี่ รุงปารีส ญาติสนิทสองคนนีม้ าพบกันเสมอและพูดคุยกันถึงเรือ่ งทีร่ บกวนโลก
ของคริสต์ศาสนาอยู่ โอลีเวตันซึ่งเป็นชาวโปรเตสแตนท์คนหนึ่งพูดว่า “ในโลกนี้มี
ศาสนาอยูเ่ พียงสองจ�ำพวก จ�ำพวกหนึง่ มนุษย์ได้คดิ ค้นขึน้ มา ในลักษณะให้มนุษย์ชว่ ย
ตัวเขาเองให้รอดด้วยพิธีกรรมและด้วยการกระท�ำดี ส่วนอีกพวกหนึ่งเป็นศาสนาตาม
ที่พระคัมภีร์เปิดเผยไว้และสอนให้มนุษย์มองหาความรอดทางพระคุณของพระเจ้าที่
ประทานให้เปล่าๆ {GC 220.1}
คาลวินร้องอุทานขึ้นมาว่า “เราจะไม่ยอมรับค�ำสอนใหม่ใดๆของคุณ คุณคิด
ว่าเราตกอยู่ในความผิดพลาดตลอดชีวิตเชียวหรือ” (Wylie เล่มที่ 13 บทที่ 7) {GC
220.2}
แต่มีความคิดหนึ่งได้จุดประกายขึ้นมาในสมองของเขาที่เขาไม่อาจลบทิ้งไป
ตามที่เขาต้องการได้ ขณะที่อยู่ในห้องพักตามล�ำพัง เขานึกตรึกตรองค�ำพูดของลูกพี่
ลูกน้องคนนั้น ความส�ำนึกในบาปตราตรึงอยู่กับเขา เขามองเห็นว่าตนเองยืน 231

อยูเ่ บือ้ งหน้าผูพ้ พิ ากษาผูท้ รงศักดิส์ ทิ ธิแ์ ละชอบธรรมโดยไม่มผี ไู้ กล่เกลีย่ การอธิษฐาน
ต่อนักบุญ การกระท�ำดี พิธกี รรมของคริสตจักรเป็นเรือ่ งทีไ่ ม่มอี ำ� นาจทีจ่ ะลบล้างความ
บาปผิดของเขาได้ เขามองไม่เห็นอะไรอยู่เบื้องหน้าเขานอกจากความมืดที่สิ้นหวัง
ตลอดกาล ดอกเตอร์ของคริสตจักรพยายามช่วยเขาบรรเทาให้ออกจากความทุกข์ยาก
ของเขา เขาเข้าหาการสารภาพบาป ถือศีลแก้บาป แต่กลับไร้ผล สิ่งเหล่านี้น�ำเขาให้
กลับคืนดีกับพระเจ้าไม่ได้ {GC 220.3}
ในขณะทีค่ าลวินยังตกอยูส่ ภาพการดิน้ รนทีไ่ ร้ผลอยูน่ ี้ มีอยูว่ นั หนึง่ เขาบังเอิญ
ไปเดินอยู่ที่จัตุรัสสาธารณะแห่งหนึ่งและได้ไปเห็นการเผาคนนอกรีตที่มีขึ้นในเวลา
นั้น เขาประหลาดใจอย่างมากยิ่งที่เห็นสันติสุขบนใบหน้าของผู้พลีชีพเพื่อความเชื่อ
ท่ามกลางความทารุณโหดร้ายของความตายที่น่ากลัวและภายใต้คำ� สั่งประหารที่โหด
เหี้ยมของคริสตจักร แต่เขายังแสดงออกถึงความเชื่อและความกล้าหาญที่นักศึกษา
ผู้เยาว์คนนี้เปรียบเทียบกับความหดหู่และความมืดมนของเขาเอง ในขณะที่ด�ำรง
ชีวติ อยูอ่ ย่างเคร่งครัดในการปฏิบตั ติ ามค�ำสอนของคริสตจักร เขาทราบดีวา่ ความเชือ่
ของคนนอกรีตวางอยูบ่ นพระคัมภีร์ เขาตัง้ ใจทีจ่ ะศึกษาพระคัมภีรแ์ ละค้นหาเคล็ดลับ
ความสุขของพวกเขาเท่าที่เขาจะท�ำได้ {GC 220.4}
เขาพบพระคริสต์ในพระคัมภีร์ เขาร้องขึ้นมาว่า “โอ พระบิดาเจ้า การถวาย
บูชาของพระบุตรได้ระงับพระพิโรธของพระเจ้า พระโลหิตของพระคริสต์ทรงช�ำระ
มลทินของข้าพระองค์ไป กางเขนของพระองค์ได้แบกค�ำสาปของข้าพระองค์ไว้ ความ
มรณาของพระองค์ได้ไถ่ข้าพระองค์ พวกเราได้คิดค้นเรื่องโง่ๆที่เหลวไหลมากมายขึ้น
มาแต่พระองค์ทรงจัดวางพระวจนะค�ำของพระองค์ไว้ต่อหน้าข้าพระองค์เหมือนวาง
คบเพลิง และพระองค์ทรงสัมผัสหัวใจของข้าพระองค์เพื่อข้าพระองค์จะยึดถือคุณ
ความดีอื่นๆนอกเหนือนั้นเป็นที่น่ารังเกียจ พระคุณความดีของพระเยซูเท่านั้นที่เป็น
ความรอด” (Martyn, เล่มที่ 3 บทที่ 13) {GC 221.1}
คาลวินเรียนมาในทางนักบวช เมือ่ อายุได้เพียง 12 ขวบ เขาได้รบั การแต่งตัง้ ให้
เป็นศิษยาภิบาลของโบสถ์เล็กๆแห่งหนึง่ และพระสังฆราชคนหนึง่ ได้โกนหัวของเขาตาม
กฎของคริสตจักร เขาไม่ได้ผา่ นพิธอี ทุ ศิ ถวายตัวแด่พระเจ้าหรือท�ำหน้าทีข่ องบาทหลวง
แต่เขาได้มาเป็นสมาชิกคนหนึ่งของคณะสงฆ์ ได้ต�ำแหน่งและได้รับเงินตอบแทนตาม
232 หน้าที่ {GC 221.2}

บัดนี้เมื่อเขารู้ว่าไม่มีทางได้เป็นบาทหลวงแล้ว เขาหันหน้าไปศึกษากฎหมาย
อยู่ระยะหนึ่งแต่ในที่สุดเขาทิ้งสิ่งที่เขามุ่งมั่นไปและตั้งใจอุทิศชีวิตของเขาให้กับข่าว
ประเสริฐ แต่ลงั เลใจทีจ่ ะเป็นครูในทีช่ มุ ชน โดยธรรมชาติ เขาเป็นคนขีอ้ ายและรูส้ กึ ว่า
ต�ำแหน่งหน้าที่เป็นภาระส�ำหรับเขาและเขายังคงปรารถนาที่จะอุทิศตนในการศึกษา
แต่ในทีส่ ดุ การขอร้องด้วยความจริงใจของมิตรสหายเอาชนะเขาได้ เขาพูดว่า “เป็นเรือ่ ง
ประเสริฐยิ่งนักที่คนหนึ่งเกิดมาในที่ต�่ำต้อยจะได้รับการเชิดชูสู่เกียรติที่สูงส่งเช่นนี้”
(Wylie เล่มที่ 13 บทที่. 9) {GC 221.2}
คาลวินได้กา้ วเข้าสูก่ ารท�ำงานของเขาอย่างเงียบๆ และค�ำพูดของเขาเป็นเช่น
น�ำ้ ค้างทีต่ กลงมาท�ำให้พนื้ โลกชุม่ ชืน่ เขาไปจากกรุงปารีสแล้วและบัดนีไ้ ด้ไปอยูท่ เี่ มือง
ใหญ่ของต่างจังหวัดภายใต้การคุ้มครองความปลอดภัยของเจ้าหญิงมาร์กาเร็ต นางมี
ความรักต่อพระกิตติคุณและได้ยื่นการคุ้มครองความปลอดภัยให้สาวกของข่าว
ประเสริฐ คาลวินยังเป็นคนหนุ่ม มีความอ่อนโยนและท่าทีไม่เสแสร้ง เขาเริ่มท�ำงาน
กับคนของเขาที่บ้าน เขาถูกห้อมล้อมด้วยสมาชิกในครอบครัว เขาอ่านพระคัมภีร์และ
เปิดความจริงของการช่วยให้รอด ผู้ที่ได้ยินข่าวสารได้น�ำข่าวดีไปบอกคนอื่นๆและใน
ไม่ช้าครูคนนี้ได้เดินทางต่อไปยังเมืองใหญ่และต�ำบลอื่นที่อยู่รอบๆ เขาได้เดินทางไป
ยังปราสาทและกระท่อม เขาเดินหน้า ไปเรื่อยๆ วางรากฐานของคริสตจักรด้วยการ
ให้มีพยานกล้าหาญในการประกาศความจริง {GC 221.4}
เวลาผ่านไปไม่กี่เดือน และเขาได้กลับมายังกรุงปารีส ขณะนั้นเกิดความ
ปัน่ ป่วนขึน้ ในแวดวงของคนมีความรูแ้ ละผูค้ งแก่เรียน การศึกษาภาษาโบราณได้นำ� ชาย
หลายคนให้เข้ามาหาพระคัมภีร์และมีหลายคนที่หัวใจยังไม่ได้สัมผัสกับความจริง จึง
เกิดการถกกันอย่างร้อนแรงและยังมีตอ่ สูเ้ พือ่ สนับสนุนชาวโรมันนิยม คาลวินแม้จะเป็น
ผูต้ อ่ สูท้ มี่ คี วามสามารถในด้านของความขัดแย้งทางด้านศาสนา แต่มพี ระบัญชาเหนือ
กว่าที่จะต้องท�ำให้ส�ำเร็จมากกว่านักวิชาการที่ส่งเสียงหนวกหูเหล่านี้ สมองของชาย
เหล่านีถ้ กู ปลุกให้ตนื่ ขึน้ และบัดนีเ้ ป็นเวลาทีจ่ ะเปิดความจริงให้พวกเขาแล้ว ในขณะที่
ห้องประชุมของมหาวิทยาลัยต่างๆเต็มไปด้วยเสียงกึกก้องของการโต้เถียงทางด้าน
ศาสนศาสตร์อยู่นั้น คาลวินเดินไปตามบ้าน เปิดพระคัมภีร์อ่านให้ประชาชนฟัง และ
บอกพวกเขาถึงเรื่องพระคริสต์และการที่พระองค์ทรงถูกตรึงบนกางเขน {GC 222.1}
ภายใต้การทรงน�ำของพระเจ้า กรุงปารีสจะต้องรับค�ำเชิญให้รับ
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พระกิตติคุณอีก เสียงเรียกของเลอแฟร์และฟาเรลถูกปฏิเสธทิ้งไป แต่คนทุกชนชั้นจะ
ได้ยินข่าวนี้ในเมืองหลวงกว้างใหญ่พระมหากษัตริย์ที่ได้รับอิทธิพลทางการเมืองนั้น
ยังไม่ได้เข้าข้างโรมอย่างเต็มทีใ่ นการต่อต้านการปฏิรปู ทางศาสนา เจ้าหญิงมาร์กาเร็ต
ยังคงยึดความหวังว่าชาวโปรเตสแตนท์จะต้องประสบชัยชนะในฝรั่งเศส ในขณะเมื่อ
พระมหากษัตริย์ไม่อยู่ เจ้าหญิงตกลงใจที่จะประกาศความเชื่อผ่านการปฏิรูปแล้วใน
กรุงปารีส พระนางรับสั่งให้ศาสนาจารย์ชาวโปรเตสแตนท์คนหนึ่งมาเทศนาในโบสถ์
ของเมืองซึ่งเป็นการกระท�ำที่ต้องห้ามของผู้น�ำเปปาซี เจ้าหญิงเปิดประตูพระราชวัง
ได้จดั ห้องหนึง่ ขึน้ มาเป็นโบสถ์เล็กๆและประกาศว่าทุกวันในเวลาทีก่ ำ� หนดไว้จะมีการ
เทศนาและเชิญประชาชนทุกชนชั้นและทุกฐานะให้เข้าร่วมได้ ฝูงชนออกันเข้ามายัง
ที่ประชุมนมัสการ ไม่เพียงโบสถ์เล็กๆห้องนั้น แต่ห้องโถงและทางเดินเต็มไปด้วย
ประชาชน มีคนนับพันมาชุมนุมกันทุกวัน-ขุนนาง นักการเมือง ทนาย พ่อค้า และคน
งานช่างฝีมือ พระมหากษัตริย์แทนที่จะห้ามการชุมนุมกลับรับสั่งให้เปิดโบสถ์อีกสอง
แห่งในกรุงปารีส พระค�ำของพระเจ้าไม่เคยเคลื่อนไหวในเมืองนี้มาก่อน ดูเสมือนว่า
พระวิญญาณแห่งชีวติ จากสวรรค์ได้ทรงโปรดหลัง่ ลงมายังประชาชน การประมาณตน
ความบริสทุ ธิ์ ความมีระเบียบและความขยันได้มาแทนทีก่ ารเมาสุรา ชีวติ ทีไ่ ร้ศลี ธรรม
การต่อสู้กันและความเกียจคร้าน {GC 222.2}
แต่พระราชาคณะไม่ได้เฉยเมย พระมหากษัตริยย์ งั คงปฏิเสธทีจ่ ะขัดขวางเพือ่
ห้ามการเทศนาและพวกเขาจึงหันหน้าไปหาประชาชน ไม่ปล่อยให้โอกาสใดผ่านไป
ที่จะปลุกระดมความหวาดกลัว อคติและความคลั่งไคล้ของฝูงชนที่ไม่มีความรู้และที่
เชื่ออย่างงมงาย กรุงปารีสยอมต่อครูสอนของเธออย่างไม่เปิดหูเปิดตาเหมือนเช่น
กรุงเยรูซาเล็มในอดีตกาล เธอไม่ทราบเวลาของการลงโทษหรือสิ่งที่เป็นของสันติสุข
เป็นเวลาถึงสองปี มีการเทศนาพระค�ำของพระเจ้าในเมืองหลวง แต่แม้ในขณะที่มีคน
มากมายยอมรับพระกิตติคุณก็ตามที คนส่วนใหญ่ปฏิเสธข่าวประเสริฐนี้ ฟรานซิส
ได้แสดงออกให้เห็นว่ามีใจกว้างต่อเรื่องนี้ แต่ท�ำไปเพียงเพื่อสนองความต้องการของ
ตนเองและชาวเปปาซีนิยมประสบความส�ำเร็จที่จะน�ำความเจริญก้าวหน้ากลับคืนมา
อีกครั้งหนึ่งโบสถ์ต่างๆก็ถูกปิดลงและหลักประหารก็ได้ก่อตั้งขึ้นอีก {GC 223.1}
คาลวินยังคงอยูท่ กี่ รุงปารีส เตรียมตัวเองด้วยการศึกษาไคร่ครวญและอธิษฐาน
่ งานในอนาคต และส่องแสงต่อไป แต่วา่ ในทีส่ ดุ ความระแวงสงสัยได้ตกลง
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ยังเขา ผู้มีอ�ำนาจทั้งหลายมุ่งมั่นที่จะน�ำเขาลงไปสู่กองเพลิง เขาคิดว่าตัวเองปลอดภัย
ทีอ่ ยูใ่ นทีห่ ลบซ่อนของตนเอง เขาไม่มคี วามคิดว่าจะเกิดภัยอันตรายจนกระทัง่ มีเพือ่ น
คนหนึ่งได้วิ่งมาที่ห้องพักของเขาน�ำข่าวมาว่าเจ้าหน้าที่ก�ำลังจะมาจับเขา ในทันใด
นั้นเองมีเสียงเคาะประตูดังขึ้นที่ประตูด้านนอก ไม่มีเวลาที่จะรีรอ เพื่อนหลายคนได้
หน่วงเหนี่ยวเจ้าหน้าที่ไว้ที่หน้าประตู ในขณะที่อีกหลายคนช่วยกันเอานักปฏิรูปออก
ทางหน้าต่างไปและภูเขาเร่งรีบหนีออกนอกเมืองไป เขาไปหลบอยู่ในกระท่อมของ
กรรมกรคนหนึง่ ทีเ่ ป็นมิตรกับงานการปฏิรปู เขาได้ปลอมตัวเองด้วยเสือ้ ผ้าของเจ้าบ้าน
และแบกจอบไว้บนบ่าและเริม่ ออกเดินทางไป เขามุง่ หน้าไปทางทิศใต้และอีกครัง้ หนึง่
ได้ไปหลบซ่อนในอาณาเขตการปกครองของเจ้าหญิงมากาเร็ต (โปรดดู D’Aubigne,
History of the Reformation in Europe in the Time of Calvin เล่มที่. 2 บทที่
30) {GC 223.2}
คาลวินอาศัยอยู่ที่นั่นหลายเดือน ปลอดภัยอยู่ภายใต้การคุ้มครองของมิตร
สหายที่มีอ�ำนาจ และมุมานะอยู่กับการศึกษาเหมือนที่เคยท�ำมาก่อนหน้านี้ แต่เขา
ตั้งใจที่จะเผยแพร่ค�ำสอนของพระเยซูทั่วประเทศฝรั่งเศสและเขาอยู่เฉยต่อไปไม่ได้
ในทันทีที่ดูเสมือนว่าพายุสงบลงเขาก็พบว่าเมืองพอยท์เทียร์เป็นพื้นที่ของงานใหม่ ที่
นั่นมีมหาวิทยาลัยอยู่แห่งหนึ่งและเป็นสถานที่ที่ต้อนรับแนวคิดใหม่ด้วยความยินดี
คนทุกชนชั้นฟังกิตติคุณด้วยความยินดี ไม่มีการเทศนาในที่สาธารณะแต่ในบ้านของ
หัวหน้าพนักงานปกครอง และในบางครัง้ ทีส่ วนสาธารณะ คาลวินเปิดพระค�ำแห่งชีวติ
ให้แก่ผปู้ รารถนาทีจ่ ะฟัง เวลาผ่านไประยะหนึง่ เมือ่ จ�ำนวนคนผูฟ้ งั เพิม่ มากขึน้ จึงคิดว่า
การชุมนุมกันนอกเมืองน่าจะปลอดภัยกว่า มีถ�้ำแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ในช่องลึกและแคบ
ระหว่างภูเขาสองลูก มีต้นไม้และหินย้อยลงต�่ำ ท�ำให้สถานที่แห่งนั้นปกปิดได้อย่าง
มิดชิดยิง่ ขึน้ พวกเขาได้เลือกสถานทีแ่ ห่งนีเ้ ป็นทีป่ ระชุม คนกลุม่ เล็กๆ เดินทางออกจาก
เมืองด้วยเส้นทางที่แตกต่างกันเพื่อจะมาถึงที่แห่งนี้ ในสถานที่ปกปิดแห่งนี้ พวกเขา
อ่านและอธิบายพระคัมภีร์เป็นครั้งแรก ชาวโปรเตสแตนท์ของประเทศฝรั่งเศสฉลอง
งานเลีย้ งขององค์พระผูเ้ ป็นเจ้ากันทีน่ ี่ โบสถ์เล็กๆแห่งนีส้ ง่ นักเทศน์ทซี่ อื่ สัตย์หลายคน
ออกไปประกาศพระกิตติคุณ {GC 224.1}
คาลวินกลับไปกรุงปารีสอีกครั้ง เขายังไม่ทิ้งความหวังที่จะให้ทั้งประเทศ
ฝรั่งเศสยอมรับการปฏิรูปศาสนาต่อไป แต่ตอนนั้นเขาพบว่าประตูแทบทุกบาน 235

ปิดให้กับงานนี้ หากจะสอนข่าวประเสริฐก็จะเป็นการเดินอยู่บนเส้นทางที่จะน�ำไปสู่
หลักประหาร และในที่สุดเขาตัดสินใจที่จะมุ่งหน้าไปประเทศเยอรมัน เขายังไม่ทันจะ
เดินก้าวออกไปจากประเทศฝรั่งเศสพายุลูกหนึ่งได้พัดโหมเข้าใส่ชาวโปรเตสแตนท์
หากเขายังคงอยูท่ นี่ นั่ จะต้องเข้าไปมีสว่ นร่วมในความหายนะทีเ่ กิดขึน้ อย่างกว้างขวาง
ครั้งนี้ด้วย {GC 224.2}
นักปฏิรปู ศาสนาชาวฝรัง่ เศสต่างมีความร้อนรนต้องการเห็นประเทศของพวก
เขาก้าวไปให้ทันประเทศเยอรมันและสวิตเซอร์แลนด์นั้น มุ่งหมายที่จะโจมตีต่อต้าน
ความงมงายของโรมเพือ่ ปลุกคนทัง้ ประเทศให้ตนื่ ฉะนัน้ ในคืนเดียวป้ายประท้วงโจมตี
พิธีมิสซาได้ถูกปิดไปทั่วประเทศฝรั่งเศส การเคลื่อนไหวอย่างรุนแรงและไม่ได้คิดให้
รอบคอบได้นำ� ความเสียหายมาให้มากกว่าผลดีไม่เพียงต่อผูเ้ ผยแพร่เท่านัน้ แต่ตอ่ มิตร
สหายทั้งหลายผู้มีความเชื่อในการปฏิรูปเช่นกัน ทั่วทั้งประเทศฝรั่งเศสเรื่องนี้เปิดทาง
ให้กบั ชาวโรมันนิยมในสิง่ ทีพ่ วกเขาปรารถนามานานแล้ว คือข้ออ้างเพือ่ สัง่ ท�ำลายอย่าง
เด็ดขาดพวกนอกรีตที่เป็นภัยต่อความมั่นคงของราชบัลลังก์และต่อความสงบสุขของ
ประเทศชาติ {GC 224.3}
มือลึกลับ เป็นมือของมิตรสหายที่สิ้นคิดหรือของศัตรูที่เต็มไปด้วยมารยานั้น
ไม่มีผู้ใดล่วงรู้ได้ ได้เอาแผ่นป้ายอันหนึ่งไปติดที่ประตูของห้องส่วนพระองค์ของ
พระราชา พระองค์ทรงกริ้วอย่างรุนแรง ในเอกสารชิ้นนี้ความเชื่องมงายที่ได้รับการ
เทิดทูนมาตลอดหลายยุคหลายสมัยถูกจู่โจมอย่างไม่ยั้งมือ และอาจหาญที่ไม่เคยมี
มาก่อนนั้นได้ผลักดันเอาค�ำพูดที่ตรงไปตรงมา และน่าตกใจกลัวให้เข้าไปอยู่เบื้อง
พระพักตร์พระราชาท�ำให้พระองค์ทรงพระพิโรธ ด้วยความพิศวง พระองค์ยนื แน่นงิ่ ไป
ชั่วครู่ ตัวสั่นและพูดไม่ออก และแล้วในความโกรธค�ำพูดที่น่ากลัวดังขึ้นมาว่า “ให้จับ
ทุกคนโดยไม่ต้องแยกว่าสงสัยผู้ใดเป็นพวกลูเธอร์นอกรีตหรือไม่ เราจะก�ำจัดพวกเขา
ทั้งหมด” (Ibid. เล่มที่ 4 บทที่ 10) ค�ำตัดสินเด็ดขาดได้ลั่นออกไปแล้ว พระราชาได้
ตัดสินพระทัยไปอยู่ฝ่ายโรมอย่างเต็มตัว {GC 225.1}
มีการวางมาตรการจับชาวลูเธอร์ทุกคนในกรุงปารีสทันที มีช่างฝีมือยากจน
คนหนึ่งที่เป็นผู้ศัทธราในความเชื่อการปฏิรูป เขาเป็นคนเรียกผู้เชื่อทั้งหลายให้ไปยัง
สถานทีป่ ระชุมลับอยูเ่ สมอ เขาถูกจับ และได้รบั ค�ำสัง่ ให้นำ� ผูแ้ ทนของพระสันตะปาปา
่ จี่ ะถูกประหารทีห่ ลัก
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เผาทั้งเป็น ค�ำขู่เลวทรามเช่นนี้ท�ำให้เขาตกสู่ความหวาดกลัว และในที่สุดความกลัว
เปลวเพลิงได้ชัยชนะ เขายอมที่จะเป็นคนทรยศต่อพี่น้อง ขบวนแห่ที่มีเจ้าภาพน�ำอยู่
ข้างหน้าโมรินซึ่งเป็นนักสืบส�ำนักพระราชวังกับผู้ทรยศ และตามหลังห้อมล้อมด้วย
บาทหลวง คนถือกระถางธูปเครื่องหอม นักบวชและทหาร ขบวนเคลื่อนย้ายไปอย่าง
ช้าๆ และอย่างเงียบๆ ผ่านไปตามถนนของตัวเมือง การแสดงเป็นการจัดฉากเพื่อให้
เห็นว่าเป็นการเทิดพระเกียรติพธิ กี รรมศักดิส์ ทิ ธิท์ างศาสนา เป็นการกระท�ำทีจ่ ะลบล้าง
บาปของการหมิ่นประมาทของผู้ต่อต้านที่มีต่อพิธีมิสซาแต่เบื้องหลังการแห่นี้มี
เป้าหมายแห่งความตายปกปิดไว้อยู่ เมือ่ ขบวนแห่เคลือ่ นมาถึงฝัง่ ตรงข้ามของบ้านชาว
ลูเธอร์คนหนึ่ง ผู้ทรยศจะส่งสัญญาณ แต่ไม่กล่าวค�ำพูดใดๆ ขบวนแห่จะหยุด บุกเข้า
บ้านและกระชากคนในครอบครัวออกมาล่ามโซ่ไว้และกลุม่ คนทีน่ า่ กลัวนีม้ งุ่ หน้าต่อไป
เพื่อค้นหาเหยื่อรายต่อไป พวกเขา “ไม่ละเว้นสักบ้านไม่ว่าจะเป็นบ้านใหญ่หรือบ้าน
เล็ก แม้คณะใดคณะหนึ่งของมหาวิทยาลัยแห่งปารีส.....โมรินท�ำให้ทั้งเมืองแตก.....
เป็นการเรืองอ�ำนาจที่โหดเหี้ยม” (Ibid. เล่มที่ 4 บทที่ 10) {GC 225.2}
เหยื่อทั้งหมดถูกฆ่าอย่างทารุณ มีค�ำสั่งพิเศษให้ลดระดับความร้อนของไฟ
ลงเพื่อยืดความทรมานเจ็บปวดของพวกเขา แต่เขาเหล่านั้นตายอย่างผู้มีชัย ความ
แน่วแน่ของพวกเขาไม่ส่ันคลอน สันติสุขไม่มัวหมอง ผู้กดขี่ของพวกเขาไม่มีก�ำลัง
อ�ำนาจที่จะขยับความมั่นคงที่ไม่ยืดหยุ่น รู้ว่าตนเองพ่ายแพ้ “มีการแจกจ่ายตะแลง
แกงไปทัว่ ทุกมุมของกรุงปารีสและเผาในวันต่อมา เป็นการออกแบบเพือ่ แพร่กระจาย
ความโหดร้ายของความเชื่อนอกรีตโดยขยายการประหารให้ออกไป แต่ในที่สุดความ
ได้เปรียบตกอยู่กับข่าวของพระกิตติคุณ ท�ำให้ทั่วกรุงปารีสได้เห็นว่าแนวคิดใหม่จะ
ผลิตคนชนิดใด ไม่มธี รรมาสน์ใดทีจ่ ะเปรียบได้กบั กองดินของผูย้ อมพลีชพี เพือ่ ศาสนา
ความสุขอย่างสงบที่จุดประกายขึ้นบนใบหน้าของชายเหล่านี้ในขณะที่เคลื่อนไป.....
ยังจุดประหาร ความกล้าหาญของพวกเขาเมื่อยืนอยู่ท่ามกลางเปลวเพลิงที่ร้อนแรง
การอภัยด้วยใจอ่อนสุภาพของพวกเขาที่ให้กับความเจ็บปวดได้เปลี่ยนในเวลาชั่วครู่
มีคนไม่น้อยเปลี่ยนจากความโกรธเป็นความสงสาร และความเกลียดชังเป็นความรัก
และการอ้อนวอนขอด้วยความค�ำพูดที่คล่องแคล่วเพื่อขอให้ข่าวประเสริฐได้ประกาศ
ออกไป” (Wylie เล่มที่. 13 บทที่ 20) {GC 226.1}
นักบวชที่มุ่งมั่นคงรักษาไฟที่นิยมชื่นชอบให้ร้อนแรงต่อไป ได้ท�ำการ 237

กระจายการกล่าวร้ายน่ากลัวทีส่ ดุ ต่อต้านพวกชาวโปรเตสแตนท์ พวกเขาถูกกล่าวหาว่า
อยู่เบื้องหลังการวางแผนสังหารหมู่พวกคาธอลิก การโค่นรัฐบาลและการลอบสังหาร
พระมหากษัตริย์ ไม่มีแม้แต่เงาของหลักฐานที่จะเอาออกมาเพื่อสนับสนุนค�ำกล่าวหา
เหล่านี้ แต่ถงึ กระนัน้ ค�ำพยากรณ์ชวั่ เหล่านีจ้ ะเกิดขึน้ จริงภายใต้สภาวการณ์ทตี่ า่ งกัน
อย่างมาก แต่ทว่าเกิดจากต้นเหตุที่มีลักษณะที่ตรงกันข้ามกัน ความโหดเหี้ยมที่ชาว
คาทอลิกก่อให้ตกลงบนชาวโปรเตสแตนท์ที่บริสุทธิ์เหล่านี้นั้นได้มากองรวมกันเป็น
ดุจลูกตุ้มเหล็กของการแก้แค้น และหลายศตวรรษต่อมาได้ก่อให้เกิดความหายนะที่
พวกเขาได้ท�ำนายว่าจะเกิดขึ้นเหนือพระมหากษัตริย์ การปกครองของพระองค์และ
ประชากรของพระองค์ แต่เป็นการกระท�ำของพวกนอกศาสนาและจากพวกของพระ
สันตะปาปาเอง การกดโปรเตสแตนท์ลงต�่ำไม่ใช่เป็นการก่อตั้งโปรเตสแตนท์ขึ้น...ใน
อีกสามร้อยปีตอ่ มาความหายนะอันโหดร้ายได้ตกลงมายังประเทศฝรัง่ เศส {GC 226.2}
บัดนีค้ วามระแวงสงสัย ความไม่วางใจและความโหดเหีย้ มได้แทรกซึมเข้าไปยัง
คนทุกชนชั้นของสังคม ท่ามกลางสัญญาณเตือนภัยทั่วไปจะมองเห็นได้ว่าค�ำสอนของ
ชาวลูเธอร์ได้ครอบครองความคิดของบุคคลที่นั่งอยู่ในต�ำแหน่งสูงสุดของการศึกษา
อิทธิพลและคุณลักษณะที่ดีงาม ต�ำแหน่งที่น่านับถือและมีเกียรติถูกทิ้งให้ว่างอย่าง
กะทันหัน คนช่างฝีมอื ช่างพิมพ์ นักการศึกษา ศาสตราจารย์ในมหาวิทยาลัย นักเขียน
และแม้กระทั่งมหาดเล็กก็ยังหายตัวไป คนนับร้อยหลบหนีออกไปจากกรุงปารีส
เนรเทศตัวเองให้ออกไปจากบ้านเกิดของตนและในหลายรายแสดงให้เห็นว่าพวกเขา
เข้าข้างความเชือ่ การปฏิรปู พวกของพระสันตะปาปามองดูรอบตัวด้วยความตะลึงกับ
ความคิดทีท่ นอยูไ่ ด้กบั คนนอกรีตในท่ามกลางผูค้ นทีพ่ วกเขาไม่เคยสงสัย ความโกรธข
องพวกเขาตกลงสูก่ ลุม่ เหยือ่ ทัง้ หลายทีต่ ำ�่ ต้อยกว่า เป็นผูท้ ตี่ กอยูภ่ ายในขอบเขตอ�ำนาจ
ของพวกเขา เรือนจ�ำแออัดไปด้วยผูค้ น และดูประหนึง่ ว่าบรรยากาศเองก็ปกคลุมด้วย
ความมืดของควันจากหลักประหารที่ลุกไหม้ ซึ่งต่อมาเป็นจุดที่ผู้คนจ�ำนวนมากได้พบ
ความจริงและสารภาพที่จะต้อนรับข่าวประเสริฐของพระคริสต์ {GC 227.1}
ฟรานซิสที่ 1 ได้รับการเทิดทูนให้เป็นผู้น�ำในขบวนการยิ่งใหญ่ของการฟื้นฟู
การเรียนรู้ ซึ่งก�ำเนิดการเปิดฉากศตวรรษที่สิบหก พระองค์มีความสุขในการรวบรวม
คนมีความรู้จากทุกประเทศ พระองค์รักการเรียนรู้และเกลียดชังความโง่เขลาและ
238 ความเชื่องมงายของพระสงฆ์ ส่วนหนึ่งมาจากความยินยอมที่มีต่อการปฏิรูป

ทางศาสนา แต่ผู้สนับสนุนการเรียนรู้ท่านนี้ได้รับแรงบันดาลใจที่จะขจัดพวกนอกรีต
ออกไปให้หมดได้ตราค�ำสั่งประกาศเลิกล้มงานพิมพ์ทั่วทั้งประเทศฝรั่งเศส ฟรานซิส
ที่ 1 เสนอแบบอย่างหนึ่งในจ�ำนวนมากมายที่ได้บันทึกไว้แสดงให้เห็นว่าวัฒนธรรม
ด้านปัญญาไม่ใช่โล่ป้องกันต่อความไม่ยอมผ่อนปรนในเรื่องของศาสนาและการกดขี่
ข่มเหง {GC 227.2}
ประเทศฝรั่งเศสจะแสดงออกถึงจุดยืนของตนเองด้วยการท�ำพิธีกรรมอย่าง
เปิดเผยและอย่างเคร่งขรึมที่จะท�ำลายชาวโปรเตสแตนท์ พระนักบวชยื่นค�ำขาดเรียก
ร้องว่าการหมิ่นประมาทที่ได้ท�ำต่อสวรรค์เบื้องบนในการประณามพิธีมิสซาจะต้อง
ชดเชยด้วยเลือด และพระราชาจะต้องแสดงความยินยอมต่อสาธารณะชนกับผลงาน
น่ากลัวนี้ {GC 227.3}
วันที่ 21 มกราคม ค.ศ. 1535 ได้ถกู ก�ำหนดเป็นวันประกอบพิธนี า่ กลัวนี้ ความ
กลัวงมงายและความเกลียดชังอย่างดันทุรังของคนทั้งประเทศถูกปลุกให้ลุกฮือขึ้นมา
คนมากมายจากประเทศข้างเคียงกรูกันเข้ามายังถนนของกรุงปารีส วันใหม่เปิดฉาก
ด้วยขบวนแห่ยิ่งใหญ่และงามสง่าอย่างน่าขนลุก “บ้านที่เรียงรายอยู่ตามเส้นทางที่
ริว้ ขบวนแห่เคลือ่ นผ่านตกแต่งด้วยเครือ่ งประดับของการไว้ทกุ ข์ และมีแท่นบูชาตัง้ ขึน้
ตามจุดต่างๆ” หน้าประตูทุกบ้านมีโคมไฟจุดขึ้นอย่างสว่างเพื่อถวายเกียรติกับ
“พิธกี รรมศักดิส์ ทิ ธิ”์ ก่อนฟ้าสาง ขบวนได้ตงั้ แถวขึน้ ทีพ่ ระราชวังของพระมหากษัตริย์
“ริ้วธงและกางเขนของโบสถ์ประจ�ำต�ำบลต่างๆน�ำอยู่หน้าขบวน ต่อไปเป็นขบวนของ
พลเมืองเดินคูก่ นั มือถือโคมไฟตามด้วยนักบวชภราดรสีน่ กิ าย แต่ละนิกายแต่งตัวด้วย
เสือ้ ผ้าพิเศษ” แล้วตามด้วยขบวนยิง่ ใหญ่ของกองโบราณวัตถุของขลังทีม่ ชี อื่ ตามด้วย
คณะสงฆ์ผู้ยิ่งใหญ่ในเสื้อคลุมผ้าสักหลาดสีม่วงและสีแดงเข้มและมีเครื่องประดับ
ตกแต่งไว้อย่างมากมาย เป็นริ้วขบวนที่โอ่อ่าหรูหราและระยิบระยับ {GC 228.1}
“เจ้าภาพนัง่ อยูใ่ นปะร�ำยิง่ ใหญ่ตระการตาทีพ่ ระสังฆราชกรุงปารีส.....พยุงโดย
เจ้าชายที่เป็นสายพระโลหิตสี่องค์.....พระราชาเดินตามเจ้าภาพ......ในวันนั้นฟรานซิส
ที่ 1 ไม่ได้สวมมงกุฎ ไม่ได้สวมเสื้อคลุมประจ�ำต�ำแหน่ง” ด้วย “พระเศียรที่ไม่มีสิ่งใด
ปกปิด สายพระเนตรมองต�่ำอยู่กับพื้น และในพระหัตถ์ถือไส้เทียนที่ติดไฟอยู่”
พระราชาแห่งประเทศฝรั่งเศสปรากฏตัว “ในฐานะของผู้เสียใจที่ได้กระท�ำผิด (Ibid.
เล่มที่ 13 บทที่ 21) พระองค์กราบลงด้วยความถ่อมใจที่ทุกแท่นบูชา ไม่ใช่ 239

เพื่อความชั่วที่ท�ำให้จิตวิญญาณของพระองค์เป็นมลทินหรือเลือดที่ไร้ความผิดที่
พระหัตถ์ของพระองค์ทรงแปดเปือ้ น แต่เพือ่ ความบาปร้ายกาจของข้าแผ่นดินทัง้ หลาย
ทีก่ ล้าประณามพิธมี สิ ซา อยูข่ า้ งหลังพระองค์คอื พระราชินแี ละข้าราชการชัน้ สูงของรัฐ
พวกเขาเดินมากันเป็นคู่ๆ แต่ละคนถือโคมที่มีไฟติดอยู่ {GC 228.2}
ส่วนหนึง่ ของพิธใี นวันนัน้ พระมหากษัตริยไ์ ด้ขนึ้ ปราศัยให้กบั เจ้าหน้าทีช่ นั้ สูง
ของอาณาจักรในหอประชุมใหญ่ของส�ำนักพระราชวังของพระสังฆราชพระองค์ปรากฏ
ตัวด้วยสีหน้าเศร้าหมองต่อหน้าพวกเขาและด้วยค�ำพูดคล่องแคล่วอย่างประทับใจ ทรง
คร�่ำครวญถึง “ความชั่ว ค�ำหมิ่นประมาท วันแห่งความเศร้าหมองและอัปยศ” ที่ได้
ตกลงมาสูป่ ระเทศและพระองค์ทรงเรียกร้องให้ประชาชนทีอ่ ยูภ่ ายใต้การปกครองของ
พระองค์ช่วยก�ำจัดล้างโรคร้ายกาจของความนอกรีตที่ขู่คุกคามจะท�ำลายประเทศ
ฝรัง่ เศส พระองค์ตรัสว่า “ท่านสุภาพบุรษุ ทัง้ หลาย ด้วยความจริงใจในฐานะพระราชา
ของพวกท่าน หากเราทราบว่าแขนข้างหนึ่งของเราเองมีจุดด่างหรือติดเชื้อของความ
เน่าเปือ่ ยทีน่ า่ รังเกียจ เราจะมอบให้ทา่ นทัง้ หลายตัดมันทิง้ ไป.....และยิง่ กว่านีอ้ กี หาก
เราเห็นว่าบุตรคนหนึ่งของเราเปรอะเปื้อนด้วยเชื้อโรค เราก็จะไม่ปล่อยให้เขาหลุด
ไปได้.....เราเองจะจับเขามามอบตัวและเผาถวายบูชาแด่พระเจ้า” ค�ำพูดของเขาส�ำลัก
น�ำ้ ตาและคนทัง้ ห้องประชุมร�ำ่ ไห้ พูดด้วยเสียงเดียวกันว่า “พระองค์จะอยูแ่ ละตายเพือ่
ศาสนาคาทอลิก” (D’Aubigne, History of the Reformation in Europe in the
Time of Calvin เล่มที่ 4 บทที่ 12) {GC 228.3}
ประเทศที่ได้ปฏิเสธแสงสว่างแห่งความจริงนั้นน่ากลัวสักเพียงไร พระคุณที่
“น�ำความรอด” ได้มาแล้ว แต่หลังจากประเทศฝรัง่ เศสได้มองเห็นก�ำลังอ�ำนาจและความ
ศักดิ์สิทธิ์ พระคุณความดีของพระเจ้าได้น�ำคนเป็นพันๆให้เข้ามา หลังจากที่ล�ำแสง
แห่งความสว่างได้สอ่ งไปยังเมืองและต�ำบลต่างๆ แล้วหันหลังไปเลือกความมืดมากกว่า
ความสว่าง พวกเขาได้ปดั ของประทานจากสวรรค์ทยี่ นื่ มาให้พวกเขาออกไป ได้เรียกชัว่
ว่าดีและความดีวา่ ชัว่ พวกเขาตกเป็นเหยือ่ ของการหลอกลวงตนเองด้วยความสมัครใจ
บัดนี้ แม้ว่าพวกเขาจะเชื่อมั่นว่าก�ำลังรับใช้อยู่ในราชกิจของพระเจ้าในการกดขี่
ประชาชนของพระองค์ก็ตามที ความจริงใจของพวกเขาก็ไม่ได้ท�ำให้พวกเขาเหล่านั้น
ไร้ซึ่งความผิด แสงสว่างที่จะได้ช่วยพวกเขาออกมาจากการหลอกลวงเพื่อไม่ให้เลือด
้ พวกเขาได้ปฏิเสธด้วยความตัง้ ใจ {GC 229.1}
240 ความผิดเปือ้ นจิตวิญญาณของเขานัน

ในโบสถ์ปราสาทยิ่งใหญ่นี้ พวกเขาได้ปฏิญาณอย่างเคร่งขรึมที่จะก�ำจัดล้าง
คนนอกรีต สามศตวรรษต่อมาในสถานที่แห่งเดียวกันนี้ ประเทศที่ได้ลืมพระเจ้าผู้ทรง
พระชนม์ได้ยกเทพธิดาแห่งความมีเหตุมีผลขึ้นประทับบนพระราชบัลลังก์ ขบวนแห่
ได้ถูกจัดขึ้นมาอีกครั้ง ตัวแทนของประเทศฝรั่งเศสได้เริ่มงานที่พวกเขาได้สาบานที่จะ
ท�ำ “ตะแลงแกงก่อตั้งขึ้นเป็นระยะเพื่อเผาคริสเตียนชาวโปรเตสแตนท์ทั้งเป็นและได้
วางแผนให้จดุ ฟืนในนาทีทกี่ ษัตริยม์ าถึงและขบวนจะหยุดเพือ่ เป็นพยานถึงการประหาร
(Wylie เล่มที่ 13 บทที่. 21) รายละเอียดของความทรมารที่พยานเหล่านี้ต้องทนเพื่อ
พระคริสต์นนั้ น่าเกลียดเกินไปทีจ่ ะน�ำมาเล่า แต่ในส่วนของเหยือ่ แล้วไม่มคี วามโอนเอน
ใดเกิดขึ้นเลยเมื่อพวกเจาถูกร้องขอให้ถอนความเชื่อ ก็จะตอบว่า “ข้าพเจ้าเชื่อแต่ใน
สิง่ ในผูเ้ ผยพระวจนะและอัครทูตได้เทศนามาแล้วในอดีตและในสิง่ ทีธ่ รรมิกชนทัง้ หลาย
เชื่อ ความเชื่อของข้าพเจ้าตั้งมั่นอยู่ในพระเจ้า พระองค์จะทรงต่อต้านอ�ำนาจทั้งหมด
ของนรก” (D’Aubigne, History of the Reformation in Europe in the Time
of Calvin เล่มที่ 4 บทที่ 12) {GC 229.2}
ครั้งแล้วครั้งเล่า ขบวนแห่หยุดอยู่ตรงสถานที่ทรมาน เมื่อพวกเขามาถึงจุด
เริม่ ต้นทีพ่ ระราชวังแล้ว ฝูงชนก็แยกย้ายกันไปและกษัตริยแ์ ละพระราชาคณะทัง้ หลาย
ก็กลับกันไป ด้วยความพึงพอใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้นและต่างแสดงความ
ชื่นชมยินดีที่ได้อุทิศตัวเองให้แก่งานที่ได้เริ่มต้นขึ้นเพื่อด�ำเนินการท�ำลายพวกนอกรีต
ต่อไปให้ส�ำเร็จ {GC 230.1}
กิตติคุณแห่งสันติสุขที่ประเทศฝรั่งเศสปฏิเสธจะถูกถอนรากออกไปอย่าง
แน่นอนและผลที่ตามมาจะน่ากลัวเพียงไร ในวันที่ 21 ของเดือนมกราคม ค.ศ. 1793
สองร้อยห้าสิบแปดปีจากวันทีป่ ระเทศฝรัง่ เศสได้ผกู มัดตนเองทีจ่ ะกดขีข่ ม่ เหงนักปฏิรปู
ศาสนาทัง้ หลาย ขบวนแห่อกี ขบวนหนึง่ ทีม่ เี ป้าหมายทีแ่ ตกต่างกันอย่างมากได้เคลือ่ น
ผ่านไปตามถนนของกรุงปารีส “อีกครั้งหนึ่งกษัตริย์เป็นบุคคลส�ำคัญที่สุด มีความ
โกลาหลและตะโกนส่งเสียงร้องขึ้นอีกครั้งและอีกครั้งหนึ่งเสียงร้องหาเหยื่อมากขึ้น
ก็ดังมา และตะแลงแกงสีด�ำก็ถูกตั้งขึ้นอีกและภาพปิดฉากของวันนั้นก็เกิดขึ้นอีกครั้ง
ด้วยการประหารอย่างร้ายกาจน่ากลัว กษัตริยห์ ลุยส์ทสี่ บิ หกดิน้ รนอยูร่ ะหว่างมือของ
ผู้คุมและของผู้ประหาร ถูกลากกระชากไปยังเขียงส�ำเร็จโทษ ใช้ก�ำลังจับกดลงไปจน
ขวานได้ฟันลงบนเหยื่อและศีรษะหลุดขาดกลิ้งไปตามตะแลงแกง”
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(Wylie เล่มที่ 13 บทที่ 21) กษัตริย์ของประเทศฝรั่งเศสไม่ได้เป็นเหยื่อเพียงรายเดียว
มีเหยื่อถึง 2800 คนตายด้วยกิโยตีนในช่วงสมัยวันนองเลือดของช่วงการปกครองที่
น่าสยดสยองนี้ {GC 230.2}
การปฏิรูปศาสนาได้น�ำเสนอพระคัมภีร์ที่เปิดออกให้กับโลก เปิดค�ำสอนใน
บัญญัติของพระเจ้าออกและเสนอแนะค�ำสอนให้กับความคิดของประชาชน ความรัก
ไม่มีขอบเขตจ�ำกัดของพระเจ้าได้เปิดเผยให้มนุษย์มองเห็นข้อก�ำหนดและหลักการ
ของสวรรค์ พระเจ้าตรัสไว้แล้วว่า “จงรักษากฏเหล่านัน้ และกระท�ำตาม เพราะกระท�ำ
เช่นนัน้ จะแสดงสติปญ
ั ญา และความเข้าใจของท่านทัง้ หลาย” (เฉลยธรรมบัญญัติ 4: 6)
เมือ่ ประเทศฝรัง่ เศสปฏิเสธของประทานแห่งสวรรค์ เธอได้หว่านเมล็ดของความหายนะ
และความเสียหายและผลของการกระท�ำของเหตุและผลทีห่ ลีกเลีย่ งไม่ได้ทนี่ ำ� ไปสูก่ าร
ปฏิวัติและช่วงการปกครองที่น่าสยดสยอง {GC 230.3}
ช่วงเวลาเนิน่ นานก่อนหน้าการกดขีข่ ม่ เหงทีเ่ กิดจากป้ายประท้วงนัน้ ฟาเรล
ผู้กล้าหาญ และมีใจเร่าร้อนต้องหลบหนีออกไปจากแผ่นดินบ้านเกิด เขาถอยไปหลบ
อยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์และด้วยการท�ำงานของเขาและสนับสนุนงานของสวิงลี
เขาได้ช่วยหันเครื่องชั่งไปสนับสนุนงานของการปฏิรูปศาสนา เขาใช้ชีวิตช่วงปลายที่นี่
แต่ถึงกระนั้นอิทธิพลของเขายังคงมีต่อการปฏิรูปในประเทศฝรั่งเศส ในช่วงต้นการ
เนรเทศของเขา เขาลงแรงโดยเฉพาะให้กับการประกาศพระกิตติคุณในประเทศบ้าน
เกิดของเขา เขาใช้เวลาค่อนข้างมากในการเทศนาในหมู่เพื่อนร่วมชาติที่อยู่ใกล้ตัวเขา
และด้วยการเฝ้าดูอย่างตื่นตัวเขาติดตามการขัดแย้งและช่วยด้วยค�ำพูดหนุนใจและ
ค�ำแนะน�ำ ด้วยการช่วยของคนเนรเทศอืน่ ๆ ผลงานเขียนของนักปฏิรปู ชาวเยอรมันได้
แปลเป็นภาษาฝรัง่ เศสและพิมพ์รว่ มกับพระคัมภีรใ์ นภาษาฝรัง่ เศสเป็นจ�ำนวนมากมาย
บรรณกรได้นำ� หนังสือเหล่านีไ้ ปออกจ�ำหน่ายอย่างกว้างขวางในประเทศฝรัง่ เศส จัดส่ง
ให้บรรณกรในราคาต�่ำและผลก�ำไรของงานนี้ได้ท�ำให้งานด้านการพิมพ์ด�ำเนินต่อไป
{GC 231.1}
ฟาเรลก้าวเข้าสู่ชีวิตการท�ำงานในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ด้วยการปลอมตัว
เป็นครูทเี่ จียมตัว เขาหลบไปอยูใ่ นโบสถ์ประจ�ำหมูบ่ า้ นทีอ่ ยูห่ า่ งไกล อุทศิ ตนอยูก่ บั การ
สอนเด็ก นอกเหนือจากการสอนในสาขาวิชาการแล้วเขายังเสนอความจริงของ
242 พระคัมภีร์ด้วยความระมัดระวัง หวังว่าจะเข้าถึงผู้ปกครองได้โดยการท�ำงาน

ผ่านเด็กเหล่านี้ มีบางคนเชือ่ แต่บาทหลวงได้กา้ วออกมาขัดขวางงานนีแ้ ละประชาชน
บ้านนอกที่งมงายถูกปลุกเร้าขึ้นมาเพื่อต่อต้านงานนี้ พวกบาทหลวงพูดว่า “เรื่องนั้น
เป็นพระกิตติคุณของพระคริสต์ซึ่ง เห็นอยู่แล้วว่าการเทศนานี้ไม่ได้น�ำสันติมาเข้ามา
หากมีแต่สงคราม” (Wylie เล่มที่ 14 บทที่ 3) เขาท�ำตัวเหมือนเช่นสาวกรุ่นแรก คือ
ว่าเมื่อการกดขี่ข่มเหงมาถึง เขาก็หนีจากเมืองหนึ่งไปยังอีกเมืองหนึ่ง เขาเดินทางด้วย
เท้า ทนต่อความอดอยาก ความหนาวเหน็บและความเหน็ดเหนื่อย และเสี่ยงกับภัย
อันตรายต่อชีวิตทุกที่ เขาเทศนาตามตลาด ในโบสถ์ต่างๆ บางครั้งบนธรรมาสน์ของ
โบสถ์ปราสาท ในบางครั้งโบสถ์ที่เขาไปนั้นไม่มีคนฟัง บางครั้งมีเสียงร้องตะโกนและ
เสียงเยาะเย้ยรบกวนค�ำเทศนาของเขา มีครั้งหนึ่งเขาถูกกระชากอย่างรุนแรงออกไป
จากธรรมาสน์ เขาถูกฝูงชนรุมทุบตีเกือบตายมากกว่าหนึง่ ครัง้ เขาก็ยงั ยืนหยัดกลับไป
ยังทีท่ เี่ ขาถูกโจมตีและเขาเห็นว่าแต่ละหมูบ่ า้ นและแต่ละเมืองทีเ่ คยเป็นป้อมแข็งแกร่ง
ของพระสันตะปาปาได้เปิดประตูให้กบั พระกิตติคณ
ุ โบสถ์เล็กประจ�ำหมูบ่ า้ นทีเ่ ขาเคย
ท�ำงานนั้นได้รับความเชื่อที่ปฏิรูปแล้ว เมืองโมรัท และเมืองนูชาเทล ยังประกาศเลิก
พิธีกรรมต่างๆของชาวโรมันนิยมและขนรูปบูชาออกไปจากโบสถ์ต่างๆ {GC 231.2}
ฟาเรลปรารถนามาช้านานแล้วทีจ่ ะปักมาตรฐานของโปรเตสแตนท์ลงในกรุง
เจนีวา หากยึดเมืองนี้ได้ก็จะเป็นศูนย์กลางของประเทศอิตาลี ด้วยเป้าหมายเช่นนี้
ทีอ่ ยูต่ อ่ หน้า เขาท�ำงานต่อไปจนกระทัง่ ได้เมืองและหมูบ่ า้ นรอบๆ มา แล้วเขาเดินทาง
เข้ากรุงเจนีวากับเพื่อนเพียงคนเดียวแต่ได้รับอนุญาตให้เทศนาสองบทเท่านั้น ด้วย
ความพยายามอย่างหลงละเมอของพวกบาทหลวงทีจ่ ะพยายามตัดสินก�ำหนดโทษด้วย
อ�ำนาจฝ่ายปกครอง ได้สั่งให้เขามาปรากฏตัวต่อหน้าสภาสงฆ์ พวกเขามายังสภาด้วย
อาวุธทีซ่ อ่ นอยูภ่ ายใต้เสือ้ คลุมมุง่ มัน่ ทีจ่ ะเอาชีวติ ของเขา ภายนอกหอประชุมมีฝงู ชนบ้า
เลือดพร้อมกระบองและดาบดักจับตายหากเขาจะหนีหลุดไปจากทีป่ ระชุมสภา แต่วา่
เจ้าพนักงานฝ่ายปกครองในวันนัน้ และกองก�ำลังติดอาวุธกลุม่ หนึง่ ได้ชว่ ยชีวติ ของเขาไว้
เช้าตรู่ในวันต่อมาเขาถูกน�ำพาตัวข้ามทะเลสาบพร้อมกับเพื่อนของเขาไปยังสถานที่
ปลอดภัย ความพยายามของเขาครั้งแรกที่จะประกาศทั่วกรุงเจนีวาจึงสิ้นสุดลง {GC
232.1}
ส�ำหรับการพิจารณาคดีในครั้งต่อมานั้น ได้มีการใช้เครื่องมือที่ต�่ำต้อยกว่านี้
เป็นชายหนุ่ม มีสภาพที่ต�่ำต้อยมากยิ่งจนผู้ที่อ้างว่าเป็นมิตรสหายของงาน
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การปฏิรูปทางศาสนาก็ยังปฏิบัติต่อเขาอย่างเย็นชา แต่คนเช่นนี้จะท�ำอะไรได้เมื่อ
ฟาเรลถูกปฏิเสธไปแล้ว คนที่มีความกล้าหาญและประสบการณ์น้อยนิดจะทนอยู่กับ
พายุที่ท�ำให้คนแข็งแกร่งและกล้าหาญที่สุดหนีไปแล้วได้อย่างไร พระเจ้าตรัสว่า “มิใช่
ด้วยก�ำลัง มิใช่ด้วยฤทธานุภาพ แต่ด้วยวิญญาณของเรา พระเจ้าจอมโยธาตรัสดังนี้
แหละ“ (เศคาริยาห์ 4: 6) “แต่พระเจ้าได้ทรงเลือกคนที่โลกถือว่าโง่เขลา เพื่อท�ำให้
คนมีปัญญาอับอาย” “เพราะความเขลาของพระเจ้ายังมีปัญญายิ่งกว่าปัญญาของ
มนุษย์ และความอ่อนแอของพระเจ้าก็ยังเข้มแข็งยิ่งกว่าก�ำลังของมนุษย์” (1 โครินธ์
1:27, 25) {GC 232.2}
โฟรเมนท์เริม่ ท�ำงานด้วยการเป็นครู ความจริงทีเ่ ขาสอนนักเรียนในโรงเรียนได้
ถูกน�ำไปพูดซ�ำ้ อีกครัง้ ทีบ่ า้ น ไม่นานต่อมาพ่อแม่กม็ าฟังเขาอธิบายพระคัมภีรจ์ นกระทัง่
ผูท้ สี่ นใจฟังเต็มห้องเรียน มีการแจกจ่ายพระคัมภีรใ์ หม่และใบปลิวไปอย่างเสรีและไป
ถึงคนมากมายที่ไม่กล้าเข้ามาฟังค�ำสอนใหม่อย่างเปิดเผย ระยะเวลาหนึ่งผ่านไป คน
ท�ำงานนีถ้ กู บังคับให้หนีแต่ความจริงทีเ่ ขาสอนได้เข้าไปอยูใ่ นสมองของประชาชน งาน
ปฏิรูปทางสาสนาได้ปลูกลงไปแล้วแข็งแกร่งและขยายออกไป นักเทศน์ทั้งหลายกลับ
มาและโดยการท�ำงานของพวกเขา ในทีส่ ดุ การนมัสการแบบโปรเตสแตนท์ได้กอ่ ตัง้ ขึน้
ในกรุงเจนีวา {GC 232.3}
เมืองนี้ได้ประกาศที่จะปฏิรูป ครั้นเมื่อคาลวินได้ก้าวเข้าประตูมา หลังจาก
คาลวินได้ทอ่ งไปตามทีต่ า่ งๆและมีชวี ติ ทีข่ นึ้ ๆลงๆ เมือ่ เขากลับจากบ้านเกิดในครัง้ หลัง
สุดในขณะที่ก�ำลังเดินทางไปที่กรุงบาเซล แต่เมื่อเขาเห็นว่าเส้นทางตรงถูกกองก�ำลัง
ของชาลส์ทหี่ า้ ครอบครองอยู่ เขาจึงต้องใช้เส้นทางอ้อมโดยทางกรุงเจนีวา {GC 233.1}
ในการมาเยือนครั้งนี้ ฟาเรลมองเห็นพระหัตถ์ของพระเจ้า แม้เจนีวารับ
ความเชือ่ ของการปฏิรปู แล้วก็ตาม แต่ถงึ กระนัน้ ยังมีงานใหญ่ทจี่ ะต้องท�ำ มนุษย์ไม่ได้
กลับใจกันเป็นหมูค่ ณะแต่รอดกันเป็นรายบุคคล งานของการบังเกิดใหม่จะต้องท�ำกัน
ในใจ และจิตใต้ส�ำนึกโดยอ�ำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ไม่ใช่โดยค�ำสั่งของสภา ใน
ขณะที่ประชาชนของกรุงเจนีวาได้ปัดทิ้งอ�ำนาจของโรมไปแล้ว พวกเขายังไม่พร้อมที่
จะละทิ้งความชั่วที่ดกดื่นอย่างที่เคยท�ำเมื่ออยู่ใต้การปกครองของคาทอลิกแห่งโรม
การจะจัดวางหลักการบริสุทธิ์ของพระกิตติคุณและการเตรียมประชาชนให้เข้าไปยัง
ู ระหนึง่ ว่าพระเจ้าทรงเรียกพวกเขานัน้ ไม่ใช่เป็นภาระทีง่ า่ ย {GC 233.2}
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ฟาเรลมั่นใจว่าคาลวินเป็นผู้ที่เขาเองจะร่วมท�ำงานนี้ร่วมกันได้ ในพระนาม
ของพระเจ้าเขาได้ให้นักเทศน์หนุ่มสาบานอย่างเอาจริงเอาจังที่จะคงอยู่กับเขาและ
ท�ำงานกันที่นี่ คาลวินถอยออกไปด้วยความตื่นตกใจ เขาเป็นคนขี้อายและรักสงบ เขา
ต้องหลบให้ห่างออกไปจากวิญญาณของชาวเจนีวาที่อาจหาญ รักอิสระและบางครั้ง
รุนแรง สุขภาพทีอ่ อ่ นแอรวมทัง้ นิสยั ทีข่ ยันของเขาบังคับให้เขาหลบไปหาการพักผ่อน
เขาเชื่อว่าโดยการใช้ปากกาเขาจะท�ำงานรับใช้อุดมการณ์ของการปฏิรูปได้ดีกว่า เขา
ต้องการหาทีพ่ กั สงบเงียบเพือ่ ศึกษาและสอนและสร้างคริสตจักรโดยทางสือ่ สิง่ พิมพ์ แต่
ค�ำตักเตือนอันเคร่งขรึมของฟาเรลทีม่ าถึงเขานัน้ เป็นเหมือนหนึง่ เสียงเรียกของสวรรค์
และเขาไม่กล้าปฏิเสธเขาพูดว่า “ดูประหนึง่ พระหัตถ์ของพระเจ้าทรงยืน่ มาจากสวรรค์
และมาวางอยู่บนตัวเขาและตรึงเขาไว้ไม่ให้ก้าวออกไปสู่สถานที่เขาร้อนใจที่จะหนีไป
ให้พ้น” (D’Aubigne, History of the Reformation in Europe in the Time of
Calvin เล่มที่. 9 บทที่. 17) {GC 233.3}
ในเวลานี้ ภัยอันตรายได้มาล้อมแนวอุดมการณ์ของโปรเตสแตนท์ ค�ำประณาม
ของพระสันตะปาปาดังกระหึม่ มายังกรุงเจนีวาและประเทศยิง่ ใหญ่ขทู่ จี่ ะท�ำลาย เมือง
เล็กๆนีจ้ ะต้านอ�ำนาจสภาปกครองสงฆ์ทบี่ อ่ ยครัง้ ได้บงั คับพระราชาและจักรพรรดิให้
ยอมจ�ำนนมาแล้วได้อย่างไร เมืองนีจ้ ะต้านกองก�ำลังทหารของผูค้ รอบครองยิง่ ใหญ่ของ
โลกได้อย่างไร {GC 234.1}
ทั่วอาณาจักรคริสเตียน พวกโปรเตสแตนท์นิยมถูกคุกคามโดย ศัตรูน่า
เกรงขามข่มขู่อย่างน่ากลัว ชัยชนะครั้งแรกของการปฏิรูปทางศาสนาผ่านไป โรมรวม
พลังขึ้นมาใหม่ หวังที่จะท�ำลายล้างผลาญโปรเตสแตนท์ให้ส�ำเร็จ ในเวลานี้คณะเยซู
อิต Order of the Jesuits ได้ก่อตั้งขึ้น (ค.ศ. 1540 สันตะปาปาเห็นด้วยกับการ
ก่อตั้ง) เป็นคณะของโรมันคาทอลิกและเป็นคณะ ที่โหดเหี้ยมที่สุด ไร้คุณธรรมและ
มีอ�ำนาจมากที่สุดในหมู่นักรบ ของระบอบสันตะปาปา พวกเขาตัดตัวเองออกไป
จากญาติมิตรทางฝ่ายโลกและสิ่งที่มนุษย์สนใจ เขาตายด้านต่อความรู้สึกของความ
รักอย่างธรรมชาติ ไม่ใช้ เหตุผล และจิตใต้ส�ำนึกหรือสติที่รู้ถูกรู้ผิด (conscience)
ถูกเก็บเงียบหมด ไม่ทำ� ตามกฏเกณฑ์ ทีถ่ กู ต้อง และ ไม่มสี มั พันธภาพใดๆนอกจากใน
กลุ่มของพวกเขาเองและไม่มีหน้าที่ใดนอกจากการ แผ่ขยายอ�ำนาจของตนข่าว
ประเสริฐของพระเยซูคริสต์ท�ำให้ผู้ติดตามพระคริสต์เที่ยงแท้ สามารถ
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เผชิญกับภัยอันตรายและทนกับความทุกข์ ยากได้ ไม่ยอ่ ท้อต่อความหนาวเหน็บ ความ
อดอยาก ความตรากตร�ำล�ำบากและความยากจนเพื่อชูธงแห่งความจริงเผชิญกับ
การ ถูกจับไปตรึง แขนและขา ถูกขังในคุกมืดและถูกเผาทัง้ เป็น เพือ่ ต่อสูก้ บั คริสเตียน
ทีแ่ ท้จริงเหล่านัน้ พวกคณะเยซูอติ ได้เลียนแบบโดยปลูกฝังผูต้ ดิ ตามให้คลัง่ ศาสนาเพือ่
ให้ทน ต่อภัยอันตรายอย่างเดียวกันและให้ต่อต้านฤทธิ์เดชแห่งความจริงโดยใช้การ
หลอกลวงเป็นอาวุธ ไม่มีอาชญากรรมใดที่ร้ายแรงเกินไปที่พวกเขาจะท�ำไม่ได้ ไม่มี
การหลอกลวงใดที่ชั่วช้าจนท�ำไม่ได้ ไม่มีการปลอมแปลงใดที่ยากเกินไปที่พวกจะท�ำ
ไม่ได้ พวกเขาแสร้งปฏิญาณตนที่จะยากจน และถ่อมตน ตลอดไป แต่ยุทธศาสตร์ที่
วางแผนไว้คอื การได้ความร�ำ่ รวยและมีอำ� นาจเพือ่ โค่นล้มคริสตจักรโปรเตสแตนท์และ
ให้ระบอบสันตะปาปาได้ต�ำแหน่งและความยิ่งใหญ่สูงสุดในโลกคืนมา {GC 234.2}
เมือ่ พวกเขาออกมาปรากฏตัวในฐานะสมาชิกคณะเยซูอทิ พวกเขาจะสวมเสือ้
คลุมของผูท้ รงศีล ไปเยีย่ มนักโทษในเรือนจ�ำและไปโรงพยาบาล ดูแลรับใช้คนป่วยและ
คนยากจน แสดงออกให้เห็นว่าเขาละทิง้ โลกและยึดถือพระนามศักดิส์ ทิ ธิข์ องพระเยซู
ผูไ้ ด้ทรงออกไปกระท�ำความดี แต่ เบือ้ งหลังกริยาท่าทางภายนอกทีไ่ ร้ตำ� หนินี้ บ่อยครัง้
ได้ปกปิดความมุ่งมั่น ความชั่วร้ายและความน่ากลัวที่สุดไว้ หลักการส�ำคัญของคณะ
เยซูอิตของคริสตจักรโรมันคาทอลิกคือ การกระท�ำใดๆแม้จะผิดหรือชั่วร้าย แต่ถ้า
บรรลุเป้าหมายเป็นสิ่งที่ท�ำได้และไม่บาปโดยอาศัยหลักเกณฑ์นี้ การโกหก การลัก
ขโมย การให้คำ� เป็นพยานเท็จ การสังหาร ไม่เพียงเป็นบาปทีอ่ ภัยกันได้แต่ยงั เป็นเรือ่ งที่
น่าสรรเสริญยกย่อง เมือ่ ท�ำประโยชน์ให้กบั คริสตจักรโรม ภายใต้การปกปิดต่างๆ นาๆ
พวกเยซูอติ หาทางแทรกเข้าไปจนถึงต�ำแหน่งสูงทีม่ อี ำ� นาจของรัฐบาล ไต่เต้าขึน้ ไปถึงที่
ปรึกษาของพระราชาและปรับแต่งนโยบายของประเทศชาติ พวกเขาท�ำตัวเป็นคนรับใช้
เพื่อสอดแนมเรื่องของเจ้านาย พวกเขาจัดตั้งวิทยาลัยต่างๆให้กับพวกขุนนางและ
ผูค้ รองนครและตัง้ โรงเรียน ให้กบั คนทัว่ ไป และลูกๆของพ่อแม่ทเี่ ป็นชาวโปรเตสแตนท์
ถูกชักน�ำให้เข้ามาร่วมพิธีกรรมของสันตะปาปา การแสดงออกอย่างยิ่งใหญ่ตะการตา
ของพิธนี มัสการของชาวโรมันคาทอลิกน�ำความสับสนไป ยังจิตใจและความนึกคิด ท�ำให้
ละลานตาและประทับใจและด้วยวิธีนี้ เสรีภาพที่บรรพบุรุษได้มาด้วยความยาก
ล�ำบากและต้องหลัง่ เลือดถูกบรรดาลูกๆทรยศ ทิง้ ไป พวกนักบวชเยซูอติ ขยายตัวเอง
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{GC 235.1}
เพื่อให้พวกนักบวชเยซูอิตมีอ�ำนาจมากยิ่งขึ้น สันตะปาปาตราค�ำสั่งให้จัดตั้ง
ศาลศาสนาทีท่ รมานคน (Spanish Inquisition) กลับคืนมาใหม่อกี ครัง้ (ศาลพิเศษ
ตั้งขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 13 เป็นศาลอยุติธรรมที่มีอ�ำนาจสูงสุดในการขู่เข็ญและ
ทรมานในการซักถามเค้นหาความผิด และ พิจารณาโทษประหารชีวิตคนนอกรีต
-- ทรมานและประหารชีวิตไป 50-150 ล้านคน ช่วงยุคมืดและช่วงแรกๆของการ
ปฏิรูปศาสนา) คนทั่วไปในประเทศต่างๆรวมทั้งประเทศที่เป็นคาทอลิกแม้จะรังเกียจ
ศาลศาสนานี้ แต่พระสันตะปาปาและคณะก็ยงั จัดตัง้ ศาลทีน่ า่ กลัวนี้ ขึน้ มาอีกครัง้ และ
ความทารุณโหดร้ายน่ากลัวทีไ่ ม่กล้าแม้จะน�ำออกมาเปิดเผยในทีแ่ จ้ง ก็ได้ทำ� ซ�ำ้ ซ�ำ้
อีกในทีล่ ลี้ บั ของคุกมืดใต้ดนิ ในหลายๆประเทศ ผูค้ นทีด่ แี ละเก่งทีส่ ดุ บริสทุ ธิท์ สี่ ดุ และ
ประเสริฐทีส่ ดุ ฉลาดทีส่ ดุ และศาสนาจารณ์ที่ ปฏิบตั ติ ามพระคัมภีร์ และเชือ่ ฟังพระเจ้า
และเป็นแบบอย่างทีด่ ี และถวายตัว และพลเมืองทีข่ ยันและรักชาติและ เป็นนักวิชาการ
ที่ยอดเยี่ยม และ ศิลปินที่มีความสามารถสูง และช่างมีฝีมือ ผู้คนเหล่านี้จะถูกสังหาร
หรือถูกบังคับให้หลบหนีออกไปอยู่ในดินแดนต่างประเทศ (www.pacinst.com/
antichri.htm ; Vicars of Christ by Peter de Rosa –see index on Inquisition;
Halley’s Bible Handbook (old editions) by Henry H. Halley; Estimates of
the number killed by the Papacy in the Middle Ages by David Plaisted;
Foxe Book of Martyrs; See YouTube: Facts about Roman Catholic Inquisition; The Real History of the Evil Roman Catholic Church; 80 Popes
Tortured and Killed 50 million; Richard Bennett—inquisition ; Bill Hughes;
David Mould; Walter Veith; Vatican Assassins by Eric Phelps; Google: How
many did the Catholic Church kill ? –See estimates by DA Plaisted ) {GC
235.2}
นีเ่ ป็นวิธที คี่ ริสตจักรโรมใช้เพือ่ ดับแสงสว่างของการปฏิรปู ทางศาสนาโดย
โปรเตสแตนท์ (Protestant Reformation) เพือ่ ดึงคนให้หนั ออกไปจากพระคัมภีร์
และน�ำความโง่เขลางมงายของยุคมืดกลับคืนมา แต่ภายใต้การอ�ำนวยพรของพระเจ้า
และการท�ำงานของผู้มีศีลธรรมสูงส่งที่พระเจ้าทรงเรียกให้มาท�ำงานของลูเธอร์ต่อนั้น
นิกายโปรเตสแตนท์ไม่ได้ถูกโค่นทิ้งไป ก�ำลังของงานนี้ไม่ได้เกิดขึ้นด้วย
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การท�ำงานของเจ้าผูค้ รองนครทัง้ หลาย ประเทศเล็กทีส่ ดุ ซึง่ เป็นประเทศทีถ่ อ่ มตัวทีส่ ดุ
และมีอ�ำนาจน้อยที่สุดได้กลายเป็นป้อมแข็งแกร่งท่ามกลางการวางแผนของศัตรูที่จะ
ท�ำลายเธอนัน้ เจนีวาเมืองเล็กๆแห่งนีต้ งั้ อยูท่ า่ มกลางศัตรูยงิ่ ใหญ่ทวี่ างแผนเพือ่ ท�ำลาย
เธอ ประเทศฮอลันดาทีต่ งั้ อยูบ่ นชายหาดทรายทางภาคเหนือของทะเลได้ปล�ำ้ สูต้ อ่ ต้าน
กับความโหดเหีย้ มของประเทศสเปนซึง่ ในขณะนัน้ เป็นอาณาจักรยิง่ ใหญ่และมัง่ คัง่ ทีส่ ดุ
ประเทศสวีเดนทีบ่ ริสทุ ธิไ์ ด้รวบรวมชัยชนะมาให้กบั การปฏิรปู ทางศาสนา {GC 235.3}
เป็นเวลาเกือบสามสิบปีทคี่ าลวินได้ท�ำงานในกรุงเจนีวา ช่วงแรกสุดได้ก่อตั้ง
โบสถ์ที่ยึดถือคุณค่าฝ่ายศีลธรรมของพระคัมภีร์และต่อมาเพื่อความก้าวหน้าของการ
ปฏิรูปตลอดทั่วทวีปยุโรป วิถีของเขาในฐานะผู้น�ำต่อหน้าสาธาณะนั้นไม่ใช่ไร้ต�ำหนิ
ค�ำสอนของเขาก็ไม่ได้ปลอดจากความผิด แต่เขาเป็นเครื่องมือเพื่อขยายความจริงที่
ส�ำคัญในสมัยของเขาให้แพร่ออกไป เพือ่ คงรักษาหลักการของโปรเตสแตนท์ในการต้าน
คลื่นของพระสันตะปาปาที่ก�ำลังพัดกลับมาอย่างแรง และส่งเสริมคริสตจักรที่ปฏิรูป
แล้วให้ดำ� เนินชีวติ ทีเ่ รียบง่ายและบริสทุ ธิ์ แทนความหยิง่ จองหองและความเสือ่ มโทรม
ภายใต้ค�ำสอนของคริสตจักรโรมันคาทอลิค {GC 236.1}
จากกรุงเจนีวา สือ่ สิง่ พิมพ์และครูสอนออกไปประกาศหลักค�ำสอน ผูท้ ถี่ กู กดขี่
ในทุกดินแดนมองไปยังจุดนีเ้ พือ่ ขอค�ำสอน ค�ำแนะน�ำและก�ำลังใจ เมืองของคาลวินได้
เป็นป้อมลี้ภัยให้กับนักปฏิรูปศาสนาของประเทศยุโรปตะวันตกทั้งหมดที่ถูกตามล่า
ผู้ลี้ภัยหนีออกจากพายุน่ากลัวที่พัดเป็นเวลาหลายศตวรรษมายังประตูของกรุงเจนีวา
ในสภาพทีอ่ ดอยาก บาดเจ็บ สูญเสียบ้านและญาติสนิท พวกเขาได้รบั การต้อนรับอย่าง
อบอุน่ และได้รบั การดูแลด้วยความเอาใจใส่และได้ฝกึ ความช�ำนาญ ความสามารถและ
ความเคร่งครัดในศาสนาของพวกเขา มีหลายคนทีม่ าหลบภัยทีน่ ไี่ ด้กลับไปยังประเทศ
ของตนเพื่อต่อต้านความทารุณโหดร้ายของคริสตจักรโรม จอห์น น๊อกซ์ นักปฏิรูป
ผู้กล้าหาญชาวสก๊อตแลนด์ พวกพิวริตันจากประเทศอังกฤษจ�ำนวนไม่น้อย ชาว
โปรเตสแตนท์ของประเทศฮอลันดาและของประเทศสเปนและพวกฮิวโกน็อทจาก
ประเทศฝรั่งเศสได้น�ำคบเพลิงจากกรุงเจนีวาไปส่องสว่างยังดินแดนบ้านเกิดที่มืดมิด
ของพวกเขา {GC 236.2}
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The Extreme Oath of the Jesuits
ค�ำปฏิญาณสูงสุดของเยซูอิต
“ข้าพเจ้า…..,ณ บัดนี้ ในความศักดิส์ ทิ ธิข์ องพระเจ้าผูท้ รงมหิทธิฤทธิ,์ พระแม่
มารีย์ผู้บริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์, เทพเจ้าไมเคิ้ลผู้ศักดิ์สิทธิ์, เทพเจ้ายอห์นผู้ให้บัพติศมา
ผู้ศักดิ์สิทธิ์, เทพเจ้าเซนต์ปีเตอร์และเทพเจ้าเซนต์พอล และเหล่าธรรมิกชน และ
ผู้ศักดิ์สิทธิ์ท้ังหลายที่อยู่บนสวรรค์ และท่าน พระบิดาของข้าพเจ้า (Holy Father
= พระสันตะปาปา), ผู้บัญชาการทั่วไปของคณะเยซูอิต ซึ่งก่อตั้งโดยเซนต์ลอโยลา
ในระหว่างการด�ำรงต�ำแหน่งของพระสันตะปาปาพอลที่3 ซึ่งยังคงอยู่ต่อเนื่องจนถึง
ปัจจุบัน ถือก�ำเนิดจากครรภ์บริสุทธิ์ ต้นแบบของพระเจ้า และคทาของพระเยซูคริสต์
ประกาศและสาบาน ว่าความบริสุทธิ์ของพระสันตะปาปา คือการเป็นตัวแทนของ
พระผูไ้ ถ่และเป็นความจริง และเป็นประมุขของคริสตจักรคาทอลิคและคริสตจักรทัว่ ไป
ทั้งแผ่นดินโลก และโดยความศักดิ์สิทธิ์ของกุญแจแห่งการผูกมัดและการปลดปล่อย
ทีไ่ ด้ให้ไว้แก่พระสันตะปาปาโดยพระผูไ้ ถ่ของข้าพเจ้า พระเยซูคริสต์ (ในพระคัมภีรไ์ ม่มี
ตอนใดเลยที่กล่าวไว้เช่นนี้ พระเจ้าองค์เที่ยงแท้นั้นเป็นพระเจ้าองค์เดียว ไม่มีตัวแทน
บนโลกเพราะพระองค์เป็นพระวิญญาณ ผู้ที่เชื่อในพระองค์ทุกคนคือผู้รับใช้พระเจ้า
และนมัสการพระองค์โดยจิตวิญญาณ- ผู้เรียบเรียง) ดังนั้นพระสันตะปาปาจึงมีสิทธิ
อ�ำนาจในการถอดถอนกษัตริยน์ อกรีต เจ้าชายในราชวงศ์ตา่ งๆ อ�ำนาจแห่งรัฐ กลุม่
ประชาชาติและรัฐบาล ทัง้ หมดนัน้ จะถือว่าผิดกฎหมายหากไม่มกี ารยืนยันในความ
สวามิภกั ดิต์ อ่ พระสันตะปาปาและความปลอดภัยของพวกเขาอาจจะถูกท�ำลายลง
ยิง่ กว่านัน้ ข้าพเจ้าขอสัญญาและและประกาศว่าเมือ่ (มี)โอกาส ข้าพเจ้าจะท�ำการ
ก่อให้เกิดสงครามและท�ำสงครามอย่างไม่ปราณี ทั้งท�ำอย่างลับๆและท�ำอย่าง
เปิดเผย เพื่อที่จะกระท�ำการต่อต้านพวกนอกรีต ชาวโปรเทสแตนท์ และกลุ่ม
เสรีนยิ มทัง้ หลาย(พวกลัทธิศาสนาอืน่ ๆ) ตามค�ำบัญชาทีข่ า้ พเจ้าได้รบั มา และเมือ่
ใดทีไ่ ม่สามารถกระท�ำอย่างเปิดเผย ข้าพเจ้าก็จะกระท�ำอย่างลับๆโดยใช้ยาพิษ ใช้
สายรัดคอ ใช้กริชขนาดเล็ก ใช้ลูกตะกั่ว(กระสุนปืน)โดยไม่สนใจในเกียรติ ชนชั้น
บรรดาศักดิ์ หรืออ�ำนาจหน้าทีข่ องคนๆนัน้ หรือสังคมของบุคคลเหล่านัน้ เลย ไม่วา่
เขาจะอยูใ่ นสภาพอย่างไร ทัง้ ในแง่สว่ นตัวและต่อสาธารณะ โดยทีเ่ มือ่ ไรทีข่ า้ พเจ้า
ได้รับค�ำสั่งให้ลงมือโดยตัวแทนของพระสันตะปาปาท่านใดก็แล้วแต่
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หรือจากผูบ้ งั คับบัญชาแห่งภารดรภาพเพือ่ ความศรัทธาอันศักดิส์ ทิ ธิต์ อ่ คณะเยซูอติ ”
(Double cross:Alberto, part 2, 1981) The Oath of the Knights of Columbus,
Knights of Malta and Rhodes Scholars is based upon the Oath of the
Jesuits Note: นีช่ า่ งน่าสยองพองขน แต่นน่ั ก็เป็นความจริง!!!!b> www.bloggang.
com/mainblog.php?id...1...
Jesuit Extreme Oath of Induction
The Jesuit Extreme Oath of Induction as recorded in the Congressional
Record of the U.S.A. (House Bill 1523, Contested election case of Eugene
C. Bonniwell, against Thos. S. Butler, Feb. 15, 1913, pp. 3215-3216):
I ______, now in the presence of Almighty God, the Blessed
Virgin Mary, the Blessed Michael the Archangel, the Blessed St. John the
Baptist, the Holy Apostles, Peter and Paul, and all the Saints, sacred hosts of
Heaven, and to you, my ghostly Father, the Superior General of the Society
of Jesus, founded by St. Ignatius Loyola, in the Pontification of Paul the Third,
and continued to the present, do by the womb of the virgin, the matrix of
God, and the rod of Jesus Christ, declare and swear that his holiness, the
Pope, is Christ’s Vice-regent, and is the true and only head of the Catholic
or Universal Church throughout the earth; and that by the virtue of the keys
of binding and loosing, given to his Holiness by my Savior, Jesus Christ, he
hath power to depose heretical kings, princes, states, commonwealths and
governments, all being illegal without his sacred confirmation, and that they
may be safely destroyed.
I do further declare, that I will help and assist and advise all or any
of his Holiness’ agents in any place wherever I shall be, and do my utmost
to extirpate the heretical Protestant or Liberal doctrines and to destroy
all their pretended powers, legal or otherwise.
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I do further promise and declare, that notwithstanding I am dispensed
with to assume any religion heretical, for the propagating of the Mother
Church’s interest, to keep secret and private all her agents’ counsels, from
time to time as they may instruct me, and not to divulge directly or indirectly,
by word, writing, or circumstances whatever; but to execute all that shall be
proposed given in charge or discovered unto me, by you, my ghostly father.
...
I do further promise and declare, that I will have no opinion or will
of my own, or any mental reservation whatever, even as a corpse or cadaver
but unhesitatingly obey each and every command that I may receive from
my superiors in the Militia of the Pope and Jesus Christ.
That I will go to any part of the world, whatsoever, without murmuring and
will be submissive in all things whatsoever communicated to me. ... I do further promise and declare, that I will, when opportunity presents, make and
wage relentless war, secretly or openly, against all heretics, Protestants and
Liberals, as I am directed to do to extirpate and exterminate them from the
face of the whole earth, and that I will spare neither sex, age nor condition,
and that I will hang, waste, boil, flay, strangle and bury alive these infamous
heretics; rip up the stomachs and wombs of their women and crush their infants heads against the wall, in order to annihilate forever their execrable race.
That when the same cannot be done openly, I will secretly use the
poison cup, the strangulation cord, the steel of the poniard, or the leaden
bullet, regardless of the honor, rank, dignity or authority of the person or
persons whatsoever may be their condition in life, either public or private, as
I at any time may be directed so to do by any agent of the Pope or superior
of the Brotherhood of the Holy Faith of the Society of Jesus.
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เก้าอี้ตะปูแหลมทั้งตัว รวมที่
เท้าแขนและที่วางเท้าตลอด
จนพนักพิงไว้ทรมานคน
Spanish Inquisition ศาลโหดเหี้ยม
ทรมานของคริสตจักรโรม ใช้บังคับ
คนบริ สุ ท ธิ์ ใ ห้ ส ารภาพ จั ด แสดงที่
พิ พิ ท ธภั ณ ท์ เมื อ งคาคาโซเนย์
Carcassonne ฝรั่งเศส

Torture museum

พิพิธภัณฑ์เมือง Carcassone จัดแสดง
เครื่องมือที่ใช้ทรมานและฆ่าคน
สมัยยุคมืด
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บทที่ 13

ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์
และประเทศสแกนดิเนเวีย
การกดขีข่ ม่ เหงของสันตะปาปาในประเทศเนเธอร์แลนด์กอ่ ให้เกิดการประท้วง
อย่างรุนแรงมาแล้วตั้งแต่ยุคแรกเริ่ม เจ็ดร้อยปีก่อนสมัยของลูเธอร์ พระสันตะปาปา
แห่งกรุงโรมถูกพระสังฆราชสององค์ที่มารับหน้าที่เป็นเอกอัครราชทูตประจ�ำกรุงโรม
ฟ้องศาลอย่างไม่เกรงกลัว เมื่อรู้ลักษณะที่แท้จริงของส�ำนักของพระสันตะปาปา
พระเจ้า “ทรงสร้างราชินีและคริสตจักรที่เป็นคู่ครองของพระองค์ เป็นการทรง
จัดเตรียมที่ประเสริฐและยั่งยืนนิรันดร์ส�ำหรับครอบครัวของพระองค์ มีสินสอดที่
ไม่เสือ่ มสลายหรือเปือ่ ยเน่าและประทานให้นางเป็นมงกุฎและคทานิรนั ดร์.......ทัง้ หมด
นี้เป็นประโยชน์ของท่านดั่งขโมยเข้าขวางกั้น ท่านแต่งตั้งตัวเองไปอยู่ในวิหารของ
พระเจ้า ท่านท�ำตัวเป็นสุนัขจิ้งจอกต่อหน้าแกะ ท่านท�ำให้พวกเราเชื่อว่าท่านเป็น
พระสังฆราชสูงศักดิแ์ ต่ทา่ นชอบท�ำตัวเป็นผูป้ กครองทีก่ ดขี.่ ....ท่านน่าจะเป็นคนรับใช้
ของบรรดาคนรับใช้ทงั้ ปวงตามทีท่ า่ นเรียกตนเอง ท่านพยายามทีจ่ ะเป็นเจ้านายเหนือ
เจ้านายทัง้ ปวง.....ท่านท�ำให้พระบัญชาของพระเจ้าเป็นทีเ่ หยียดหยาม.....พระวิญญาณ
บริสทุ ธิท์ รงเป็นผูส้ ร้างคริสตจักรทัง้ ปวงไปสุดเทียบขอบฟ้า.....เมืองของพระเจ้าของเรา
ทีเ่ ราเป็นพลเมืองอยูน่ ี้ แผ่ออกกว้างไปจนถึงดินแดนทัง้ หมดของสวรรค์ และใหญ่ยงิ่ กว่า
เมืองที่ผู้เผยพระวจนะเรียกว่ากรุงบาบิโลนซึ่งแสร้งท�ำตัวว่าเป็นพระเจ้า เอาตัวเองให้
ไปถึงสวรรค์และอวดว่าปัญญาของเธอนั้นอยู่ได้ตลอดกาลและในที่สุดแม้จะไร้เหตุผล
บอกว่าตนไม่รู้พลั้งและจะไม่มีวันท�ำผิด” (Gerard Brandt, History of the
Reformation in and About the Low Countries เล่มที่ 1 หน้าที่ 6) {GC 237.1}
ศตวรรษแล้วศตวรรษเล่า มีคนอืน่ ๆลุกขึน้ มาส่งเสียงสะท้อนค�ำประท้วงนี้ และ
ครูสอนรุน่ แรกทีเ่ ดินทางผ่านดินแดนต่างๆและรูจ้ กั กันในนามต่างๆรับอุนสิ ยั ของมิชชัน
นารีชาววูดัวซ์ ประกาศความรู้เรื่องข่าวประเสริฐไปยังทุกที่จนแทรกเข้าไปยังประเทศ
เนเธอร์แลนด์ ค�ำสอนของพวกเขากระจายไปรวดเร็ว พวกเขาแปล 253

พระคัมภีร์ของชาววอลเดนซีออกมาเป็นข้อๆเป็นภาษาดัตช์ พวกเขาประกาศว่า “ใน
นั้นมีข้อได้เปรียบ ไม่มีเรื่องตลก ไม่มีนิยาย ไม่มีการพูดเล่น ไม่มีการหลอกลวง มีแต่
พระวจนะแห่งความจริง ความจริงแล้ว มีเปลือกแข็งอยู่บ้าง ที่นั่นนิดที่นี่หน่อย แต่
ว่าไขกระดูกและความหวานของสิ่งที่ดีและศักดิ์สิทธิ์จะพบในนั้นได้อย่างง่าย” (Ibid.
เล่มที่ 1 หน้าที่ 14) มิตรสหายในความเชื่อโบราณเขียนไว้เช่นนี้ในศตวรรษที่สิบสอง
{GC 238.1}
บัดนี้การกดขี่ของโรมเริ่มขึ้นแล้ว แต่ท่ามกลางกองฟืนและการทรมาน ผู้เชื่อ
ยังคงเพิม่ จ�ำนวนมากขึน้ ไป ประกาศด้วยความมัน่ ใจว่าพระคัมภีรเ์ ป็นหลักฐานเดียวที่
ไม่ผดิ พลาดของศาสนาและ “ไม่มมี นุษย์ผใู้ ดจะถูกบังคับให้เชือ่ แต่จะต้องเอาชนะพวก
เขาด้วยการเทศนาสั่งสอน” (Martyn, เล่มที่ 2 หน้าที่ 87) {GC 238.2}
ค�ำสอนของลูเธอร์ตกลงสู่ดินที่เอื้ออ�ำนวยในประเทศเนเธอร์แลนด์ และคน
จริงใจและซือ่ สัตย์ลกุ ขึน้ มาเทศนาข่าวประเสริฐ เมนโน ไซมอนซ์ มาจากหมูบ่ า้ นเล็กๆ
แห่งหนึง่ ของประเทศฮอลันดา เขาได้รบั การศึกษาตามแบบฉบับของโรมันคาธอลิกและ
ได้รับการเจิมให้เป็นบาทหลวง เขาไม่มีความรู้เรื่องของพระคัมภีร์เลยและเขาไม่
ต้องการอ่านเพราะกลัวจะถูกหลอกให้ตกลงสู่ความเชื่อนอกรีต เมื่อความสงสัยเรื่อง
หลักค�ำสอนการแปรสาร (หลักค�ำสอนเรื่องพิธีศีลมหาสนิทที่ว่าเมื่อพระเสกขนมปัง
และเหล้าองุน่ แล้วสารของขนมปังและเหล้าองุน่ ก็เปลีย่ นเป็นสารแท้ของพระกายและ
พระโลหิตของพระเยซูคริสต์ ส่วนรูปปรากฏยังคงเป็นขนมปังและเหล้าองุ่นอยู่) โหม
กระหน�ำ่ ลงมาใส่เขา เขาถือว่าเป็นการทดลองทีม่ าจากซาตานและหาทางทีจ่ ะปลดตัว
เองออกมาด้วยการอธิษฐานและการสารภาพบาป แต่ไม่เกิดผล เขาพยายามสงบเสียง
ของจิตใต้สำ� นึกด้วยการคลุกคลีอยูก่ บั การใช้จา่ ยอย่างสุรยุ่ สุรา่ ย แต่ไม่ประสบผล หลัง
จากนัน้ ระยะหนึง่ เขาถูกชักน�ำให้ศกึ ษาพระคริสตธรรมคัมภีรใ์ หม่และการศึกษานีร้ วม
ทั้งผลงานเขียนของลูเธอร์ท�ำให้เขายอมรับความเชื่อที่ปฏิรูปแล้ว ไม่นานหลังจากนั้น
เขาได้ไปเห็นการประหารชายคนหนึง่ ด้วยการตัดศีรษะเพราะไปรับบัพติศมาใหม่ เรือ่ ง
นีน้ ำ� เขาให้ไปศึกษาพระคัมภีรใ์ นเรือ่ งของการให้บพั ติศมากับทารก เขาไม่พบหลักฐาน
ของเรื่องนี้ในพระคัมภีร์ แต่ได้เห็นว่าในพระคัมภีร์ทุกข้อว่าการกลับใจและความเชื่อ
เป็นเงื่อนไขของการรับบัพติศมา {GC 238.3}
254 เมนโนถอนตัวออกไปจากคริสตจักรโรมันและอุทิศชีวิตเพื่อสอนความจริงที่

เขารับมา ทั้งในประเทศเยอรมันและเทศเนเธอร์แลนด์มีคนหลั่งไคล้ศาสนากลุ่มหนึ่ง
เกิดขึน้ มา สอนความเชือ่ เหลวไหลและยุยงให้เกิดความไม่สงบ ท�ำลายความมีระเบียบ
และเกียรติยศและมุ่งไปสู่ความรุนแรงและการกบฏ เมนโนมองเห็นถึงผลอันน่า
หวาดกลัวที่ขบวนการนี้จะท�ำให้เกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และเขาพยายามต่อต้าน
ค�ำสอนผิดๆและแผนการป่าเถือ่ นของคนคลัง่ ศาสนา อย่างไรก็ตามมีคนมากมายทีเ่ คย
ถูกคนหลัง่ ศาสนาเหล่านีน้ ำ� ไปในทางผิด แต่ได้ละทิง้ ค�ำสอนเลวร้ายของพวกเขาไปแล้ว
และยังมีลูกหลานของคริสเตียนดั้งเดิมที่เป็นผลงานจากค�ำสอนของชาววอลเดนซี
เมนโนท�ำงานอยู่กับคนกลุ่มนี้ด้วยความกระตือรือร้นและอย่างประสบผลส�ำเร็จ
{GC 239.1}
เขาเดินทางพร้อมกับภรรยาและลูกๆเป็นเวลายี่สิบห้าปี ทนกับความยาก
ล�ำบากและความขัดสนอย่างรุนแรง และบ่อยครัง้ เสีย่ งภัยถึงชีวติ เขาท่องไปทัว่ ประเทศ
เนเธอร์แลนด์และภาคเหนือของประเทศเยอรมัน ส่วนใหญ่ท�ำงานกับชนกรรมาชีพ
แต่มอี ทิ ธิพลอย่างกว้างไกล โดยธรรมชาติเขาเป็นคนพูดคล่อง แม้จะมีการศึกษาจ�ำกัด
เขาเป็นคนที่ซื่อสัตย์ที่ไม่หวั่นไหว มีใจถ่อมและมารยาทดีงามและความเคร่งครัดฝ่าย
ศาสนาที่จริงจังและจริงใจ แสดงเป็นแบบอย่างด้วยชีวิตของเขาเองถึงพระวจนะที่
เขาสอน ผูต้ ดิ ตามของเขากระจายออกไปและถูกกดขี่ พวกเขาตกอยูใ่ นความทุกข์สบั สน
อย่างแสนสาหัสกับพวก “มันสเตอร์ไรท์” ที่บ้าคลั่ง แต่ถึงกระนั้นคนจ�ำนวนมากกลับ
ใจจากการท�ำงานของพวกเขา {GC 239.2}
ไม่ มี ที่ ใ ดรั บ หลั ก ค� ำ สอนที่ ป ฏิ รู ป แล้ ว อย่ า งกว้ า งขวางเท่ า กั บ ที่ ป ระเทศ
เนเธอร์แลนด์ มีไม่กี่ประเทศที่ผู้เชื่อจะทนได้กับการกดขี่ที่รุนแรงเท่านี้ ในประเทศ
เยอรมัน พระเจ้าชาลส์ที่ห้าได้ประกาศห้ามการปฏิรูปทางศาสนาและยินดีน�ำผู้ที่เชื่อ
ทั้งหมดไปยังหลักประหาร แต่เจ้าผู้ครองนครทั้งหลายลุกขึ้นขวางเป็นแนวกั้นต่อต้าน
ความโหดเหี้ยมของพระองค์ ในประเทศเนเธอร์แลนด์ พระองค์มีอ�ำนาจยิ่งใหญ่กว่า
และค�ำสั่งกดขี่ประกาศตามกันมาเป็นชุดอย่างรวดเร็ว การอ่านพระคัมภีร์ การฟัง
เทศนาเรื่องของพระคัมภีร์หรือแม้จะพูดเรื่องเกี่ยวกับพระคัมภีร์จะได้รับโทษถึงตาย
ที่หลักประหาร การอธิษฐานทูลต่อพระเจ้าในที่ลี้ลับ การละเว้นจากการกราบไหว้
รูปเคารพหรือการร้องเพลงสดุดี จะรับโทษถึงตายได้ แม้ผู้ที่บอกเพิกถอนความผิด
แล้วก็ยังต้องรับโทษประหาร หากเป็นชายให้ตายด้วยดาบ หากเป็นหญิงให้ 255

ฝังทั้งเป็น คนเป็นพันพินาศไปภายใต้การปกครองของพระเจ้าชาลส์และพระเจ้าฟิลิป
ที่สอง {GC 239.3}
มีอยู่ครั้งหนึ่ง คนทั้งครอบครัวเป็นถูกน�ำให้มาอยู่ต่อหน้าผู้สอบสวนด้วย
ข้อกล่าวหาว่าไม่เข้าร่วมพิธีมิสซาและนมัสการเองที่บ้าน เมื่อผู้สอบสวนถามถึงเรื่อง
การปฏิบตั ทิ ที่ ำ� กันในทีล่ ลี้ บั นัน้ ลูกคนเล็กทีส่ ดุ ตอบว่า “เราคุกเข่าลงและอธิษฐานขอให้
พระเจ้าส่องสว่างความคิดของเราและอภัยบาปของเรา เราอธิษฐานเผือ่ พระมหากษัตริย์
ของเรา เพื่อให้การปกครองของพระองค์รุ่งเรืองและชีวิตของพระองค์มีความสุข
เราอธิษฐานเผือ่ พนักงานปกครองขอให้พระเจ้าพิทกั ษ์รกั ษาพวกเขา (Wylie เล่มที่ 18
บทที่ 6) ผู้พิพากษาบางคนได้รับความเร้าใจ แต่ถึงกระนั้นผู้เป็นพ่อและลูกคนหนึ่งถูก
ตัดสินให้ตายที่หลักประหาร {GC 240.1}
ความเดือดดาลของผู้กดขี่เท่าเทียมกับความเชื่อของผู้ยอมพลีชีพ ไม่ใช่แต่
ผู้ชายเท่านั้น ผู้หญิงและเด็กสาวที่อ่อนแอแสดงออกถึงความกล้าหาญที่ไม่สะดุ้ง
สะเทือน “ผู้ที่เป็นภรรยาจะลุกขึ้นยืนเคียงข้างหลักประหารของสามีและในขณะที่
เขาทนเผาอยูก่ บั ไฟ พวกเขาจะกระซิบค�ำปลอบใจหรือร้องเพลงสรรเสริญให้กำ� ลังใจ”
“หญิงสาวเดินไปนอนในหลุมศพมีชวี ติ ประหนึง่ ก�ำลังเดินเข้าห้องนอนทุกคืน หรือไปยัง
ตะแลงแกงและไฟแต่งตัวด้วยชุดอาภรณ์ดีที่สุด เสมือนหนึ่งว่าก�ำลังจะเข้าสู่พิธีสมรส
ของตัวเอง” (Ibid. เล่มที่ 18 บทที่ 6) {GC 240.2}
เลือดของคริสเตียนเป็นเมล็ดเหมือนสมัยเมื่อศาสนานอกรีตลงมือท�ำลาย
ข่าวประเสริฐ (โปรดดู Tertullian, Apology ย่อหน้าที่ 50) การกดขี่ข่มเหงเป็นเหตุ
ท�ำให้พยานเพื่อความจริงเพิ่มจ�ำนวนมากขึ้น ปีแล้วปีเล่า พระราชาที่ถูกความมุ่งมั่น
ของประชาชนที่ควบคุมไม่ได้เสียดแทงจนบ้าคลั่งได้รุกหน้าต่อไปกับงานโหดเหี้ยม
ของพระองค์ แต่ล้มเหลว ภายใต้วิลเลี่ยมแห่งเมืองโอเรนจ์ผู้สูงศักดิ์ ในที่สุดการปฏิวัติ
น�ำเสรีภาพของการนมัสการพระเจ้ามายังประเทศฮอลันดา {GC 240.3}
ในแถบภูเขาพีดมอนท์ บนพื้นราบของประเทศฝรั่งเศสและบนชายหาดของ
ประเทศฮอลันดา ความเจริญของพระกิตติคุณถูกประทับด้วยเลือดของสาวก แต่ใน
ประเทศทางเหนือ ข่าวประเสริฐเข้าไปอย่างสันติ เมื่อนักศึกษาแห่งเมืองวิตเตนเบิร์ก
เดินทางกลับไปบ้าน พวกเขาน�ำความเชื่อที่ปฏิรูปแล้วไปยังประเทศสแกนดิเนเวีย
256 งานเขี ย นของลู เ ธอร์ ที่ ตี พิ ม พ์ แ ล้ ว ได้ ช ่ ว ยกระจายแสงสว่ า ง ประชาชนที่

เรียบง่ายและทรหดของทางเหนือหันหน้าออกไปจากความเสื่อมโทรม ความหรูหรา
เอิกเหริกและความงมงายของโรมเพือ่ ต้อนรับความจริงของพระคัมภีรท์ บี่ ริสทุ ธิ์ เรียบ
ง่ายและประทานชีวิต {GC 240.4}
ทอเซ็น “นักปฏิรปู ศาสนาของประเทศเดนมาร์ก” เป็นบุตรของชาวนาคนหนึง่
เด็กชายคนนี้แสดงออกตั้งแต่เยาว์วัยถึงความฉลาดทางปัญญา เขากระหายการศึกษา
แต่ถูกปฏิเสธอันเนื่องจากสภาพของพ่อแม่ และเขาเข้าไปอยู่ในวัด ความบริสุทธิ์
ของชีวิตและความขยันและความซื่อตรงของเขาท�ำให้เป็นที่ชื่นขอบของผู้ที่ปกครอง
เขา การตรวจสอบแสดงให้เห็นว่าเขาเป็นคนมีความสามารถที่จะท�ำประโยชน์ให้กับ
คริสตจักรในอนาคต จึงตัดสินใจทีจ่ ะให้เขารับการศึกษาในมหาวิทยลัยแห่งใดแห่งหนึง่
ของประเทศเยอรมันหรือประเทศเนเธอร์แลนด์ นักเรียนผู้เยาว์คนนี้ได้รับอนุญาตให้
เลือกโรงเรียนเองโดยมีเงือ่ นไขว่าไม่ตกอยูใ่ นอันตายด้วยการรับพิษของค�ำสอนนอกรีต
นักบวชภราดรกล่าวไว้ด้วยประการฉะนี้ {GC 241.1}
ทอเซ็นเดินทางไปยังเมืองโคโลจ์น ในเวลานัน้ เหมือนเช่นในเวลานี้ เมืองนีเ้ ป็น
ป้อมแข็งแรงของโรมันนิยม ในไม่ช้าเมื่อขณะที่อยู่ที่นี่เขาได้เรียนรู้ถึงเรื่องประหลาด
มหัศจรรย์ของคนในโรงเรียน ในช่วงเวลาเดียวกันเขาได้รับหนังสือของลูเธอร์ เขาอ่าน
หนังสือเหล่านี้ด้วยความประหลาดใจและความชื่นชมและปรารถนาที่จะได้รับการ
ชี้แนะเป็นการส่วนตัวจากนักปฏิรูปศาสนา แต่การที่จะท�ำเช่นนี้ เขาจะต้องเสี่ยงต่อ
การขัดขืนผู้มีอ�ำนาจในวัดและสูญเสียการสนับสนุนของพวกเขา เขาได้ตัดสินใจใน
ไม่ช้าและในเวลาไม่นานต่อมาเขาได้สมัครไปเป็นนักเรียนที่วิตเตนเบิร์ก {GC 241.2}
เมื่อเขาเดินทางกลับมายังประเทศเดนมาร์กแล้ว เขากลับไปประจ�ำอยู่ใน
วัดอีกครั้ง ยังไม่มีผู้ใดสงสัยเรื่องของความเชื่อลูเธอร์นิยมของเขา เขาไม่ได้เปิดเผย
ความลับนีแ้ ต่ลงแรงทีจ่ ะน�ำคนอืน่ ๆสูค่ วามเชือ่ ทีบ่ ริสทุ ธิก์ ว่าและมีชวี ติ ทีศ่ กั ดิส์ ทิ ธิย์ งิ่ ขึน้
โดยไม่ปลุกอคติของเพื่อนๆ เขาเปิดพระคัมภีร์และอธิบายความหมายที่แท้จริงและ
ในทีส่ ดุ เทศนาเรือ่ งของพระคริสต์ให้พวกเขาฟังว่าพระองค์ทรงเป็นความชอบธรรมของ
คนบาปและทรงเป็นความหวังเดียวของความรอด ผู้ที่อยู่เหนือเขาโกรธอย่างมากยิ่ง
พวกเขาสร้างความหวังสูงในตัวเขาว่าจะเป็นผู้กล้าหาญที่จะปกป้องโรม เขาถูกย้าย
ออกไปจากวัดของเขาให้ไปอยู่อีกวัดหนึ่งและกักตัวให้อยู่ในห้องขังภายใต้การดูแล
ที่เข้มงวด {GC 241.3}
257

ผู้ควบคุมคนใหม่หวาดผวาอย่างมากยิ่งเมื่อนักบวชหลายคนประกาศว่าตน
เป็นผู้กลับใจมาเชื่อนิกายโปรเตสแตนท์โดยผ่านซี่กรงของห้องขัง ทอเซ็นพูดคุยกับ
มิตรสหายถึงความรอบรู้เรื่องของความจริง หากคุณพ่อชาวเดนมาร์กเหล่านั้นมีความ
ช�ำนาญในแผนของคริสตจักรเพื่อจัดการกับการสอนนอกรีตแล้ว คงจะไม่ได้ยินเสียง
ของทอเซ็นอีกต่อไป แต่แทนที่จะส่งตัวเขาให้ไปอยู่ในหลุมศพสักแห่งในคุกมืดใต้ดิน
พวกเขาได้ขบั ไล่ทอเซ็นให้ออกไปจากวัด บัดนีพ้ วกเขาหมดอ�ำนาจไปแล้ว มีคำ� สัง่ หนึง่
ทีเ่ พิง่ ออกมาจากส�ำนักพระราชวังเสนอการคุม้ ครองให้พวกครูทสี่ อนหลักค�ำสอนใหม่
ทอเซ็นเริ่มเทศนา โบสถ์ต่างๆเปิดประตูต้อนรับเขา ประชาชนออกมาฟัง มีคนอื่นๆ
เทศนาพระวจนะของพระเจ้า พระคริสตธรรมคัมภีรใ์ หม่ทแี่ ปลเป็นภาษาชาวเดนมาร์ก
ได้แจกจ่ายไปอย่างกว้างขวาง ความพยายามทีช่ าวเปปาซีนยิ มกระท�ำเพือ่ คว�ำ่ งานกลับ
ท�ำให้งานขยายมากยิ่งขึ้นและต่อมาไม่นาน ประเทศเดนมาร์กประกาศรับความเชื่อที่
ปฏิรูปแล้ว {GC 242.1}
เช่นเดียวกันในประเทศสวีเดน คนหนุ่มที่ดื่มจากบ่อน�้ำของเมืองวิตเตนเบิร์ก
ได้น�ำน�้ำธ�ำรงชีวิตไปให้กับเพื่อนรวมชาติ ในบรรดาผู้ที่ท�ำงานปฏิรูปทางศาสนาของ
ประเทศสวีเดนมีอยูส่ องคนคือโอลาฟ และลอเรนทิอสั เพตทริ เขาทัง้ สองเป็นบุตรของ
ช่างตีเหล็กเมืองโอเรโบร ได้ไปเรียนกับลูเธอร์และเมแลงค์ธอน และเขาทั้งสองได้ขยัน
สอนความจริงที่ล�้ำเรียนมา ในความกระตือรือร้นและความสามารถในการพูด โอลาฟ
ปลุกประชาชนให้ตื่นขึ้น เหมือนที่นักปฏิรูปศาสนายิ่งใหญ่ได้ท�ำมาแล้ว ในขณะที่
ทัง้ สองเป็นคนเคร่งครัดศาสนาอย่างร้อนรน มีมาตรฐานด้านศาสนาศาสตร์ทสี่ งู และมี
ความกล้าหาญที่ไม่ท้อถอย ในการประกาศความจริงให้ออกไป การต่อต้านของชาว
เปปาซีนิยมก็ไม่ลดละ บาทหลวงคาธอลิคปลุกระดมความไม่รู้และความงมงายของ
ประชาชนขึน้ มา โอลาฟ เพตทริจะถูกม๊อบฝูงชนโจมตีอยูเ่ สมอและมีอยูห่ ลายครัง้ แทบ
จะเอาชีวิตให้รอดไม่ได้ แต่นักปฏิรูปศาสนาเหล่านี้เป็นที่ชื่นชอบของพระมหากษัตรีย์
และได้รับการปกป้องจากพระองค์ {GC 242.2}
ภายใต้การปกครองของคริสตจักรโรมันคาธอลิก ประชาชนตกลงสู่ความ
ยากจนและถูกกดลงไปอย่างต�่ำ พวกเขาไม่มีพระคัมภีร์และมีศาสนาที่เป็นแต่เพียง
สัญลักษณ์และพิธกี รรม ซึง่ ไม่สอื่ แสงสว่างอันใดมาสูค่ วามนึกคิด พวกเขาก�ำลังหันกลับ
่ งมงายและการปฏิบตั อิ ย่างป่าเถือ่ นของบรรพบุรษุ นอกศาสนา
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ประเทศแตกออกเป็นส่วนๆที่ขัดแย้งกัน ความขัดแย้งอย่างต่อเนื่องเพิ่มความทุกข์
ให้ทุกคน กษัตริย์ทรงมีพระประสงค์ให้มีการปฏิรูปในเทศและในคริสตจักรและ
พระองค์ต้อนรับผู้ช่วยที่มีความสามารถเหล่านี้มาช่วยต่อสู้กับโรม {GC 243.1}
ด้วยความสามารถยิ่งใหญ่ โอลาฟ เพตทริ ปกป้องหลักข้อเชื่อที่ปฏิรูปแล้ว
จากผู้สนับสนุนของโรม ต่อหน้าพระราชาและผู้น�ำของประเทศสวีเดน เขาเปิดเผยว่า
จะรับค�ำสอนของเหล่าบรรพบุรุษได้ก็ต่อเมื่อสอดคล้องกับพระคัมภีร์เท่านั้น และยัง
บอกว่าหัวใจส�ำคัญของหลักค�ำสอนเสนอไว้เอย่างชัดเจนและเรียบง่ายในพระคัมภีร์
เพื่อให้คนทั้งปวงเข้าใจได้ พระคริสต์ตรัสว่า “ค�ำสอนของเราไม่ใช่ของเราเอง แต่เป็น
ของพระองค์ผู้ทรงใช้เรามา” (ยอห์น 7:16) และเปาโลเปิดเผยว่าหากท่านจะประกาศ
ข่าวประเสริฐอืน่ ซึง่ ขัดกับข่าวประเสริฐแล้ว ท่านเองก็ตอ้ งถูกแช่งสาป (กาลาเทีย 1: 8)
นักปฏิรูปกล่าวว่า คนอื่นๆจะตราหลักเกณฑ์ที่ไม่มีข้อพิสูจน์ขึ้นมาด้วยความอ�ำเภอ
ใจและก�ำหนดว่าเป็นสิ่งจ�ำเป็นเพื่อความรอดได้อย่างไร” (Wylie เล่มที่ 10 บทที่ 4)
เขาแสดงให้เห็นว่าค�ำสัง่ ของคริสตจักรไม่มอี ำ� นาจการบังคับเมือ่ ขัดกับพระบัญชาของ
พระเจ้าและยกชูหลักการยิ่งใหญ่ของความเชื่อโปรเตสแตนท์ที่ว่า “พระคัมภีร์และ
พระคัมภีร์เท่านั้นที่เป็นหลักเกณฑ์ของความเชื่อและการถือปฏิบัติ {GC 243.2}
การต่อสูน้ แี้ ม้จะด�ำเนินอยูบ่ นเวทีทคี่ อ่ นข้างไกลลิบลับไร้ชอื่ เสียงก็ตาม แต่ใช้
เพื่อแสดงให้เห็น “คนที่เข้ามาเรียงหน้ากระดานและยืนอยู่ในกองทัพของนักปฏิรูป
ศาสนาว่าเป็นคนเช่นใด พวกเขาไม่ใช่เป็นคนทีอ่ า่ นไม่ออกเขียนไม่ได้ ตีตวั ออกจากพวก
นักขัดแย้งทีว่ นุ่ วายพวกเขาห่างไกลจากเรือ่ งเหล่านัน้ เป็นอย่างมาก พวกเขาเป็นคนทีไ่ ด้
ศึกษาพระวจนะของพระเจ้าแล้วรู้ดีว่าจะแกว่งอาวุธที่มีอยู่ในพระคัมภีร์ได้อย่างไร
ในแง่ของความรู้ พวกเขาเกินเลยยุคไปแล้ว เมื่อเราตีกรอบใส่ใจดูศูนย์กลางโดดเด่น
อย่างเช่นเมืองวิตเตนเบิร์กและเมืองซูริคและบุคคลเรียงนามอย่างเช่นลูเธอร์และ
เมแลงค์ธอน สวิงลีและอีโคลัมปาดิอัส เราก็จะได้รับการบอกกล่าวให้รู้ว่าคนเหล่านี้
เป็นผู้น�ำของขบวนการและเราก็คาดว่าคนเหล่านี้มีพลังยิ่งใหญ่และความรู้กว้างขวาง
แต่ผู้ที่อยู่ภายใต้พวกเขาจะไม่ได้เป็นเช่นนั้น เอาละให้เราหันหน้าไปมองดูโรงละคร
ทีห่ า่ งไกลลิบลับไร้ชอื่ เสียงของประเทศสวีเดนและนามอันต�ำ่ ต้อยอย่างเช่นโอลาฟและ
ลอเรนทิอสั เพตทริ ตัง้ แต่อาจารย์ลงไปถึงสาวกทัง้ หลาย เราจะพบอะไร.....ผูร้ อบรูแ้ ละ
นักศาสนศาสตร์เป็นบุคคลที่เข้าใจพระกิตติคุณแห่งความจริงทั้งระบบ
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อย่างถ่องแท้ และเป็นผู้ที่เอาชนะผู้มีแต่ศิลปะในการพูด และเป็นผู้มีฐานันดรศักดิ์
แต่ปราศจากหลักฐานอ้างอิงจากพระวจนะของพระเจ้าอย่างบุคคลยิ่งใหญ่ทั้งหลาย
ของโรม” {GC 243.3}
จากผลของความขัดแย้งนี้ กษัตริย์ของประเทศสวีเดนได้รับความเชื่อของ
โปรเตสแตนท์และไม่นานต่อมารัฐสภาได้ประกาศสนับสนุนเข้าข้างความเชือ่ นี้ โอลาฟ
เพตทริได้แปลพระคริสตธรรมคัมภีร์เป็นภาษาสวีเดนและโดยความปรารถนาของ
พระราชาพี่น้องทั้งสองลงมือแปลพระคัมภีร์ทั้งเล่ม ด้วยประการฉะนี้ คนในประเทศ
สวีเดนได้รับพระวจนะของพระเจ้าเป็นครั้งแรกในภาษาแม่ รัฐสภาได้ประกาศสั่งให้
ทั่วทั้งอาณาจักรอธิบายพระคัมภีร์และจะต้องสอนเด็กๆในโรงเรียนให้อ่านพระคัมภีร์
{GC 244.1}
แสงสว่างประเสริฐของพระกิตติคณ
ุ ขับความมืดมนอันเนือ่ งจากความไม่รแู้ ละ
ความงมงายให้ออกไป พวกเขาหลุดพ้นจากการกดขี่ของโรม บ้านเมืองแข็งแกร่งและ
ยิ่งใหญ่ซึ่งไม่เคยเป็นเช่นนี้มาก่อน ประเทศสวีเดนเป็นป้อมปกป้องความเชื่อของ
โปรเตสแตนท์ หนึ่งศตวรรษต่อมา ในช่วงเวลาบอบช�้ำอันตรายที่สุด ประเทศเล็กๆ
และอ่อนแอ เป็นประเทศเดียวในทวีปยุโรปที่กล้ายื่นมือออกมาช่วย-เพื่อช่วยประเทศ
เยอรมันออกจากการดิน้ รนอย่างน่ากลัวของสงครามสามสิบปี ดูประหนึง่ ว่าทวีปยุโรป
ตอนเหนือทั้งหมดเกือบจะตกลงไปอยู่ภายใต้ความทารุณโหดร้ายของโรมอีกครั้งหนึ่ง
เป็นกองทัพของสวีเดนที่ท�ำให้ประเทศเยอรมันหันกลับคลื่นความส�ำเร็จของฝ่าย
คาธอลิก และน�ำความมีชัยมาให้กับความอดทนอดกลั้นของโปรเตสแตนท์-ของทั้ง
คาลวินนิยม และของชาวลูเธอร์เรินและน�ำเสรีภาพของความคิดจิตใต้ส�ำนึกมายัง
ประเทศที่ยอมรับการปฏิรูปทางศาสนา {GC 244.2}
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คริสตจักรโรม เผา แอนนาแบ๊บตี๊ส(โปรเตสแตนท์) ใน ศตวรรษ ที่ 16

Spanish Inquisition ศาลสเปน
ของคริสตจักรโรมที่ทรมารคน
ลุกลามแพร่ไปถึงประเทศอินเดีย
คริสเตียนถูกมัดไว้กับเสาแล้ว
เผาทั้งเป็น แบบในรูป
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บทที่ 14

นักปฏิรูปศาสนาชาวอังกฤษรุ่นหลัง
ในขณะที่ลูเธอร์เปิดพระคัมภีร์ที่ปิดอยู่ให้กับประชาชนของประเทศเยอรมัน
พระวิญญาณของพระเจ้าได้ทรงผลักดันให้ทินเดลกระท�ำในสิ่งเดียวกันเพื่อประเทศ
อังกฤษ พระคัมภีร์ของไวคลิฟฟ์ได้แปลมาจากภาษาลาตินและมีความผิดพลาดอยู่
มากมาย พระคัมภีรน์ ไี้ ม่เคยได้พมิ พ์ออกมาและเอกสารต้นฉบับทีค่ ดั ลอกด้วยมือมีราคา
สูงมากจนมีคนที่ร�่ำรวยหรือขุนนางเพียงไม่กี่คนที่จะซื้อหาได้ และนอกเหนือจากนี้ยัง
เป็นหนังสือที่คริสตจักรสั่งห้ามอย่างเข้มงวดกวดขัน ปริมาณจ�ำหน่ายจึงจ�ำกัดอยู่ใน
วงแคบ ในปี ค.ศ. 1516 หนึ่งปีก่อนบทความวินิจฉัย ของลูเธอร์จะปรากฏออกมาสู่
สาธารชน อีรัสมัสได้ตีพิมพ์พระคริสตคัมภีร์ใหม่ของเขาออกมาเป็นภาษากรีกและ
ภาษาลาติน บัดนี้เป็นครั้งแรกที่พระวจนะของพระเจ้าได้พิมพ์ออกมาในภาษาดั้งเดิม
ในผลงานนี้ ความผิดมากมายของฉบับก่อนได้ถกู แก้ไขและเสนอความหมายได้ชดั เจน
มากยิ่งขึ้น ท�ำให้คนมากมายในกลุ่มชนชั้นที่มีการศึกษาไปถึงความรอบรู้ในความจริง
มากยิง่ ขึน้ และเพิม่ ก�ำลังกระตุน้ ใหม่ให้กบั งานการปฏิรปู แต่คนสามัญทัว่ ไปส่วนใหญ่
ยังถูกขวางกั้นจากพระวจนะของพระเจ้า ทินเดลจะท�ำให้งานของไวคลิฟฟ์ส�ำเร็จ
บริบูรณ์ด้วยการมอบพระคัมภีร์ให้แก่เพื่อนร่วมชาติ {GC 245.1}
ทินเดลเป็นนักเรียนขยันและเป็นผูแ้ สวงหาความจริงอย่างจริงใจ เขาได้รบั ข่าว
ประเสริฐจากพระคัมภีร์ภาษากรีกของอีรัสมัส เขาเทศนาในสิ่งที่เขาเชื่ออย่างไม่เกรง
กลัว เรียกร้องว่าค�ำสอนทัง้ หมดจะต้องผ่านการทดสอบของพระคัมภีร์ ต่อค�ำกล่าวของ
พระสันตะปาปาที่อ้างว่าคริสตจักรเป็นผู้ให้พระคัมภีร์และคริสตจักรแต่ผู้เดียวที่จะ
อธิบายพระคัมภีร์ได้ ซึ่งทิลเดลได้โต้กลับว่า “ท่านทราบไหมว่าผู้ใดสอนนกอินทรีย์
ให้แก่เหยื่อ เออ พระเจ้าองค์เดียวกันทรงเป็นผู้สอนบรรดาบุตรหิวโหยให้แสวงหา
พระบรรดาจากพระวจนะของพระองค์ ช่างห่างไกลเหลือเกินจากการที่ได้ทรงโปรด
ประทานพระคัมภีร์ให้แก่พวกเรา ท่านเป็นผู้ที่ซ่อนไว้จากพวกเรา ท่านเป็นผู้เผา
262 คนทั้งหลายที่สอนพระคัมภีร์ และหากท�ำได้ท่านต้องการที่จะเผาพระคัมภีร์

ทิ้งเสีย” (D’Aubigne, History of the Reformation of the Sixteenth Century
เล่มที่ 18 บทที่ 4) {GC 245.2}
ค�ำเทศนาของทินเดลปลุกให้เกิดความสนใจยิ่งใหญ่ คนมากมายยอมรับ
ความจริง แต่พวกบาทหลวงเตรียมพร้อมการรับมือและขณะทีท่ นิ เดลยังไม่ทนั ออกไป
จากพืน้ ที่ พวกเขาก็สง่ คนออกไปพยายามทีจ่ ะท�ำลายผลงานของเขา บ่อยครัง้ เกินไปที่
พวกเขาประสบความส�ำเร็จ เขาอุทานขึน้ มาว่า “มีงานอะไรบ้างทีจ่ ะต้องท�ำ ในขณะที่
ข้าพเจ้าหว่านอยู่ที่หนึ่ง ศัตรูบุกท�ำลายไร่นาที่ข้าพเจ้าเพิ่งจากมา ข้าพเจ้าไปอยู่ทุกที่
ในเวลาเดียวกันไม่ได้ โอ หากคริสเตียนทั้งหลายจะเป็นเจ้าของพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ใน
ภาษาของเขาเอง พวกเขาจะสามารถต่อต้านคนที่หลอกลวงเหล่านี้ด้วยตนเองได้ เมื่อ
ปราศจากพระคัมภีรแ์ ล้ว เป็นไปไม่ได้ทจี่ ะให้ฆราวาสยึดมัน่ อยูใ่ นความจริง {GC 246.1}
บัดนี้มีความมุ่งหมายใหม่เข้ามายังความคิดของเขา เขาพูดขึ้นมาว่า “บทเพลง
สดุดีที่ร้องกันในวิหารของพระเยโฮวาห์ใช้ภาษาของชนชาติอิสราเอลและจะไม่ให้
พระกิตติคุณออกเสียงในท่ามกลางหมู่พวกเราเป็นภาษาของประเทศอังกฤษหรือ.....
ควรหรือที่จะให้คริสตจักรมีแสงในยามเที่ยงวันสว่างน้อยกว่าในยามรุ่งอรุณ หรือ
คริสเตียนจะต้องอ่านพระคัมภีร์ใหม่ด้วยภาษาแม่เขาเอง” พวกดอกเตอร์และครูทั้ง
หลายขัดแย้งกันเอง โดยทางพระคัมภีรเ์ ท่านัน้ มนุษย์จะไปถึงความจริงได้ “คนหนึง่ ยึด
ดอกเตอร์คนนี้ อีกคนยึดคนนั้น บัดนี้เจ้าของความคิดแต่ละค่ายขัดแย้งกัน แล้วเราจะ
แยกคนที่พูดถูกออกจากคนที่พูดผิดได้อย่างไร.....ท�ำอย่างไร เราจะบอกความจริงให้รู้
คือโดยพระวจนะของพระเจ้า” (Ibid. เล่มที่ 18 บทที่ 4) {GC 246.2}
ต่อมาไม่นานดอกเตอร์คาธอลิกที่มีความรู้สูงที่มาโต้เถียงกับเขาได้ร้องขึ้นมา
ว่า “การอยู่โดยไม่มีพระบัญญัติของพระเจ้าจะดีกว่าอยู่โดยไม่มีพระสันตะปาปา”
ทินเดลตอบว่า “ข้าพเจ้าไม่ยอมจ�ำนนต่อพระสันตะปาปาและกฎทัง้ หลายของเขาและ
หากพระเจ้าจะสงวนรักษาชีวิตของข้าพเจ้าไว้ ในอีกไม่กี่ปีข้าพเจ้าจะท�ำให้เด็กชาย
ที่ไถนารู้เรื่องพระคัมภีร์มากกว่าท่านจะท�ำ” (Anderson, Annals of the English
Bible หน้า 19) {GC 246.3}
เป้าหมายที่เขาเริ่มเก็บถนอมรักษาไว้เพื่อน�ำพระคริสตธรรมคัมภีร์ใหม่มาให้
กับประชาชนด้วยภาษาของเขาเองนั้น บัดนี้เป็นที่แน่นอนแล้วและเขาเริ่มน�ำตัวเอง
ลงสู่งานนั้น การกดขี่ข่มเองได้ขับไล่เขาออกไปจากบ้านของเขา เขาเดินทาง 263

ไปยังกรุงลอนดอนและช่วงเวลาหนึง่ ทีน่ นั่ เขาท�ำงานโดยไม่มกี ารรบกวน แต่อกี ครัง้ หนึง่
ความรุนแรงของพวกพระสันตะปาปาท�ำให้เขาต้องหลบหนี ดูประหนึ่งว่าทั้งประเทศ
อังกฤษปิดประตูต่อต้านเขาและเขาตัดสินใจที่จะไปหาสถานที่หลบภัยในประเทศ
เยอรมัน ณ ที่นั่น เขาเริ่มพิมพ์พระคัมภีร์ใหม่เป็นภาษาอังกฤษ งานนี้ถูกห้ามถึงสอง
ครั้ง แต่เมื่อถูกห้ามพิมพ์ในเมืองหนึ่ง เขาก็ไปอีกเมืองหนึ่ง ในที่สุดเขาเดินทางไปถึง
เมืองเวิมส์ซึ่งในไม่กี่ปีก่อนหน้านี้ลูเธอร์ได้ต่อสู้ปกป้องข่าวประเสริฐต่อหน้ารัฐสภา ใน
เมืองโบราณแห่งนัน้ มีมติ รสหายของนักปฏิรปู อยูม่ ากมาย และทินเดลด�ำเนินงานของ
เขาต่อไปโดยไม่มสี งิ่ ใดเข้าขัดขวาง พระคริสตธรรมคัมภีรใ์ หม่สามพันเล่มพิมพ์เสร็จใน
ไม่ช้าและอีกฉบับเสร็จในปี เดียวกัน {GC 246.4}
เขาท�ำงานไปด้วยความจริงใจและพากเพียร แต่ถึงแม้เจ้าหน้าที่ของทาง
อังกฤษได้คอยเฝ้าท่าเรือไว้อย่างเข้มงวดก็ตามที พระวจนะของพระเจ้าถูกลักลอบ
ล�ำเลียงไปยังกรุงลอนดอนและจากที่นั่นแพร่กระจายไปทั่วประเทศ ชาวโรมันคาธอลิ
กลงแรงทีจ่ ะกดความจริงไว้ แต่กลับไร้ผล มีอยูค่ รัง้ หนึง่ พระสังฆราชแห่งเมืองเดอร์แฮม
ได้ซื้อหนังสือพระคัมภีร์ในคลังทั้งหมดที่มีอยู่จากคนชายหนังสือคนหนึ่งซึ่งเป็นสหาย
ของทินเดลเพื่อน�ำไปท�ำลายโดยคิดเอาว่าการท�ำเช่นนี้จะขัดขวางงานได้อย่างยิ่งใหญ่
แต่ในทางตรงข้าม เงินที่ให้ไปนั้นผู้ขายได้น�ำไปซื้อวัตถุดิบส�ำหรับพระคัมภีร์ฉบับใหม่
และเป็นฉบับที่ดีกว่าซึ่งหากไม่ได้ท�ำเช่นนี้จะพิมพ์เล่มใหม่ไม่ได้ ต่อมาภายหลัง เมื่อ
ทินเดลถูกจับเป็นนักโทษ มีการยื่นเสรีภาพให้เขาด้วยเงื่อนไขของการเปิดเผยชื่อของ
ผู้ที่ช่วยเขาช�ำระค่าใช้จ่ายในการพิมพ์พระคัมภีร์ของเขาเขาตอบว่าพระสังฆราชแห่ง
เมืองเดอร์แฮมได้กระท�ำการมากยิ่งกว่าคนอื่นใดเพราะด้วยการจ่ายเงินอย่างงามให้
กับหนังสือที่เหลืออยู่ในมือท�ำให้เขาเดินก้าวต่อไปด้วยความกล้าหาญ {GC 247.1}
ทินเดลถูกทรยศตกไปอยู่ในมือของศัตรูและมีอยู่ครั้งหนึ่งได้ทรมานอยู่ใน
ห้องขังเป็นเวลาหลายเดือน ในที่สุดเขายืนหยัดในความเชื่อด้วยการยอมพลีชีพเพื่อ
ความเชือ่ แต่อาวุธทีเ่ ขาเตรียมไว้ทำ� ให้ทหารอืน่ ๆต้องต่อสูใ้ นสนามรบตลอดทุกศตวรรษ
จนมาถึงสมัยของเรา {GC 247.2}
ลาทีเมอร์กล่าวค�ำยืนยันจากธรรมาสน์วา่ จะต้องอ่านพระคัมภีรด์ ว้ ยภาษาของ
ประชาชน เขาพูดว่า “พระเจ้าเองทรงเป็นผู้ประพันธ์พระคัมภีร์” และพระคัมภีร์
264 ประกอบด้วยพลังและความยั่งยืนยงเป็นนิตย์ของพระเจ้าผู้ทรงเป็นเจ้าของ

ไม่มีพระราชาจักรพรรดิ ผู้ครองนคร ผู้พิพากษา หรือผู้ปกครองบ้านเมืองคนใด.....
จะต้องยึดถือปฏิบตั ติ าม.....พระวจนะศักดิส์ ทิ ธิ”์ “ให้เราอย่าเดินออกไปทางเบีย่ งแต่จง
ให้พระวจนะของพระเจ้าชีน้ ำ� เรา อย่าให้เราเดินตาม.....บรรพบุรษุ ของเราหรือแสวงหา
ตามในสิ่งที่เขาท�ำแต่ท�ำในสิ่งที่พวกเขาควรจะท�ำ” {GC 248.1}
บาร์เนสและฟริธ มิตรสหายซือ่ สัตย์ของทินเดลลุกขึน้ ปกป้องความจริง ตามมา
ด้วยคนในตระกูลริดเล่ยส์และแครนเมอร์ ผูน้ ำ� การปฏิรปู ศาสนาในอังกฤษเหล่านีเ้ ป็น
คนทีม่ กี ารศึกษาและส่วนใหญ่ได้รบั เกียรติอย่างสูงอันด้วยความกระตือรือร้นหรือความ
เคร่งครัดในความสัมพันธ์กับโรม การต่อต้านระบบการปกครองของพระสันตะปาปา
ของพวกเขาเกิดขึ้นจากการไปรู้ถึงเรื่องความผิดของการปกครองของ “ส�ำนักงาน
ของพระสันตะปาปา” ความคุน้ เคยทีพ่ วกเขามีในเรือ่ งความลึกลับของบาบิโลนมีพลัง
ยิ่งใหญ่ต่อค�ำพยานของพวกเขาที่ต่อต้านเธอ {GC 248.2}
ลาทิเมอร์พดู ว่า “บัดนีข้ า้ พเจ้าขอคัง้ ค�ำถามทีป่ ระหลาดทัว่ ทัง้ ประเทศอังกฤษ
พระสังฆราชและพระราชาคณะคนใดขยันทีส่ ดุ .....ท่านก�ำลังฟังอยู่ ท่านต้องการฟังว่า
ข้าพเจ้าจะบอกชื่อของผู้ใด.....ข้าพเจ้าจะบอกท่าน คนนั้นคือพญามาร......มันไม่เคย
ออกไปจากแขวงการปกครอง ไปหามันได้ เมื่อท่านต้องการ มันจะอยู่บ้านเสมอ......
มันจะอยู่กับคันไถเสมอ.....ท่านจะไม่เคยเห็นมันอยู่อย่างเกียจคร้าน ข้าพเจ้ารับรอง
ได้.....ทีใ่ ดทีม่ ารตัง้ รกราก......ทีน่ นั่ หนังสือก็จะหายไปและจะชูเทียนไขขึน้ มา พระคัมภีร์
จะถูกปิดทิ้งไปและลูกประค�ำจะโผล่ออกมา ปัดแสงของพระกิตติคุณไป แสงเทียนไข
จะโผล่ขนึ้ มา ในเวลาเทีย่ งของกลางวัน.....รือ้ กางเขนลง แดนช�ำระก็จะแอบย่องเข้ามา
.....ขจัดการช่วยเหลือสวมใส่เสื้อให้คนเปลือยกาย คนยากจนและอ่อนก�ำลัง การ
ตบแต่งรูปปั้นบูชาและประดิดประดอยตอไม้และก้อนหินอย่างหรูหรา ประเพณีและ
กฎระเบียบของมนุษย์ก็จะถูกเชิดชูให้อยู่ในที่สูง กดประเพณีและพระวจนะศักดิ์สิทธิ์
ที่สุดของพระเจ้าลงไป.....โอ อยากให้พระราชาคณะทั้งหลายเป็นคนขยันหว่านเมล็ด
ค�ำสอนที่ดีเหมือนที่ซาตานหว่านเปลือกหอยและข้าวละมาน (Ibid., “Sermon of
the Plough) {GC 248.3}
หลักการยิ่งใหญ่ที่นักปฏิรูปศาสนายกชูไว้ซึ่งเป็นหลักการเดียวกันที่ชาว
วัลเดนซี ไวคลิฟฟ์ จอห์น ฮัส ลูเธอร์ สวิงชลี และคนทั้งหลายที่เข้าร่วมกับพวกเขา
หลักการนี้เป็นต้นฉบับระเบียบความเชื่อและการถือปฏิบัติที่ไม่ผิดพลาด
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พวกเขาปฏิเสธความเป็นธรรมอย่างถูกต้องของพระสันตะปาปา สภาการปกครอง
บรรพบุรุษและกษัตริย์ทั้งหลายเพื่อควบคุมจิตใต้ส�ำนึกในเรื่องศาสนา พระคัมภีร์เป็น
อ�ำนาจหลักฐานของพวกเขาและทดสอบหลักค�ำสอนและค�ำอ้างทั้งหลายด้วยค�ำสอน
จากพระคัมภีร์ ความเชื่อในพระเจ้าและในพระวจนะของพระองค์ค�้ำจุนคนบริสุทธิ์
ทัง้ หลายเหล่านีใ้ นขณะทีพ่ ลีชพี ของตนทีห่ ลักเผาทัง้ เป็น ลาทิเมอร์รอ้ งอุทานขึน้ มากับ
ผูร้ ว่ มพลีชพี ขณะเปลวเพลิงก�ำลังปิดปากพวกเขาให้เงียบไปว่า “จงมีใจสุขสบายกันเถิด
วันนีเ้ ราจุดแสงเทียนไขเช่นนีใ้ นประเทศอังกฤษ โดยพระคุณของพระเจ้าข้าพเจ้ามัน่ ใจ
ว่าแสงนี้จะไม่มีทางดับไป (Works of Hugh Latimer เล่มที่ 1 หน้าที่ xii) {GC 249.1}
ทีป่ ระเทศสก๊อตแลนด์เมล็ดแห่งความจริงทีโ่ คลัมบาและผูร้ ว่ มงานหว่านไปนัน้
ไม่ได้ถูกท�ำลายไปโดยสิ้นเชิง เป็นเวลาหลายร้อยปีหลังจากที่คริสตจักรแห่งอังกฤษได้
ยอมต่อโรมแล้ว คนทั้งหลายที่อยู่ประเทศสก๊อตแลนด์ยังคงรักษาเสรีภาพไว้ แต่ว่าใน
ศตวรรษที่สิบสองระบบของพระสันตะปาปาได้มาจัดตั้งขึ้นที่นี่ และไม่มีประเทศใดที่
อ�ำนาจนี้ได้ปกครองไปอย่างเด็ดขาดเท่าที่นี่ ไม่มีความมืดที่ใดที่จะมืดมิดกว่าของที่นี่
แต่ยังมีล�ำแสงที่เจาะทะลุผ่านความมืดมนและให้ค�ำมั่นสัญญาของวันใหม่ที่จะมาถึง
คนในตระกูลโลลลาร์ดเดินทางจากประเทศอังกฤษพร้อมกับพระคัมภีรแ์ ละค�ำสอนของ
ไวคลิฟฟ์ พวกเขากระท�ำการอย่างมากมายในการรักษาความรูใ้ นเรือ่ งของพระกิตติคณ
ุ
และในทุกศตวรรษจะมีพยานและผู้พลีชีพเพื่องานการประกาศพระกิตติคุณ {GC
249.2}
งานเปิดฉากการปฏิรูปศาสนาที่ยิ่งใหญ่มาพร้อมกับผลงานเขียนของลูเธอร์
และพระคริสตธรรมคัมภีรใ์ หม่ของทินเดล ผูส้ อื่ ข่าวเหล่านีเ้ ดินทางอย่างเงียบๆไปตาม
ภูเขาและหุบเขา จุดคบเพลิงแห่งความจริงเข้าสู่ชีวิตใหม่ที่เกือบจะมอดดับไปใน
ประเทศสก๊อตแลนด์และรือ้ ผลงานการกดขีท่ โี่ รมได้ทำ� มานานถึงสีศ่ ตวรรษ {GC 249.3}
และแล้ ว เลื อ ดของผู ้ ย อมพลี ชี พ ท� ำ ให้ แรงกระตุ ้ น สดใหม่ แ ก่ ข บวนการ
เคลื่อนไหว ผู้น�ำของพระสันตะปาปาตื่นตัวขึ้นมาทันทีกับภัยอันตรายที่คุกคาม
อุดมการณ์ของเขา พวกเขาจับลูกของชาวสก๊อตแลนด์ชั้นสูงและมีเกียรติมากที่สุดไป
ยังหลักเผาประหาร สิง่ ทีเ่ ขาท�ำได้แต่กอ่ สร้างธรรมมาสน์ขนึ้ มาทีท่ ำ� ให้คำ� พูดของพยาน
ทีก่ ำ� ลังจะตายเหล่านีด้ งั ไปทัง้ แดนดิน ปลุกจิตวิญญาณของประชาชนให้ตนื่ เพือ่ สะบัด
266 โซ่ตรวนของโรมให้หลุดออกไป {GC 249.1}

ฮามิลตันและวิสฮาร์ทเกิดมาในตระกูลทีป่ ระเสริฐ สืบตระกูลความเป็นสาวก
ที่ถ่อมตนมาช้านาน พวกเขาได้พลีชีพที่หลักประหารเผาทั้งเป็นแต่จากกองเพลิงเผา
ของวิสฮาร์ท มีคนหนึ่งที่เปลวไฟไม่สามารถปิดให้เขาแน่นิ่งไปได้ก้าวออกมา ภาย
ใต้การทรงน�ำของพระเจ้าคนหนึ่งที่จะมาตีระฆังประกาศลางแห่งความล้มเหลวของ
พระสันตะปาปาในประเทศสก๊อตแลนด์ {GC 250.1}
จอห์น น๊อกซ์ หันไปจากประเพณีและการเชื่อเรื่องประหลาดมหัศจรรย์ของ
คริสตจักร เพื่อรับพระวจนะความจริงของพระเจ้า และค�ำสอนของวิสฮาร์ทได้ยืนยัน
ความตั้งใจของเขาที่จะสลัดความสัมพันธ์ของโรมและเอาตัวเองเข้าร่วมกับนักปฏิรูป
ศาสนาที่ถูกกดขี่ข่มเหง {GC 250.2}
มิตรสหายได้ขอร้องให้เขารับต�ำแหน่งของนักเทศน์ เขาขอถอยไปจากหน้าที่
นี้ด้วยอาการสั่นไปทั้งตัว แต่หลังจากที่เขาเก็บตัวและดิ้นรนด้วยความเจ็บปวดกับตัว
เองเป็นเวลาหลายวันแล้ว เขาจึงยินยอม แต่ในทันทีที่เขาได้รับหน้าที่นี้แล้ว เขาได้
มุง่ หน้าไปด้วยความมุง่ มัน่ ทีไ่ ม่โอนเอนและกล้าหาญทีไ่ ม่ยอ่ ท้อตราบเท่าทีเ่ ขามีชวี ติ อยู่
นักปฏิรปู ศาสนาจริงใจคนนีไ้ ม่กลัวหน้าของมนุษย์ ไฟของการพลีชพี ทีล่ กุ อยูร่ อบตัวเขา
เพียงแต่ปลุกความมุง่ มัน่ ของเขาขึน้ มาด้วยความแรงกล้ามากยิง่ ขึน้ ด้วยขวานของการ
กดขี่ที่ชูขึ้นอยู่เหนือศีรษะอย่างน่ากลัวเขายืนหยัดไม่หวั่นไหว บุกตีอย่างแกร่งกล้าลง
ทั้งขวาและซ้ายเพื่อรื้อถอนการกราบไหว้รูปเคารพ {GC 250.3}
เมื่ อ เขาถู ก น� ำ มาเผชิ ญ อยู ่ ต ่ อ เบื้ อ งพระพั ก ตร์ พ ระราชิ นี แ ห่ ง ประเทศ
สก๊อตแลนด์ ความกล้าหาญของผูน้ ำ� โปรเตสแตนท์หลายคนสลายไปอยูเ่ บือ้ งพระองค์
แต่จอห์น น๊อกซ์เป็นพยานที่ไม่โอนเอนเพื่อความจริง การยกยอเอาชนะเขาไม่ได้
เขาจะไม่เสียขวัญด้วยค�ำขู่ พระราชินีกล่าวหาว่าเขาเป็นคนนอกรีต พระนางประกาศ
ว่าเขาสอนประชาชนให้ยอมรับศาสนาที่รัฐสั่งห้าม และล่วงละเมิดพระบัญชาของ
พระเจ้าที่ชักชวนคนอยู่ใต้บังคับให้เชื่อปฏิบัติตามผู้ปกครอง ยอห์น น๊อกซ์ตอบด้วย
ความั่นใจว่า {GC 250.4}
“ในขณะทีศ่ าสนาดีจะไม่ได้รบั ก�ำลังหรืออ�ำนาจดัง้ เดิมจากเจ้าผูค้ รองนครทาง
ฝ่ายโลกแต่จากพระเจ้าผูท้ รงด�ำรงอยูเ่ ป็นนิตย์แต่ผเู้ ดียว ผูอ้ ยูใ่ ต้การบังคับบัญชาจะไม่
ติดอยูภ่ ายในกรอบของศาสนาตามความปรารถนาของเจ้าชายทัง้ หลายเพราะบ่อยครัง้
ในบรรดาเจ้าผู้ครองนครเหล่านี้จะเป็นผู้ที่ไม่รู้เรื่องศาสนาที่แท้จริง
267

ของพระเจ้า....หากบุตรทั้งหลายของอับราฮัมที่อยู่ใต้การปกครองของฟาโรห์และถือ
ศาสนาของฟาโรห์แล้ว โลกนี้จะมีศาสนาอะไรหรือหากมนุษย์ทั้งหมดในสมัยของอัคร
ทูตถือศาสนาของจักรพรรดิโรมันแล้วทัง้ โลกนีจ้ ะนับถือศาสนาอะไร....และด้วยเหตุนขี้ า้
แต่พระนาง พระองค์ทรงมองเห็นว่าผูอ้ ยูใ่ ต้การปกครองจะไม่ผกู มัดติดกับศาสนาของ
เจ้าผู้ปกครองแต่พวกเขาได้รับค�ำบัญชาให้เชื่อฟังพระเจ้า” {GC 250.5}
พระนางมารีย์ตรัสว่า “เจ้าแปลพระคัมภีร์ในทางหนึ่งและพวกเขา (ครูสอน
ชาวโรมันคาทอลิก) แปลเป็นอีกแบบหนึ่ง เราจะเชื่อผู้ใดและใครจะเป็นผู้พิพากษา
ตัดสิน” {GC 251.1}
นักปฏิรปู ศาสนาตอบว่า “ท่านจะต้องเชือ่ พระเจ้า พระองค์ตรัสในพระวจนะ
ไว้อย่างชัดเจนและเมือ่ ห่างไปจากสิง่ ทีพ่ ระวจนะสอนแล้ว พระองค์กไ็ ม่ควรฟังทัง้ สอง
ฝ่าย พระวจนะของพระเจ้านั้นมีความชัดเจนอยู่ในตัวและหากดูเสมือนว่ามีตอนใดที่
ไม่ชัดเจน พระวิญญาณของพระเจ้าที่ไม่ทรงเคยขัดแย้งกับพระองค์จะอธิบายเรื่อง
เดียวกันนีใ้ ห้เข้าใจได้ในตอนอืน่ ๆจนไม่มคี วามสงสัยหลงเหลืออยูอ่ กี ต่อไป แต่นอกจาก
พวกที่ดื้อดึงที่จะคงยังอยู่อย่างไม่รู้เท่านั้น” (David Laing, The Collected Works
of John Knox เล่มที่ 2 หน้าที่ 281, 284) {GC 251.2}
นี่คือความจริงที่นักปฏิรูปศาสนาที่ไม่เกรงกลัวผู้ใดพูดใส่หูของคนในพระ
ราชส�ำนัก โดยเอาชีวิตของตนเข้าเสี่ยง ด้วยความกล้าหาญเดียวกันที่ไม่เกรงกลัวผู้ใด
เขายึดถือรักษาเป้าหมายของเขาไว้ อธิษฐานและต่อสู้ในสงครามของพระเจ้าจน
ประเทศสก๊อตแลนด์ปลอดจากการปกครองของพระสันตะปาปา {GC 251.3}
ในประเทศอังกฤษ มีการจัดตัง้ ระบบของโปรเตสแตนท์ขนึ้ เป็นศาสนาประจ�ำ
ชาติทำ� ให้การกดขีข่ ม่ เหงลดลงแต่ไม่ได้หยุดไปเลยทีเดียว ในขณะทีม่ กี ารประกาศเลิก
หลักค�ำสอนมากมายของโรมก็ตามที แต่ยงั คงเก็บพิธตี า่ งๆไว้ไม่นอ้ ย พวกเขาได้ปฏิเสธ
ความเป็นใหญ่ของพระสันตะปาปา แต่ได้สถาปนาพระราชาขึ้นนั่งครองต�ำแหน่ง
หัวหน้าของคริสตจักร พิธีของคริสตจักรยังเหินห่างจากความบริสุทธิ์และความเรียบ
ง่ายของพระกิตติคณ
ุ หลักการยิง่ ใหญ่ของเสรีภาพทางศาสนายังเป็นเรือ่ งทีไ่ ม่เข้าใจกัน
แม้ผู้ปกครองโปรเตสแตนท์จะไม่ค่อยได้เข้าหาความโหดเหี้ยมน่ากลัวที่โรมใช้ต่อต้าน
268 ความเลื่อมใสนอกรีตก็ตามที แต่กระนั้นสิทธิของมนุษย์ทุกคนที่จะนมัสการ

พระเจ้าตามค�ำสั่งของจิตใต้ส�ำนึกก็ยังไม่เป็นที่ยอมรับ ทุกคนจะถูกก�ำหนดให้รับค�ำ
สอนและถือรักษารูปแบบของการนมัสการตามคริสตจักรจัดตัง้ ไว้แล้ว ผูค้ ดั ค้านจะถูก
กดขี่ข่มเหง ตามแต่จะมากหรือน้อยเป็นเวลาหลายร้อยปี {GC 251.4}
ในศตวรรษที่สิบเจ็ด ศาสนาจารย์หลายพันคนถูกปลดออกจากต�ำแหน่งของ
ตน ประชาชนถูกสั่งห้ามเข้าร่วมประชุมทางศาสนานอกจากที่คริสตจักรอนุมัติด้วย
โทษของการปรับอย่างหนัก การกักขัง และการเนรเทศ คนซื่อสัตย์ที่ละเว้นการร่วม
นมัสการพระเจ้าต่างถูกผลักดันให้ประชุมกันตามซอกซอยที่มืด ในใต้เพดานหลังคา
ที่มืดมิดและบางโอกาสกลางป่าในยามเที่ยงคืน ใต้ร่มเงาของป่าทึบ ซึ่งเปรียบเหมือน
วิหารของพระเจ้าเอง เหล่าบุตรที่กระจายและถูกกดขี่ของพระเจ้าได้มาชุมนุมกันเพื่อ
ทูลความในใจทั้งหมดออกมาเป็นค�ำอธิษฐานและค�ำสรรเสริญ แต่แม้พวกเขาจะระวัง
มากเพียงไร หลายคนต้องรับความทุกข์อันเนื่องมาจากความเชื่อ เรือนจ�ำ แออัดด้วย
คนมากมาย ครอบครัวแตกกระจาย หลายคนหลบไปอยู่ต่างประเทศ แต่ถึงกระนั้น
พระเจ้าทรงร่วมสถิตกับประชากรของพระองค์และการกดขี่ข่มเองมีชัยต่อค�ำพยาน
ของพวกเขาไม่ได้ หลายคนถูกขับไล่ให้ขา้ มมหาสมุทรไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา และ
ณ ที่นั่น พวกเขาได้วางรากฐานการปกครองฝ่ายบ้านเมืองและเสรีภาพทางศาสนาซึ่ง
ได้มาเป็นก�ำแพงป้องกันและเป็นเกียรติของประเทศนี้ {GC 252.1}
อีกครัง้ หนึง่ เหมือนเช่นในสมัยของอัครทูต การกดขีข่ ม่ เหงได้กลายมาเป็นการ
ขยายพระกิตติคุณ ในคุกมืดที่เออัดด้วยคนขี้เมาและผู้ประกอบอาชญากรร้ายแรง
จอห์น บันยันได้หายใจเอาบรรยากาศของสวรรค์และในที่แห่งนี้เขาได้เขียนนิทาน
เปรียบเทียบการเดินทางของผู้แสวงบุญจากดินแดนแห่งความพินาศไปสู่เมืองสวรรค์
ของพระเจ้า เป็นเวลากว่าสองร้อยปีเสียงนัน้ ทีม่ าจากเรือนจ�ำเบดฟอร์ดได้พดู กับหัวใจ
ของผู้คนด้วยอ�ำนาจตื่นเต้น หนังสือของบันยันเรื่องเดอะพิลกริมโปรเกรส(การเดิน
การของผู้แสวงบุญ) และ เกรซ อะเบาด์ดิ่ง ทู เดอะ ชีฟ ออฟ ซินเนอร์ (พระคุณอย่าง
เหลือล้นต่อคนบาป) ได้น�ำย่างเท้าของคนมามายไปสู่ทางแห่งชีวิต {GC 252.2}
บักซ์เตอร์ ฟลาเวล อัลลีนน์และบุคคลอื่นๆ ที่มีความสามารถ มีการศึกษา
และประสบการณ์ลึกซึ้งในคริสเตียนได้ยืนขึ้นอย่างกล้าหาญปกป้องความเชื่อซึ่ง
ครัง้ หนึง่ เคยมอบให้แก่ธรรมิกชน งานทีบ่ คุ คลเหล่านีซ้ งึ่ ถูกเนรเทศและนักการปกครอง
จัดเป็นคนนอกกฎหมายนั้นจะไม่มีทางพินาศไป หนังสือของฟลาเวลเรื่อง
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เฟาเทน ออฟ ไลฟ์ แอนด์ เมธอด อ๊อฟ เกรซ (น�้ำพุแห่งชีวิตและวิธีการแห่งพระคุณ)
ได้สอนคนนับพันถึงวิธีที่จะอุทิศตนเพื่อน�ำจิตวิญญาณของตนเองให้อยู่กับพระคริสต์
หนังสือของบักซ์เตอร์เรื่อง รีฟอร์ม พาสเตอร์ (ศาสนาจารย์ที่ปฏิรูปแล้ว) ผ่านการ
พิสูจน์แล้วว่าส�ำหรับหลายคนที่ปรารถนาการจะฟื้นฟูงานของพระเจ้าและเรื่อง เซนต์
อเวอร์ลาสติง่ เรสท์ (การพักผ่อนนิรนั ดร์ของธรรมิกชน) ได้ทำ� งานส�ำเร็จด้วยการน�ำจิต
วิญญาณไปสู่การ “พักผ่อน” ที่ยังคงมีอยู่ส�ำหรับประชากรของพระเจ้า {GC 252.3}
หนึ่งร้อยปีต่อมา ในวันมืดยิ่งใหญ่ทางฝ่ายจิตวิญญาณ ไวท์ฟิลด์และพี่น้อง
ตระกูลเวสเล่ยห์ได้ปรากฏตัวออกมาถือประทีปแห่งความสว่างของพระเจ้าภายใต้
กฎระเบียบของคริสตจักรที่จัดตั้งไว้ ประชาชนของประเทศอังกฤษตกลงสู่สภาพการ
ถดถอยทางศาสนาทีแ่ ทบจะแยกให้เห็นถึงความแตกต่างจากคนนอกศาสนาไม่ได้ เรือ่ ง
ธรรมชาติของศาสนาเป็นหัวข้อการศึกษายอดนิยมของคณะสงฆ์และเป็นหลักศาสน
ศาสตร์ของพวกเขาเองเสียส่วนใหญ่ คนชนชั้นสูงเยาะเย้ยพวกที่เคร่งครัดศาสนาและ
ทะนงตนว่าเป็นคนอยู่เหนือพวกที่ตนจัดเป็นคนคลั่งไคล้ในศาสนา ชนชั้นต�่ำโง่เขลา
อย่างมากและปล่อยตัวไปกับการกระท�ำชัว่ ในขณะทีค่ ริสตจักรไม่มคี วามกล้าหาญหรือ
ความเชื่ออีกต่อไปที่จะสนับสนุนอุดมการณ์ของความเชื่อที่ก�ำลังดิ่งลงต�่ำ {GC 253.1}
หลักค�ำสอนเรือ่ งการท�ำให้ชอบธรรมโดยความเชือ่ ทีล่ เู ธอร์สอนไว้อย่างชัดเจน
นั้นแทบจะเลือนหายไปจากสายตาและหลักการของโรมันคาธอลิก เรื่องการวางใจใน
การกระท�ำดีเพื่อความรอดได้เข้ามาแทนที่ ไวท์ฟิลด์และคนในตระกูลเวสเล่ย์ที่เป็น
สมาชิกของคริสตจักรทีจ่ ดั ตัง้ อยูแ่ ล้วนัน้ เป็นคนทีแ่ สวงหาความพอพระทัยของพระเจ้า
ด้วยความจริงใจและในเรื่องนี้พวกเขาได้รับการสอนว่าจะได้มาโดยการด�ำเนินชีวิตที่
ดีงามและถือปฏิบัติพิธีทางศาสนา {GC 253.2}
ครั้งหนึ่งเมื่อชาลส์ เวสเล่ย์ ล้มป่วยและคิดว่าอีกไม่นานคงจะต้องตาย มีคน
ถามเขาว่า ความหวังชีวติ นิรนั ดร์ของเขานัน้ วางไว้อยูท่ ใี่ ด ค�ำตอบของเขาคือ “ข้าพเจ้า
ได้ใช้ความพยายามดีทสี่ ดุ ทีจ่ ะรับใช้พระเจ้า” ในขณะทีเ่ พือ่ นคนนีท้ ตี่ งั้ ค�ำถามดูเสมือน
หนึง่ ไม่พอใจกับค�ำตอบ เวสเล่ยค์ ดิ “อะไรกันนะ ความพยายามของผมไม่พอเพียงเพือ่
จะให้ความหวังหรือ เขาจะปล้นความพยายามของผมไปเสียแล้ว ผมไม่มอี ะไรอืน่ ทีจ่ ะ
ให้วางใจได้อีกแล้วหรือ” (John Whitehead, Life of the Rev. Charles Wesley
270 หน้ า ที่ 102) ความมื ด หนาทึ บ เช่ น นี้ แ หละที่ ป กคลุ ม อยู ่ เ หนื อ คริ ส ตจั ก ร

ปิดซ่อนการไถ่บาป ปล้นสง่าราศีของพระคริสต์ไปและหันความคิดของมนุษย์ออกไป
จากความหวังเดียวทีจ่ ะได้ความรอด-นัน่ คือพระโลหิตของพระผูไ้ ถ่ทตี่ รึงบนไม้กางเขน
{GC 253.3}
เวสเล่ย์และมิตรสหายของเขาได้รับการน�ำพาให้มองเห็นว่าศาสนาที่แท้จริง
จัดตั้งไว้อยู่ในหัวใจและพระบัญญัติของพระเจ้านั้นครอบคลุมไปถึงความคิดรวมทั้ง
ค�ำพูดและการกระท�ำด้วย เมื่อพวกเขาได้รับค�ำมั่นใจถึงความจ�ำเป็นในเรื่องความ
บริสุทธิ์แห่งชีวิต รวมทั้งความถูกต้องของการแสดงออกในการแต่งกายภายนอกแล้ว
พวกเขามุง่ หน้าด้วยความจริงใจทีจ่ ะมีชวี ติ ใหม่ ด้วยความพยายามในการอธิษฐานอย่าง
เอาจริงเอาจัง พวกเขาลงแรงทีจ่ ะเอาชนะธรรมชาติความชัว่ ของหัวใจ พวกเขาด�ำเนิน
ชีวิตที่ละทิ้งตน เอง มีความรัก และด้วยความถ่อมตน ถือรักษาด้วยความเคร่งครัด
และความเทีย่ งตรงในข้อระเบียบทุกข้อทีค่ ดิ ว่าจะช่วยพวกเขา เพือ่ ให้เกิดความพึงพอ
พระทัยของพระเจ้า แต่พวกเขาไม่ได้สิ่งที่พวกเขาแสวงหา ความพยายามของพวกเขา
ทีจ่ ะปลดปล่อยตัวเองออกจากการลงโทษของบาปหรือเอาตัวออกจากอ�ำนาจของมัน
นั้นไร้ผล เป็นการดิ้นรนแบบเดียวกับที่ลูเธอร์ประสบมาในห้องเล็กๆที่เออร์เฟริ์ท เป็น
ปัญหาเดียวกันที่ทรมานจิตวิญญาณของเขา “คนเราจะชอบธรรมจ�ำเพาะพระพักตร์
พระเจ้าได้อย่างไร?” (โยบ 9:2) {GC 254.1}
ไฟแห่งความจริงของพระเจ้าซึ่งแทบจะดับมอดไปจากแท่นบูชาของชาว
โปรเตสแตนท์นั้นจะถูกจุดให้สว่างขึ้นมาอีกครั้งจากคบเพลิงที่ส่งต่อกันมาตั้งแต่
สมัยของคริสเตียนชาวโบฮีเมีย หลังจากการปฏิรูปทางศาสนาถูกเหยียบย�่ำโดยพวก
อนารยชนแห่งโรม ทุกคนที่ปฏิเสธเชื่อในความจริงจะถูกบังคับให้หนีตาย บางคน
ในพวกนี้หลบภัยไปอาศัยในแคว้นแซกซอนนี ณ ที่แห่งนี้พวกเขาได้รักษาความเชื่อ
โบราณไว้ จากลูกหลานของคริสเตียนเหล่านี้แสงสว่างได้ส่องไปถึงเวสเล่ย์และเพื่อน
ร่วมงาน {GC 254.2}
หลังจากที่ยอห์น และชาล์ส เวสเล่ย์ได้รับการเจิมให้รับใช้แล้ว เขาทั้งสองถูก
ส่งให้ไปประกอบพันธกิจทีป่ ระเทศอเมริกา บนเรือล�ำนัน้ มีพวกโมราเวียนร่วมกลุม่ หนึง่
รวมอยูด่ ว้ ย การเดินทางครัง้ นี้ พวกเขาพบพายุรา้ ยแรงและยอห์น เวสเล่ยไ์ ด้เผชิญหน้า
กับความตาย เขารูส้ กึ ไม่มคี วามมัน่ ใจในสันติสขุ ของพระเจ้า ในทางตรงข้ามชาวเยอรมัน
แปลกหน้าเหล่านั้นแสดงออกถึงความสงบนิ่งและความวางใจ {GC 254.3} 271

เขาพูดว่า “ก่อนหน้านีน้ านแล้ว ข้าพเจ้าคอยสังเกตอุปนิสยั ทีเ่ อาจริงเอาจังของ
พวกเขา ในเรือ่ งของความถ่อมตนแล้ว พวกเขาท�ำตัวพิสจู น์ให้เห็นด้วยการท�ำงานทีต่ ำ�่
เพือ่ ผูโ้ ดยสารคนอืน่ ๆเป็นงานทีช่ าวอังกฤษจะไม่ยอมท�ำ เป็นงานทีเ่ ขาปรารถนาท�ำแต่
ไม่หวังการตอบแทน พวกเขาพูดว่าเป็นการดีทจี่ ะท�ำเพือ่ ใจทีเ่ ย่อหยิง่ และพระผูช้ ว่ ยให้
รอดของพวกเขาได้ทรงประกอบกิจให้แก่ผอู้ นื่ มากยิง่ กว่านีแ้ ละทุกวันยังได้เปิดโอกาส
ให้พวกเขาแสดงความเตตาทีไ่ ม่มกี ารบาดเจ็บใดสามารถท�ำให้หวัน่ ไหวได้ หากพวกเขา
ถูกผลักไป ถูกทุบตี หรือทิง้ ไป พวกเขาจะลุกขึน้ อีกครัง้ และเดินจากไป ไม่มคี ำ� บ่นออก
มาจากปากของพวกเขา บัดนี้มีโอกาสทดสอบที่จะดูว่าพวกเขาหลุดพ้นจากวิญญาณ
แห่งความกลัวรวมทั้งความเย่อหยิ่ง ความโกรธและความอาฆาตหรือไม่ ขณะที่เริ่ม
ประชุมนมัสการด้วยเพลงสดุดี คลื่นมหาสมุทรโหมกระหน�่ำเข้ามาอย่างแรง ท�ำให้ใบ
เรือขาดเป็นหลายส่วน คลื่นทะเลปกคลุมเรือไว้ น�้ำไหลเข้าดาดฟ้าเรือ ราวกับว่าทะเล
กลืนพวกเขาไปแล้ว เสียงร้องตะโกนน่ากลัวมาจากกลุ่มชาวอังกฤษ ชาวเยอรมันยัง
คงร้องเพลงอย่างสงบต่อไป ต่อมาภายหลังข้าพเจ้าถามคนหนึ่งว่า “พวกคุณไม่กลัว
กันหรือไง” เขาตอบว่า “ขอบคุณพระเจ้า พวกเราไม่มีความกลัวกัน” ข้าพเจ้าถาม
เขาต่อว่า “พวกผู้หญิงและเด็กกลัวกันหรือเปล่า” เขาตอบอย่างนิ่มนวลว่า “ไม่ครับ
พวกผู้หญิงและเด็กๆไม่กลัวที่จะตายครับ” (Whitehead, Life of the Rev. John
Wesley หน้าที่ 10) {GC 255.1}
เมื่อเดินทางมาถึงเมืองสาวันนา เวสเล่ย์พักอยู่กับพวกโมราเวียนระยะหนึ่ง
และประทับใจอย่างสุดซึ้งกับกิริยาท่าทางความเป็นคริสเตียนของพวกเขา เขาเขียน
จดหมายถึงการประชุมทางศาสนาของพวกเขาที่แตกต่างจากพิธีที่ไร้ชีวิตชีวาของ
คริสตจักรแห่งอังกฤษว่า “ความเรียบง่ายยิ่งใหญ่ประกอบกับความน่าเกรงขามของ
เวลานมัสการทั้งหมดท�ำให้ข้าพเจ้าลืมช่วงเวลาหนึ่งพันเจ็ดร้อยปีที่ขั้นระหว่างกลาง
และข้าพเจ้าคิดว่าก�ำลังนั่งอยู่ในที่ประชุมที่ไม่มีระเบียบพิธีกรรม แต่มีท่านเปาโล
คนเย็บเต็นท์หรือท่านเปโตร ชาวประมงเป็นประธานในที่ประชุม แต่ถึงกระนั้น
เต็มเปี่ยมด้วยวิญญาณและพลังอ�ำนาจ” (Ibid.หน้าที่ 11, 12) {GC 255.2}
เมือ่ เวสเล่ยก์ ลับมาถึงประเทศอังกฤษ นักเทศน์ชาวโมราเวียนคนหนึง่ ได้สอน
เขาและเขาได้เข้าถึงความเข้าใจกระจ่างในเรื่องความเชื่อพระคัมภีร์ เขามาถึงจุดที่
272 เชื่อมั่นว่าเขาจะต้องละทิ้งการพึ่งพิงตัวเขาเองเพื่อได้ความรอดและต้องมอบ

ความวางใจทั้งหมดให้ “พระเมษโปดกของพระเจ้าผู้ทรงรับความผิดบาปของโลกไป
เสีย” ที่ประชุมคราวหนึ่งในกรุงลอนดอนของชาวโมราเวียน มีการน�ำข้อเขียนของ
ลูเธอร์ขึ้นมาอ่าน ข้อเขียนนี้กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงที่พระวิญญาณของพระเจ้า
ประกอบกิจในหัวใจของผู้เชื่อ ขณะที่เวสเล่ย์ฟังอยู่นั้น ความเชื่อจุดประกายขึ้นในจิต
วิญญาณของเขา เขาพูดว่า “ข้าพเจ้ารู้สึกว่าหัวใจของข้าพเจ้าอบอุ่นขึ้นมาอย่างน่า
ประหลาด ข้าพเจ้ารู้สึกวางใจในพระคริสต์และในพระองค์แต่ผู้เดียวเพื่อความรอด
และพระองค์ทรงประทานให้ขา้ พเจ้ามัน่ ใจว่าพระองค์นำ� บาปของข้าพเจ้าออกไปแล้ว
และช่วยข้าพเจ้าให้รอดพ้นจากกฎแห่งความบาปและความตาย” (Ibid.หน้า 52) {GC
255.3}
ตลอดเวลานานปีของการดิ้นรนที่เหนื่อยอ่อนและไม่มีความสุขสบาย เป็น
เวลาของการละทิง้ ตนอย่างกวดขันหรือต�ำหนิและน่าอับอาย เวสเล่ยย์ ดึ ไว้อย่างมัน่ คง
ด้วยความมุง่ หมายเดียวของการแสวงหาพระเจ้า บัดนีเ้ ขาพบพระองค์แล้วและค้นพบ
ว่าพระคุณทีเ่ ขาบากบัน่ ทีจ่ ะได้มาโดยการอธิษฐานและการอดอาหาร โดยการให้ทาน
และการทรมานตัวเองเป็นรางวัลทีจ่ ะมอบให้แก่เขาได้ “โดยไม่ตอ้ งจ่ายเงินเป็นค่าของ
สิ่งประเสริฐดังกล่าว” {GC 256.1}
ในทันทีที่เขาได้ตั้งมั่นอยู่ในความเชื่อของพระคริสต์แล้ว จิตวิญญาณทั้งตัว
ของเขาเร่าร้อนด้วยความปรารถนาทีจ่ ะประกาศความรูเ้ รือ่ งพระกิตติคณ
ุ แห่งรัศมี ซึง่
ประทานพระคุณให้ทกุ คนโดยไม่เสียต้องเสียค่า เขาพูดว่า “ข้าพเจ้าถือว่าทัว่ ทัง้ โลกเป็น
โบสถ์ที่อยู่ภายใต้การปกครองของข้าพเจ้า ไม่ว่าข้าพเจ้าจะรับภาระหน้าที่ใด ข้าพเจ้า
ถือว่าเป็นเรือ่ งสมควรและเป็นหน้าทีผ่ กู พันทีจ่ ะประกาศให้ทกุ คนทีย่ นิ ดีรบั ฟังข่าวเรือ่ ง
ของการช่วยให้รอด (Ibid.หน้า 74) {GC 256.2}
เขายังคงด�ำรงชีวติ ทีเ่ คร่งครัดและปฏิเสธตนเองต่อไป ในเวลานีไ้ ม่ใช่เนือ่ งจาก
เป็นพื้นฐานแต่เป็นผลของความเชื่อ ไม่ใช่เป็นราก แต่ว่าเป็นผลของความบริสุทธิ์
พระคุณของพระเจ้าในพระคริสต์เป็นรากฐานของความหวังของคริสเตียนและพระคุณ
นั้นจะแสดงออกด้วยการเชื่อฟัง ชีวิตของเวสเล่ย์ได้อุทิศให้กับการเทศนาความจริง
ยิ่งใหญ่ที่เขาได้รับไว้ นั่นคือการท�ำให้เป็นคนชอบธรรมโดยความเชื่อในพระโลหิต
การไถ่ของพระคริสต์และอ�ำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะท�ำให้หัวใจใหม่เกิดผล
เมื่อชีวิตด�ำเนินไปสอดคล้องกับแบบอย่างของพระคริสต์ {GC 256.3}
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ไวท์ฟิลด์ และพี่น้องเวสเล่ย์ได้เตรียมตัวพร้อมเพื่อท�ำงานด้วยความส�ำนึก
ถึงสภาพของตัวเองที่หลงหายและความเป็นไปได้ที่จะทนต่อความทุกข์ยากในฐานะ
ทหารทีด่ ขี องพระคริสต์มาเป็นเวลาเนิน่ นานแล้ว พวกเขาตกลงสูค่ วามยากล�ำบากอย่าง
แสนสาหัสของการถูกดูหมิ่น การเย้ยหยันและการข่มเหง ทั้งในมหาวิทยาลัยและ
ในขณะที่ก้าวเข้าสู่งานของการรับใช้ เพื่อนนักเรียนที่ไร้ศีลธรรมเรียกพวกเขารวมทั้ง
ผู้ที่เห็นใจเขาอีกหลายคนด้วยนามที่หมิ่นประมาทว่า พวกเมธอดิสท์ ซึ่งในเวลานี้ เป็น
นิกายใหญ่ที่สุดนิกายหนึ่งของประเทศอเมริกาและประเทศอังกฤษถือว่าเป็นชื่อที่มี
เกียรติ {GC 256.4}
ในฐานะที่เป็นสมาชิกของคริสตจักรแห่งอังกฤษ พวกเขาติดใจกับรูปแบบ
ของการนมัสการ แต่พระเจ้าทรงเสนอมาตรฐานที่สูงกว่านี้ในพระวจนะของพระองค์
พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้เร่งเร้าให้พวกเขาเทศนาเรื่องพระคริสต์และพระองค์ผู้ได้ทรง
ถูกตรึงบนกางเขน อ�ำนาจของพระเจ้าผู้ทรงความยิ่งใหญ่ที่สุดสถิตอยู่ร่วมกับการ
ท�ำงานของพวกเขา คนเป็นพันๆส�ำนึกในความผิดและได้กลับใจ มีความจ�ำเป็นที่จะ
ต้องปกป้องฝูงแกะเหล่านี้จากสุนัขป่าที่คอยล่าเหยื่อ เวสเล่ย์ไม่มีความคิดที่จะจัด
ตั้งนิกายใหม่ แต่เขาได้สถาปนาขึ้นภายใต้การการขนานนามว่า “กลุ่มชนเมธอดิสท์
สัมพันธ์” {GC 257.1}
นักเทศน์เหล่านี้เผชิญกับการต่อต้านที่ลึกลับและน่าอนาถใจจากคริสตจักร
ดั้งเดิม ถึงกระนั้นโดยพระปัญญาของพระองค์ พระเจ้าทรงเข้าควบคุมเหตุการณ์เพื่อ
กระท�ำให้เกิดการปฏิรปู ขึน้ ภายในตัวคริสตจักรเอง หากการปฏิรปู มาจาภายนอกเพียง
อย่างเดียว คงจะไม่แทรกซึมเข้าไปในทีท่ มี่ คี วามต้องการอย่างยิง่ แต่ในขณะทีน่ กั เทศน์
ฟื้นฟูเป็นคนในคริสตจักรและท�ำงานจากภายในทั้งของคริสตจักรไปทุกที่ที่มีโอกาส
ประกาศความจริงเข้าไปทางประตูที่เปิดให้ มิฉะนั้นแล้วคงยังปิดอยู่ ฝ่ายสงฆ์บางคน
ถูกปลุกให้ตื่นขึ้นจากความเซื่องซึมฝ่ายศีลธรรมและกลายเป็นนักเทศน์ที่กระตือรือ
ร้นในคริสตจักรของตนเอง คริสตจักรที่อยู่ในกรอบของรูปแบบถูกปลุกให้กลับมีชีวิต
ขึ้นมาอีก {GC 257.2}
ในสมัยของเวสเล่ย์เหมือนเช่นในทุกยุคของประวัติศาสตร์คริสตจักร ชายที่มี
ของประทานต่างๆจะท�ำงานที่ได้รับมอบหมาย พวกเขาไม่ได้เห็นพ้องในทุกเรื่องของ
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เป้าหมายเดียวที่จะน�ำจิตวิญญาณมายังพระคริสต์ มีอยู่ครั้งหนึ่งความขัดแย้งระหว่าง
ไวท์ฟิลด์และเวสเล่ย์สองพี่น้องท�ำให้เกิดความแตกแยก แต่ในขณะที่พวกเขาเรียนรู้
ถึงความสุภาพอ่อนน้อมในโรงเรียนของพระคริสต์ ความอดกลั้นและความรักที่มีต่อ
กันท�ำให้กลับมาคืนดีกันได้ พวกเขาไม่มีเวลาที่จะถกเถียงกัน ในขณะที่ความผิดและ
ความชั่วดกดื่นอยู่ทุกที่และคนบาปก�ำลังดิ่งลงสู่ความพินาศอยู่ทุกขณะ {GC 257.3}
ผู้รับใช้ของพระเจ้าเดินอยู่บนเส้นทางที่ขุขระ ผู้ที่มีอิทธิพลและมีการศึกษา
สูงใช้อ�ำนาจต่อสู้พวกเขา เวลาหนึ่งผ่านไป พวกนักบวชแสดงออกถึงความเป็นศัตรู
อย่างแน่วแน่และประตูของคริสตจักรปิดใส่พวกที่มีความเชื่อบริสุทธิ์และคนทั้งหลาย
ทีป่ ระกาศความเชือ่ นี้ แนวทางของนักบวชทีป่ ระณามพวกเขาจากธรรมาสน์ปลุกระดม
ธาตุแห่งความมืด ความไม่รู้และความชั่วขึ้นมา ครั้งแล้วครั้งเล่า จอห์น เวสเล่ย์หนีพ้น
ไปจากความตายโดยพระเมตตาคุณอันอัศจรรย์ของพระเจ้า เมือ่ ความโกรธแค้นของฝูง
ม๊อบก่อตัวขึ้นเพื่อต่อสู้เขา และดูประหนึ่งว่าไม่มีทางหนีให้พ้นได้ ทูตสวรรค์องค์หนึ่ง
ในร่างของมนุษย์ได้มาอยู่เคียงข้างตัวเขา ฝูงม๊อบล้มลงและผู้รับใช้ของพระคริสต์เดิน
ออกไปจากสถานที่อันตรายด้วยความปลอดภัย {GC 258.1}
เวสเล่ย์กล่าวถึงการช่วยกู้ออกจากฝูงม๊อบบ้าครั้งในเหตุการณ์เหล่านี้ว่า
“หลายคนพยายามที่จะผลักข้าพเจ้าให้ล้มลงในขณะที่พวกเราก�ำลังเดินลงเขา บน
เส้นทางที่ลื่นมุ่งหน้าไปยังตัวเมือง พวกเขาลงความเห็นว่าในทันทีที่ข้าพเจ้าล้มไปกอง
อยู่กับพื้น ข้าพเจ้าก็แทบจะลุกไม่ขึ้นอีกแล้ว แต่ข้าพเจ้าไม่ได้สะดุดเลย แม้จะลื่นไถล
ก็ยังไม่มี จนข้าพเจ้าหลุดพ้นจากมือของพวกเขา.....แม้จะมีหลายคนพยายามที่จะ
กระชากคอเสื้อและตัวเสื้อของข้าพเจ้าเพื่อดึงข้าพเจ้าให้ล้มลงไป พวกเขาไม่สามารถ
กว้าจับได้เลย มีเพียงคนเดียวคว้าฝาปิดกระเป๋าเสื้อคลุมของข้าพเจ้าได้ ซึ่งในไม่ช้าก็
ขาดติดอยู่ในมือของเขา ส่วนฝากระเป๋าเสื้ออีกข้างหนึ่งซึ่งมีธนบัตรอยู่ใบหนึ่งถูกฉีก
ขาดไปครึ่งหนึ่ง......มีชายล�่ำสันบึกบึนคนหนึ่งที่ประชิดอยู่ด้านหลังข้าพเจ้าใช้ท่อนไม้
โอ๊กขนาดใหญ่ ตีขา้ พเจ้าหลายครัง้ ซึง่ หากเขาตีศรี ษะของข้าพเจ้าสักหนึง่ ครัง้ เขาก็นา่
จะไม่ตอ้ งยุง่ ยากอีกต่อไป แต่ทกุ ครัง้ ทีเ่ ขาตี การฟาดของเขาถูกท�ำให้เฉออกไป ข้าพเจ้า
ไม่รู้ท�ำไมถึงเป็นเช่นนั้น เพราะข้าพเจ้าไปทางขวาหรือซ้ายไม่ได้......มีอีกคนหนึ่งวิ่งผ่า
คนที่หนาแน่นเข้ามาและชูมือขึ้นที่จะตี ในทันใดนั้นวางมือลงมาและเพียงลูบหัวของ
ข้าพเจ้าพูดว่า “เส้นผมของคุณนิ่มดีจัง”.....หัวใจของชายกลุ่มแรกที่
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เปลี่ยนไปเป็นคนกล้าหาญของต�ำบล เป็นหัวหน้าคนเลวของทุกโอกาส มีคนหนึ่งเป็น
นักมวยอาชีพที่สนามมวยสวนหมี......{GC 258.2}
“พระเจ้าทรงโปรดเตรียมพวกเราเพื่อพระประสงค์ของพระองค์ด้วยวิธีการ
นิ่มนวลเพียงไร สองปีที่แล้ว อิฐก้อนหนึ่งเฉียดไหล่ของข้าพเจ้าไป หนึ่งปีหลังจากนั้น
หินก้อนหนึ่งตกใส่ข้าพเจ้าตรงบริเวณระหว่างตาทั้งสองข้าง เดือนที่แล้วถูกฟาดหนึ่ง
ครั้งและเย็นนี้สองครั้ง ครั้งหนึ่งก่อนเดินทางเข้ามาเมืองนี้และอีกครั้งหลังจากที่เดิน
ทางออกไปจากที่นี่ แต่ทั้งสองครั้งไม่เป็นอะไรเลย แม้ว่าชายคนหนึ่งจะทุบหน้าอก
ของข้าพเจ้าอย่างสุดแรงก็ตามและอีกคนชกปากข้าพเจ้าอย่างแรงจนเลือดพุ่งออกมา
ทันที ข้าพเจ้าไม่รสู้ กึ เจ็บปวดจากการถูกทุบตี และการถูกชกมากไปกว่าหญ้าแห้งแตะ
ตัวข้าพเจ้า” (John Wesley, Works เล่มที่ 3 หน้า 297, 298) {GC 259.1}
ชาวเมธอดิสท์ในยุคแรกทัง้ ประชาชนและนักเทศน์ตอ้ งทนกับการเย้ยหยันและ
การกดขีข่ ม่ เหงจากสมาชิกคริสตจักรและจากผูเ้ ปิดเผยว่าเป็นคนไม่เคร่งครัดศาสนาที่
ได้รับการยุยงมาอย่างผิดๆ พวกเขาถูกน�ำตัวขึ้นฟ้องศาลยุติธรรม เป็นความยุติธรรม
แต่ในนามเพราะความยุติธรรมเป็นสิ่งที่หายากในศาลสมัยนั้น บ่อยครั้ง พวกเขาต้อง
ตกลงสู่ความรุนแรงจากผู้กดขี่ข่มเหงพวกเขา ม๊อบฝูงชนวิ่งจากบ้านหนึ่งไปยังอีกบ้าน
หนึ่งเพื่อท�ำลายเครื่องใช้และปล้นเอาทุกสิ่งที่พวกเขาต้องการและทุบตีชายหญิงและ
เด็กอย่างทารุณ ในบางครั้งจะปิดป้ายประกาศในที่ชุมนุมชนเรียกร้องให้ผู้ที่ต้องการ
เข้ามาช่วยทุบหน้าต่างและปล้นบ้านของชาวเมธอิสท์ มาพบกันในเวลาและสถานที่ที่
ก�ำหนด เป็นการละเมิดทั้งกฎหมายของมนุษย์และพระบัญญัติของพระเจ้าอย่างเปิด
เผย เหล่านี้ปล่อยให้เกิดขึ้นโดยไม่มีการห้าม การกดขี่ข่มเหงอย่างเป็นระบบที่กระท�ำ
ต่อคนทีก่ ระท�ำความผิดสถานเดียวคือผูท้ พี่ ยายามน�ำย่างเท้าของคนบาปจากทางเดิน
ของความพินาศไปสู่เส้นทางที่บริสุทธิ์ {GC 259.2}
จอห์น เวสเล่ยพ์ ดู ถึงข้อกล่าวหาตัวเขาเองและผูร้ ว่ มงานว่า “บางคนกล่าวหา
ว่าหลักค�ำสอนของชายเหล่านีเ้ ป็นเรือ่ งเท็จ เป็นค�ำสอนทีผ่ ดิ และเป็นเรือ่ งตืน่ ตระหนก
เป็นสิ่งใหม่และไม่เคยได้ยินมาก่อนจนถึงเมื่อไม่นานมานี้พวกเขาถูกเรียกว่าลัทธิ
เควคเคอร์นิยม พวกบ้าคลั่งศาสนา และสันตะปาปานิยม การอวดอ้างทั้งหมดนี้ตัด
เข้าไปจนถึงราก แสดงให้เห็นในภาพรวมแล้วว่าหลักค�ำสอนทุกแขนงเป็นหลักค�ำสอน
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ค�ำสอนเท็จหรือค�ำสอนทีผ่ ดิ โดยมีเงือ่ นไขว่าพระคัมภีรเ์ ป็นจริง” “คนอืน่ ๆกล่าวหาว่า
‘ค�ำสอนของพวกเขาเข้มงวดยิ่งนัก พวกเขาท�ำให้ทางไปสู่สวรรค์แคบเกินไป’ และใน
ความเป็นจริงแล้วเป็นค�ำค้านแต่เดิมมา (แทบจะเป็นค�ำค้านเดียวกันมาเป็นเวลานาน)
และในทางลับๆแล้วเป็นพื้นฐานของค�ำค้านอีกเป็นพันๆซึ่งจะปรากฏออกมาในหลาย
รูปแบบ แต่สิ่งเหล่านี้จะท�ำให้ทางไปสวรรค์คับแคบกว่าทางที่องค์พระผู้เป็นเจ้าของ
เราและอัครทูตของพระองค์ท�ำไว้หรือ หลักค�ำสอนของพวกเขาเคร่งครัดกว่าของ
พระคัมภีร์หรือให้ลองพิจารณาข้อพระคัมภีร์ที่กล่าวไว้อย่างชัดเจนเพียงไม่กี่ข้อ ‘และ
พวกท่านจงรักพระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจของท่าน ด้วยสุดความคิดและด้วยสิ้นสุดก�ำลัง
ของท่าน’ ‘ค�ำทีไ่ ม่เป็นสาระทุกค�ำซึง่ มนุษย์พดู นัน้ มนุษย์จะต้องรับผิดในถ้อยค�ำเหล่า
นั้น ในวันพิพากษา’ ‘ท่านจะรับประทานจะดื่ม หรือจะท�ำอะไรก็ตาม จงกระท�ำเพื่อ
เป็นการถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า’ {GC 259.3}
“หากหลักค�ำสอนของพวกเขาเข้มงวดกว่านี้แล้วก็จะต้องโยนโทษใส่พวกเขา
แต่จิตใต้ส�ำนึกของท่านก็ทราบดีว่าไม่ใช่และผู้ใดเล่าจะลดความเข้มงวดลงไปให้น้อย
กว่าหนึ่งจุดโดยไม่ท�ำให้พระวจนะของพระเจ้าเสื่อมไป จะถือว่าผู้พิทักษ์ความล�้ำลึก
ของพระเจ้าเป็นคนซื่อสัตย์หากเขาเปลี่ยนส่วนใดของหลักของความจริงอัน ศักดิ์สิทธิ์
นัน้ หรือ ไม่ใช่ เขาลดส่วนหนึง่ ส่วนใดลงไม่ได้ เขาท�ำสิง่ ใดให้เบาบางลงไม่ได้ เขาจ�ำเป็น
ต้องประกาศให้มนุษย์ทกุ คนทราบว่า ‘ข้าพเจ้าลดพระคัมภีรล์ งมาสูร่ สนิยมของท่านไม่
ได้ ท่านจะต้องก้าวขึน้ ไปหาหรือต้องพินาศไปตลอดกาล’ นีเ่ ป็นพืน้ ฐานแท้จริงของการ
เรียกร้องที่นิยมชื่นชอบกันในเรื่องความไม่ใจกว้างของคนเหล่านี้ พวกเขาเป็นคนไม่ใจ
กว้างอย่างไร ในแง่ไหนละ พวกเขาไม่ได้ให้อาหารแก่คนหิวกระหายและสวมเสือ้ ผ้าให้
คนเปลือยกายหรือ ‘ไม่เลย ไม่ใช่เป็นเรื่องนี้ พวกเขาไม่ได้ขาดแคลนในเรื่องนี้ พวกเขา
ไม่ใจกว้างในเรือ่ งของการตัดสินลงความเห็น พวกเขาคิดว่าจะไม่มผี ใู้ ดรอดได้นอกจาก
ผู้ที่ท�ำตามทางของเขา” (Ibid., เล่มที่ 3 หน้า 152, 153) {GC 260.1}
การท้อถอยทางฝ่ายวิญญาณซึ่งมีให้เห็นในประเทศอังกฤษในช่วงก่อนสมัย
ของเวสเล่ย์เพียงเล็กน้อยนั้น ส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากค�ำสอน “ที่ปฏิเสธว่ามนุษย์ไม่ต้อง
เชื่อพระบัญญัติแห่งศีลธรรม” คนมากมายยืนยันว่าพระคริสต์ทรงรื้อบัญญัติว่าด้วย
ศีลธรรมไปแล้วและคริสเตียนต่างๆ จึงไม่ได้อยู่ภายใต้ข้อบังคับให้ถือปฏิบัติฝ่าย
ศีลธรรม และคริสเตียนต่างๆจึงไม่ได้อยู่ภายใต้ข้อบังคับให้ถือปฏิบัติ
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กฎบัญญัติเหล่านี้ ผู้เชื่อจะหลุดพ้นจาก “การผูกมัดของการกระท�ำความดี” ส่วนคน
อื่นๆแม้จะยอมรับว่าพระบัญญัติยังคงยั่งยืนต่อไปนั้น ประกาศว่าเป็นเรื่องไม่จ�ำเป็นที่
ศาสนาจารย์จะเรียกร้องให้ประชาชนเชือ่ ปฏิบตั ติ ามค�ำสอนของพระบัญญัตเิ นือ่ งจาก
ว่า “พระคุณของพระเจ้าจะทรงน�ำคนทีพ่ ระเจ้าทรงเลือกสรรให้รอด ด้วยแรงผลักดันที่
ปฏิเสธไม่ได้ให้เคร่งครัดในศาสนาและกระท�ำคุณความดีเอง” ในส่วนคนทีพ่ นิ าศจะอยู่
ใต้คำ� สาปนิรนั ดรจะ “ไม่มอี ำ� นาจพอทีจ่ ะเชือ่ ฟังพระบัญญัตขิ องพระเจ้า” {GC 260.2}
ยังมีคนอืน่ ๆทีเ่ ชือ่ ว่า “ผูท้ พี่ ระเจ้าเลือกสรรแล้วจะล้มออกไปจากพระคุณหรือ
รีบคืนความพึงพอพระทัยของพระเจ้าคืนไปไม่ได้” จะให้ข้อสรุปที่น่าขยะแขยงมาก
ยิง่ กว่านีท้ วี่ า่ “การกระท�ำของคนชัว่ นัน้ แท้จริงแล้วไม่บาปเท่าไรนัก หรือจัดว่าเป็นการ
ล่วงละเมิดที่พวกเขาท�ำต่อพระบัญญัติของพระเจ้าและผลที่ตามมาคือ พวกเขาไม่มี
โอกาสทีจ่ ะสารภาพบาปหรือตีตวั ออกมาด้วยการกลับใจ” (McClintock and Strong,
Cyclopedia, art. “Antinomians.”) ดังนัน้ พวกเขาจึงประกาศว่าแม้จะมีบาปหนึง่ ที่
เลวร้ายทีส่ ดุ “ทีค่ นทัว่ ไปถือว่าเป็นการล่วงละเมิดพระบัญญัตยิ งิ่ ใหญ่ทสี่ ดุ ของพระเจ้า
จะไม่เป็นบาปในสายพระเนตรของพระเจ้า” หากคนที่ท�ำบาปนั้นเป็นคนที่ได้รับการ
เลือกสรรแล้ว “เพราะเป็นลักษณะทีส่ ำ� คัญและโดดเด่นของผูท้ ไี่ ด้รบั การเลือกสรรแล้ว
ที่พวกเขาไม่สามารถท�ำสิ่งใดที่ไม่เป็นที่ชอบพระทัยของพระเจ้าหรือที่พระบัญญัติได้
ห้ามไว้ {GC 261.1}
โดยส่วนใหญ่แล้ว หลักค�ำสอนชัว่ ร้ายนีม้ คี วามคล้ายคลึงกับค�ำสอนของนักการ
ศึกษาและนักศาสนศาสตร์ชื่อดังของในเวลาต่อมาที่ว่าไม่มีพระบัญญัติของพระเจ้า
ที่ปรับเปลี่ยนไม่ได้ที่จะน�ำมาใช้เป็นมาตรฐานของความถูกต้อง แต่สังคมเองจะเป็น
ตัวบ่งชีม้ าตรฐานฝ่ายศีลธรรมและตกอยูภ่ ายใต้การเปลีย่ นแปลงอยูเ่ สมอ แนวความคิด
ทัง้ หมดนีไ้ ด้รบั การดลใจจากวิญญาณดวงเดียวกัน คือผูท้ ไี่ ด้เริม่ งานด้วยความพยายาม
ที่จะรื้อแนวขวางกั้นแห่งความชอบธรรมของพระบัญญัติของพระเจ้าแม้ในท่ามกลาง
ผู้ที่อาศัยอยู่อย่างปราศจากบาปในสวรรค์ {GC 261.2}
หลักค�ำสอนของพระบัญชาของพระเจ้าที่ซ่อมอุปนิสัยของมนุษย์ได้อย่าง
ไม่แปรเปลี่ยนนั้นได้น�ำคนมากมายให้ปฏิเสธพระบัญญัติของพระเจ้าไปเลยที่เดียว
ด้วยความแน่วแน่ เวสเล่ย์ต่อต้านความผิดของครูสอนนิรบัญญัติก (นิ-ระ-บัน-หยัด278 ติ-กะ หมายถึงผู้ที่ถือว่าความรอดเกิดจากความเชื่อเท่านั้น) และแสดงให้

เห็นว่าหลักค�ำสอนนี้ที่น�ำไปสู่ค�ำสอนของพวกนิรบัญญัติกนิยมขัดแย้งกับพระคัมภีร์
“เพราะว่าพระคุณของพระเจ้าได้ปรากฏแล้ว เพือ่ ช่วยคนทัง้ ปวงให้รอด” “การกระท�ำ
เช่นนีเ้ ป็นการกระท�ำทีด่ ี และเป็นทีช่ อบพระทัยพระเจ้าพระผูช้ ว่ ยให้รอดของเรา ผูท้ รง
มีพระประสงค์ให้คนทัง้ ปวงรอด และให้รคู้ วามจริง ด้วยเหตุวา่ มีพระเจ้าองค์เดียว และ
มีคนกลางแต่ผเู้ ดียวระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ คือพระเยซูคริสต์ผทู้ รงสภาพเป็นมนุษย์
ผู้ทรงประทานพระองค์เองเป็นค่าไถ่ส�ำหรับคนทั้งปวง เหตุการณ์นี้เป็นพยานในเวลา
อันเหมาะ” (ทิตัส 2:11; 1 ทิโมธี 2:3-6) พระเจ้าทรงโปรดประทานพระวิญญาณให้
อย่างมากมายเพือ่ ท�ำให้มนุษย์ทกุ คนสามารถเข้าถึงทางแห่งความรอดได้ ด้วยประการ
ฉะนี้ พระคริสต์ผทู้ รงเป็น” ความสว่างแท้ทที่ ำ� ให้มนุษย์ทกุ คนเห็นความจริงนัน้ ได้ แม้
ขณะนั้นก�ำลังเข้ามาในโลก” (ยอห์น 1: 9) มนุษย์พลาดที่จะได้รับความรอดด้วยการ
ตั้งใจปฏิเสธของประทานแห่งชีวิตด้วยตัวของเขาเอง {GC 261.3}
ในค�ำตอบต่อข้ออ้างทีว่ า่ เมือ่ พระคริสต์สนิ้ พระชนม์ ข้อก�ำหนดของพระบัญญัติ
สิบประการถูกท�ำลายไปพร้อมกับกฎระเบียบของพิธกี รรมนัน้ เวสเล่ยก์ ล่าวว่า “บัญญัติ
ศีลธรรมทีบ่ รรจุอยูใ่ นพระบัญญัตสิ บิ ประการและบังคับโดยผูเ้ ผยพระวจนะนัน้ พระองค์
ไม่ได้ก�ำจัดทิ้งไป แผนการเสด็จมาของพระองค์ไม่ใช่เพื่อลบล้างส่วนใดของเรื่องนี้
เป็นบัญญัติหนึ่งที่จะละเมิดไปไม่ได้ซึ่ง ‘เป็นพยานยั่งยืนในสวรรค์’.....เป็นเรื่องที่มีมา
ตัง้ แต่ปฐมกาลของโลกที่ ‘ไม่ได้เขียนไว้บนแผ่นศิลา’ แต่จารึกไว้ในหัวใจของเหล่าบุตร
ทั้งหลายของมนุษย์ เมื่อพวกเขามาจากพระหัตถ์ของพระเจ้าผู้ทรงเป็นพระผู้สร้าง
แต่ว่าตัวอักษรที่นิ้วพระหัตถ์ของพระเจ้าเคยเขียนไว้แล้วนั้น บัดนี้บาปได้ลบเลือน
ไปแล้วเสียส่วนใหญ่ แต่ถึงกระนั้นจะไม่สามารถลบทิ้งไปทั้งหมดได้ ในขณะที่เรายัง
มีจิตใต้ส�ำนึกของความดีและความชั่ว ทุกส่วนของพระบัญญัตินี้จะต้องมีผลต่อมวล
มนุษย์และในทุกยุคโดยไม่ขนึ้ กับทัง้ เวลาหรือสถานทีห่ รือสถานการณ์อนื่ ใดทีม่ แี นวโน้ม
ว่าจะเปลี่ยนแปลงได้ แต่ขึ้นกับธรรมชาติของพระเจ้าและธรรมชาติของมนุษย์และ
ความสัมพันธ์ที่ไม่แปรเปลี่ยนของพวกเขาที่มีต่อกัน {GC 262.1}
“’เรามิได้มาเลิกล้าง แต่มาท�ำให้สมบูรณ์ทุกประการ’ โดยไม่มีข้อสงสัย
ความหมายของพระองค์ในทีน่ คี้ อื (สอดคล้องกับเรือ่ งทัง้ หมดก่อนหน้านีแ้ ละทีต่ ามหลัง
มา) เรามาเพื่ อ สถาปนาให้ ค รบบริ บู ร ณ์ แม้ ว ่ า มนุ ษ ย์ จ ะขั ด เงามาทั้ ง หมดก็
ตามที เรามาเพื่อจัดวางให้มองเห็นทั้งหมดและเห็นให้อย่างชัดเจนสิ่งใด
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ทีม่ ดื หรือปกปิดไว้ เรามาเพือ่ ประกาศความส�ำคัญแท้จริงและเต็มบริบรู ณ์ของทุกส่วน
เพื่อแสดงถึงความยาวและความกว้าง ภาพรวมทั้งหมดของพระบัญญัติทุกข้อที่อยู่ใน
นั้นและความสูงและความลึกทั้งความบริสุทธิ์และทางฝ่ายวิญญาณที่มองไม่เห็นใน
ทุกสาขา” (Wesley, sermon 25) {GC 262.2}
เวสเล่ยป์ ระกาศถึงเรือ่ งความสอดคล้องกันอย่างสมบูรณ์แบบของพระบัญญัติ
และของพระกิตติคุณ “ดังนั้น จะมองเห็นความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดระหว่างพระ
บัญญัติและพระกิตติคุณ ในทางหนึ่งพระบัญญัติยังจัดหาทางอยู่เสมอและเพื่อชี้เรา
ไปหาพระกิตติคุณ ในอีกทางหนึ่งพระกิตติคุณยังน�ำเราอยู่เสมอให้ไปยังการท�ำให้
พระบัญญัติบริบูรณ์อย่างแน่วแน่มากยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่นพระบัญญัติก�ำหนดให้เรา
รักพระเจ้าให้รักเพื่อนบ้าน ให้เป็นคนสุภาพ ถ่อมใจหรือบริสุทธิ์ใจ เรารู้สึกว่าเราไม่
สมบูรณ์ในสิง่ เหล่านี้ ความจริงแล้ว ‘มนุษย์ทำ� สิง่ เหล่านีไ้ ม่ได้’ แต่เราองเห็นพระสัญญา
ของพระเจ้าที่จะประทานความรักนั้นให้เราและท�ำให้เราถ่อมใจ สุภาพและบริสุทธิ์
เรายึดพระกิตติคุณนี้และข่าวแห่งความชื่นชมยินดีไว้ กระท�ำให้เราท�ำตามความเชื่อ
ของเราและ ความชอบธรรมนั้นได้เติมเต็มให้กับเรา โดยความเชื่อซึ่งมีอยู่ในพระเยซู
คริสต์........{GC 263.1}
เวสเล่ย์กล่าวไว้ว่า “ศัตรูระดับสูงสุดของพระกิตติคุณของพระคริสต์จะ
ประกอบด้วยผู้ที่ตัดสินความพระบัญญัติอย่างเปิดเผยและอย่างชัดแจ้งและกล่าวร้าย
พระบัญญัตแิ ละสอนให้มนุษย์ละเมิด (เพือ่ ลบล้าง เพือ่ ปล่อยวาง เพือ่ ปลดข้อก�ำหนด)
ไม่ใช่ข้อเดียวเท่านั้น ไม่ว่าจะเล็กน้อยที่สุดหรือใหญ่ที่สุดแต่พระบัญญัติทั้งหมดเลยที
เดียว เรื่องแปลกประหลาดใจที่สุดของเหตุการณ์ณ์หลอกลวงอย่างรุนแรงทั้งหมดนี้
คือผู้ที่ยอมปล่อยตัวให้กับเรื่องนี้จะเชื่ออย่างจริงจังว่าพวกเขาถวายเกียรติพระคริสต์
ด้วยการโยนพระบัญญัตขิ องพระองค์ทงิ้ ไป และพวกเขาก�ำลังขยายงานของพระองค์ใน
วงกว้างในขณะที่ท�ำลายหลักข้อเชื่อของพระองค์ แท้จริงแล้วพวกเขาถวายเกียรติ
พระองค์เหมือนเช่นยูดาสท�ำเมือ่ พูดว่า”สวัสดีพระอาจารย์ แล้วจุบค�ำนับพระองค์”และ
พระองค์น่าจะตรัสกับทุกคนได้อย่างยุติธรรมว่า “ท่านจะมอบบุตรมนุษย์ด้วยการจุบ
หรือ” การทรยศพระองค์ไม่ใช่ท�ำได้แต่ด้วยการจุบ การพูดถึงพระโลหิตของพระองค์
และน�ำมงกุฎของพระองค์ออกไป การท�ำให้ส่วนหนึ่งส่วนใดของพระบัญญัติของ
ี วามส�ำคัญน้อยลงภายใต้การแสร้งว่าประกาศพระกิตติคณ
ุ ของ
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พระองค์ออกไป แน่นอนทีเดียวไม่มีผู้ใดจะหลุดพ้นข้อกล่าวหานี้ได้ด้วยการเทศนา
ความเชือ่ เช่นนีจ้ นท�ำให้ปดั วางการเชือ่ ปฏิบตั ติ ามแขนงหนึง่ แขนงใดไปทัง้ โดยทางตรง
หรือโดยทางอ้อม นั่นคือผู้ที่เทศนาเรื่องของพระคริสต์เพื่อท�ำลายหรือท�ำให้มีค่าน้อย
ลงในทุกแง่มุมส่วนเล็กน้อยที่สุดของพระบัญญัติของพระเจ้า” (Ibid.) {GC 263.2}
ส� ำ หรั บ ผู ้ ที่ เ น้ น ว่ า “การเทศนาเรื่ อ งของพระกิ ต ติ คุ ณ จะตอบเรื่ อ งของ
พระบัญญัติได้ทั้งหมดนั้น” เวสเล่ย์ตอบว่า “เรื่องนี้เราปฏิเสธอย่างเด็ดขาด การสอน
นีไ้ ม่สามารถหาค�ำตอบให้กบั วัตถุประสงค์อนั ดับแรกของพระบัญญัติ นัน่ คือ การท�ำให้
มนุษย์สำ� นึกในเรือ่ งของบาป การปลุกคนหลับสนิทอยูร่ มิ ขอบของนรก” อัครทูตเปาโล
เปิดเผยให้รวู้ า่ “ธรรมบัญญัตนิ นั้ ท�ำให้เรารูจ้ กั บาปได้” และมนุษย์จะรูส้ กึ ได้วา่ ต้องการ
พระโลหิตของพระคริสต์เพือ่ ช�ำระล้างบาปของเขาได้กต็ อ่ มือ่ เขาจะส�ำนึกว่าตนเป็นคน
บาปเท่านั้น พระผู้เป็นเจ้าของเราเองยังตรัสว่า “คนเจ็บต้องการหมอ แต่คนสบายไม่
ต้องการ” ดังนั้นเป็นเรื่องเหลวไหลที่จะเสนอแพทย์ผู้รักษาให้ผู้ที่ยังแข็งแรงอยู่หรือ
อย่างน้อยวาดมโนภาพว่าตนเป็นคนเช่นนั้น ก่อนอื่น ท่านจะต้องท�ำให้เขาเชื่อว่าเขา
เป็นคนป่วย มิฉะนั้นแล้วพวกเขาจะไม่ขอบคุณท่านที่ท�ำงานเผื่อเขา เป็นเรื่องเหลว
ไหลพอๆกันที่จะเสนอพระคริสต์ให้กับผู้ที่มีหัวใจเต็มดวงอยู่ที่ยังไม่เคยแตกหักสลาย
ไป” {GC 264.1}
ด้วยประการฉะนี้ เวสเล่ย์ท�ำงานตามอย่างอาจารย์ของเขาด้วยการประกาศ
ข่าวประเสริฐพระคุณของพระเจ้าพร้อมกับ “เน้นเรื่องของพระบัญญัติและเทิดทูน
ขึ้นอย่างมีเกียรติ” เขาท�ำงานที่พระเจ้าทรงมอบหมายให้เขาด้วยความซื่อสัตย์และ
เขามีโอกาสได้เห็นผลงานที่น่ายกย่องว่าประเสริฐ ในช่วงปิดท้ายของชีวิตอันยาวนาน
แปดสิบปี กึง่ ศตวรรษหนึง่ ทีเ่ ขาท�ำงานรับใช้ดว้ ยการเดินทางไปประกาศ มีจติ วิญญาณ
แสดงตนเชื่อกว่าครึ่งล้าน แต่มีคนจ�ำนวนมากมายได้ถูกช่วยกู้ออกมาจากความ
หายนะและความตกต�ำ่ ของบาปไปสูช่ วี ติ ทีส่ งู ส่งและบริสทุ ธิข์ นึ้ และเราจะไม่มที างรูถ้ งึ
จ�ำนวนคนทีไ่ ด้กา้ วไปถึงประสบการณ์ทลี่ ึกซึ้งและอิ่มเอิบกว่านัน้ จนกว่าผู้ทไี่ ด้รอดใน
ครอบครัวทั้งหมดจะได้รวมเข้าไปอยู่ในแผ่นดินของพระเจ้า ชีวิตของเขาแสดงออกถึง
คุณค่าบทเรียนทีป่ ระเมินไม่ได้ให้แก่คริสเตียนทุกคน หวังจะให้ความเชือ่ ความถ่อมตน
ความกระตือรือร้นที่ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย การเสียสละตนและการอุทิศตนของผู้รับใช้
ของพระคริสต์ท่านนี้สะท้อนออกมาจาคริสตจักรในทุกวันนี้! {GC 264.2}
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ถูกเผาทั้งเป็น
วิลเลี่ยม ทิลเดล ชาวอังกฤษ เป็นผู้ที่แปล
พระคั ม ภี ร ์ ที่ พิ ม พ์ เ ป็ น ภาษาอั ง กฤษเป็ น
คนแรก William Tyndale (1485 – 1536)
ถูกเผาทั้งเป็น เพราะ แปลพระคัมภีร์เป็น
ภาษาอั ง กฤษซึ่ ง เป็ น ภาษาพื้ น เมื อ งซึ่ ง
คริสตจักรโรมไม่พอใจเนือ่ งจาก ไม่อยากให้
ผู้คนรู้และอ่านพระคัมภีร์ได้เอง (ประวัติศาสตร์ได้จารึกค�ำประกาศของ ทิลเดล ไว้วา่
“ข้าพเจ้าไม่ยอมจ�ำนนต่อพระสันตะปาปา
และกฎทั้งหลายของเขา และหากพระเจ้า
จะสงวนรักษาชีวิตของข้าพเจ้าไว้ ในอีกไม่
กี่ปี ข้าพเจ้าจะท�ำให้เด็กชายที่ไถนารู้เรื่อง
พระคัมภีร์มากกว่าท่าน ” (GC. 246.3)
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ชาวฮิวกาน็อท ศึกษาพระคัมภีร์ เขาต้องคอยเฝ้าสังเกตุระวังกลัวจะมี
ใครมาเห็น สมัยยุคมืด ห้ามมีและห้ามอ่านพระคัมภีร์ ถ้าใครอ่าน
จะถูกประหารชีวิตหรือเผาทั้งเป็น

บทที่ 15

พระคัมภีร์ไบเบิลกับการปฏิวัติฝรั่งเศส
ในศตวรรษที่สิบหก การปฏิรูปศาสนาได้เข้าไปยังประเทศต่างๆในยุโรปด้วย
การเสนอพระคัมภีร์ที่เปิดออกให้แกประชาชน บางประเทศต้อนรับด้วยความยินดี
ราวกับเป็นผูส้ อื่ ข่าวชาวสวรรค์ ส่วนประเทศอืน่ ๆนัน้ พวกของพระสันตะปาปาท�ำงาน
ประสบความส�ำเร็จในระดับหนึ่งที่ขัดขวางการเข้ามาของพระคัมภีร์ และแสงของ
ความรู้ในเรื่องพระคัมภีร์ที่มีอิทธิพลในการยกระดับชีวิตให้สูงขึ้นนั้นแทบจะถูกกันให้
ออกไปจนหมด ในประเทศหนึ่ง แม้แสงสว่างจะเข้าไปได้แล้วก็ตามที แต่ความมืดก็ไม่
รูจ้ กั แสงสว่างนัน้ เป็นเวลาหลายศตวรรษความจริงและความผิดต่อสูแ้ ย่งความเป็นเอก
ในที่สุดความชั่วได้ชัยชนะและความจริงของสวรรค์ได้ถูกผลักออกห่างไป “หลักการ
พิพากษามีอย่างนี้ คือความสว่างได้เข้ามาในโลกแล้ว แต่มนุษย์ได้รกั ความมืดมากกว่า
รักความสว่าง” (ยอห์น 3:19) ประเทศนั้นถูกทิ้งไว้ให้เก็บเกี่ยวผลของวิถีที่เธอ
เลือกเอง การทรงควบคุมของพระวิญญาณของพระเจ้าได้ถอนออกไปจากคนทีด่ แู คลน
ของประทานแห่งพระคุณของพระองค์ ปล่อยให้ความชัว่ เติบใหญ่ขนึ้ และทัว่ ทัง้ โลกได้
เห็นผลของการปฏิเสธความจริงด้วยความตั้งใจ {GC 265.1}
สงครามทีท่ ำ� กับพระคัมภีรไ์ ด้ดำ� เนินมาเป็นเวลาหลายศตวรรษแล้วในประเทศ
ฝรั่งเศส ถึงจุดสุดยอดด้วยภาพของการปฏิวัติ การประทุที่น่ากลัวนั้นเพียงแต่เป็นผล
ทางนิตนิ ยั ของการกดขีข่ องโรมทีม่ ตี อ่ พระคัมภีร์ (โปรดดูภาคผนวก) เป็นการเสนอแบบ
อย่างที่โดดเด่นให้โลกได้เห็นถึงการท�ำงานตามนโยบายของพระสันตะปาปา เป็นการ
แสดงให้เห็นถึงผลของการสอนของคริสตจักรโรมันมากกว่าหนึ่งพันปีว่าจะมุ่งไปสู่
ทิศทางใด {GC 266.1}
การกดพระคัมภีรล์ งในช่วงของการเรืองอ�ำนาจของพระสันตะปาปานัน้ ผูเ้ ผย
พระวจนะได้ทำ� นายไว้แล้วล่วงหน้า และผูท้ เี่ ปิดเผยยังชีใ้ ห้เห็นถึงผลน่ากลัวทีจ่ ะตกลง
มายังประเทศฝรัง่ เศสโดยเฉพาะจากการครองความเป็นใหญ่ของ “คนนอกกฎหมาย”
283
{GC 266.1}

ทูตสวรรค์ของพระผูเ้ ป็นเจ้าเคยกล่าวไว้วา่ “เขาจะเหยียบย�ำ่ วิสทุ ธินคร ตลอด
สีส่ บิ สองเดือน และเราจะให้ฤทธิอ์ ำ� นาจแก่พยานทัง้ สองของเรา เพือ่ ให้เผยพระวจนะ
ตลอดพันสองร้อยหกสิบวัน และให้เขาแต่งตัวด้วยผ้ากระสอบ........เมื่อเสร็จสิ้นการ
เป็นพยานแล้ว สัตว์ร้ายที่ขึ้นมาจากบาดาล ก็จะสู้รบกับเขา จะชนะเขาและจะฆ่าเขา
เสีย และศพของเขาจะอยูท่ ถี่ นนในมหานครนัน้ ซึง่ ตามอุปมาเรียกว่าเมืองโสโดม และ
อียิปต์ และในเมืองซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าของเขาถูกตรึง........คนทั้งหลายซึ่งอยู่ในแผ่น
ดินโลกจะยินดีเพราะเขาและจะสนุกสนานรืน่ เริง จะให้ของขวัญแก่กนั เพราะว่าผูเ้ ผย
พระวจนะทั้งสองนี้ได้ทรมานคนเหล่านั้นที่อยู่ในโลก เมื่อเวลาผ่านไปสามวันครึ่งแล้ว
ลมปราณจากพระเจ้าก็เข้าสู่ศพของเขาอีก และเขาก็ลุกขึ้นยืน คนทั้งหลายที่ได้เห็น
เขาก็มีความหวาดกลัวเป็นอันมาก” (วิวรณ์ 11:2-11) {GC 266.2}
ช่วงเวลา “สี่สิบสองเดือน” -- “หนึ่งพันสองร้อยหกสิบวัน” ที่กล่าวถึงนี้เป็น
ช่วงเวลาเดียวที่เหมือนกัน หมายถึงเวลาที่คริสตจักรของพระคริสต์จะต้องตกลงสู่
ความทุกข์จากการกดขีข่ องโรม ช่วงเวลา 1260 ปีของการเรืองอ�ำนาจของสันตะปาปา
เริ่มขึ้นในปี ค.ศ. 528 และสิ้นสุดลงในปี ค.ศ. 1798 (โปรดดูภาคผนวก) ในเวลานั้น
กองก�ำลังของประเทศฝรัง่ เศสได้บกุ เข้าไปยังกรุงโรมและจับพระสันตะปาปาเป็นเชลย
และพระองค์ตายในขณะที่ถูกเนรเทศ แม้จะมีการแต่งตั้งพระสันตะปาปาองค์ใหม่ใน
เวลาไม่นานต่อมาก็ตาม สภาการปกครองของพระสันตะปาปาก็ไม่สามารถปกครอง
ด้วยอ�ำนาจที่มีเหมือนในอดีต {GC 266.3}
การกดขี่ข่มเหงคริสตจักรไม่ได้ด�ำเนินไปตลอดช่วงเวลา 1260 ปี ด้วยพระ
เมตตากรุณาคุณของพระเจ้าทีม่ ตี อ่ ประชากรของพระองค์ พระองค์ทรงกระท�ำให้เวลา
แห่งความทุกข์ของการกดขีห่ ดสัน้ ลง เมือ่ พระผูช้ ว่ ยให้รอดทรงท�ำนายถึง “ความทุกข์
ล�ำบากใหญ่ยิ่ง” ที่จะกระหน�่ำลงมายังคริสตจักร พระองค์ทรงตรัสว่า “ถ้ามิได้ทรงให้
วันเหล่านัน้ ย่นสัน้ เข้า จะไม่มมี นุษย์รอดได้เลย แต่เพราะทรงเห็นแก่ผเู้ ลือกสรร จึงทรง
ให้วันเหล่านั้นย่นสั้นเข้า” (มัทธิว 24:22) โดยทางอิทธิพลของการปฏิรูปศาสนา การ
กดขี่ข่มเหงได้หยุดไปก่อนปี ค.ศ. 1798 {GC 266.4}
ผูเ้ ผยพระวจนะได้เปิดเผยถึงเรือ่ งของพยานสองท่านต่อไปว่า “พยานทัง้ สอง
นัน้ คือต้นมะกอกเทศสองต้น และคันประทีปสองคันทีต่ งั้ อยูเ่ บือ้ งหน้าพระเจ้าผูท้ รงเป็น
้ ระพันธ์สดุดตี รัสว่า “พระวจนะของพระองค์เป็นโคม
284 เจ้าแห่งแผ่นดินโลก” ผูป

ส�ำหรับเท้าของข้าพระองค์ และเป็นความสว่างแก่มรรคาของข้าพระองค์” (วิวรณ์
11:4; สดุดี 119:105) พยานสองท่านนั้นหมายถึงพระคริสตธรรมคัมภีร์เดิมและใหม่
พระคั ม ภี ร ์ ทั้ ง สองเล่ ม เป็ น พยานที่ ส� ำ คั ญ ของแหล่ ง ก� ำ เนิ ด และความยั่ ง ยื น แห่ ง
พระบัญญัติของพระเจ้า ทั้งสองเป็นพยานถึงแผนการแห่งความรอดด้วยเช่นกัน เป็น
แบบและเงา ของเครื่องถวายบูชา และค�ำพยากรณ์ของคัมภีร์เดิมชี้ไปข้างหน้าถึงการ
เสด็จมาของพระผู้ช่วยให้รอดในภายภาคหน้า พระกิตติคุณและจดหมายของอัครทูต
ในพระคัมภีรใ์ หม่บอกถึงพระผูช้ ว่ ยให้รอดผูท้ รงเสด็จมาแล้วตรงตามแบบและเงาของ
ค�ำพยากรณ์ที่ท�ำนายไว้ล่วงหน้า {GC 267.1}
“พยานทั้งสองของเรา......(จะ) เผยพระวจนะตลอดพันสองร้อยหกสิบวัน
และให้เขาแต่งตัวด้วยผ้ากระสอบ” ในเวลาส่วนใหญ่ของช่วงเวลานี้ พยานของพระเจ้า
ซ่อนตัวอยู่ในที่มืด อ�ำนาจของพระสันตะปาปาลงแรงเก็บ และปกปิดพระวจนะแห่ง
ความจริงไปจากประชาชนและชูพยานเท็จขึน้ ต่อหน้าพวกเขาเพือ่ หักล้างค�ำพยานของ
พวกเขา (โปรดดูภาคผนวก) เมือ่ อ�ำนาจฝ่ายศาสนาและทางฝ่ายโลกสัง่ ห้ามพระคัมภีร์
เมือ่ ค�ำพยานของพระคัมภีรผ์ ดิ เพีย้ นและพยายามลงแรงด้วยทุกวิถที างทีจ่ ะท�ำให้มนุษย์
และมารคิดค้นวิธที จี่ ะหันเหความคิดของมนุษย์ออกไปจากพระวจนะของพระเจ้า เมือ่
ผูท้ กี่ ล้าประกาศความจริงศักดิส์ ทิ ธิจ์ ะถูกตามล่า ทรยศ ทรมาณ ฝังอยูใ่ นคุกมืด พลีชพี
เพื่อความเชื่อ หรือถูกบังคับให้หนีเข้าหาความมั่นคงปลอดภัยของภูเขาและไปยัง
โขดหินและถ�ำ้ ของโลก พยานซือ่ สัตย์จงึ เผยพระวจนะขณะสวมใส่ชดุ ผ้ากระสอบ แต่ถงึ
กระนัน้ เขาก็ยงั คงเป็นพยานตลอดช่วงเวลา 1260 ปี ในเวลามืดทีส่ ดุ ยังมีผซู้ อื่ สัตย์ทรี่ กั
พระค�ำของพระเจ้าและยังหวงแหนเกียรติของพระองค์ ผู้รับใช้ที่ภักดีเหล่านี้ได้รับสติ
ปัญญา ก�ำลังและอ�ำนาจทีจ่ ะประกาศความจริงในตลอดช่วงเวลาทัง้ หมดนี้ {GC 267.2}
“ถ้าผูใ้ ดท�ำร้ายพยานทัง้ สองนัน้ ไฟก็จะพลุง่ ออกจากปากเผาผลาญศัตรูผนู้ นั้
ถ้าผู้ใดท�ำร้ายพยานทั้งสอง ผู้นั้นก็จะต้องตาย” (วิวรณ์ 11:5) มนุษย์ไม่อาจหลุดพ้นที่
จะรับโทษเมือ่ เหยียบย�ำ่ พระค�ำของพระเจ้า ความหมายของการต�ำหนิทนี่ า่ กลัวนีร้ ะบุ
ไว้ในบทปิดท้ายของพระธรรมวิวรณ์ที่ว่า “ข้าพเจ้าเตือนทุกคนที่ได้ยินค�ำพยากรณ์ใน
หนังสือนีว้ า่ ถ้าผูใ้ ดจะเพิม่ เติมค�ำเข้าไปในหนังสือนี้ พระเจ้าก็จะทรงเพิม่ ภัยพิบตั ทิ เี่ ขียน
ไว้ในหนังสือเล่มนีแ้ ก่ผนู้ นั้ และถ้าผูใ้ ดตัดข้อความออกจากหนังสือพยากรณ์นี้ พระเจ้า
ก็จะทรงเอาส่วนแบ่งของผู้นั้น ที่มีอยู่ในต้นไม้แห่งชีวิตและที่มีอยู่ใน
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วิสุทธินครนั้น ซึ่งบรรยายไว้ในหนังสือเล่มนี้ไปเสีย” (วิวรณ์ 22:18, 19) {GC 268.1}
เป็นค�ำเตือนที่พระเจ้าทรงประทานให้เพื่อป้องกันไม่ให้มนุษย์ท�ำการปรับ
เปลี่ยนสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่พระองค์ทรงเปิดเผยหรือทรงบัญชา ค�ำปรักปร�ำที่ขึงขังนี้มีไว้ให้
กับทุกคนที่ใช้อิทธิพลของเขาน�ำมนุษย์ให้เคารพพระบัญญัติของพระเจ้าอย่างไม่เอา
จริงเอาจัง จะท�ำให้พวกทีป่ ระกาศอย่างตลกคะนองว่าเป็นเรือ่ งเล็กน้อยทีจ่ ะเชือ่ ปฏิบตั ิ
ตามพระบัญญัตขิ องพระเจ้าหรือไม่กก็ ลัวจนสัน่ สะท้าน ทุกคนทีย่ กความคิดเห็นของตน
ขึน้ เหนือการเปิดเผยของพระเจ้า ทุกคนทีจ่ ะเปลีย่ นความหมายชัดแจ้งของพระคัมภีร์
เพือ่ ให้เข้ากับความสะดวกของตนเองหรือเพือ่ เห็นแก่ประโยชน์ของการเข้ากับชาวโลก
ก�ำลังรับภาระที่น่ากลัวมาใส่กับตัว พระค�ำที่บันทึกไว้แล้ว พระบัญญัติของพระเจ้าจะ
ประเมินอุปนิสยั ของมนุษย์ทกุ คนและจะต้องตัดสินก�ำหนดโทษทุกคนทีถ่ กู เครือ่ งวัดที่
ไม่ผิดเพี้ยนนี้ประกาศว่าเป็นคนบกพร่อง {GC 268.2}
“เมื่อเสร็จสิ้น (ก�ำลังเสร็จสิ้น) การเป็นพยานแล้ว” เป็นช่วงเวลาเมื่อพยาน
สองคนทีแ่ ต่งตัวชุดผ้ากระสอบเผยพระวจนะสิน้ สุดในปี ค.ศ. 1798 ในขณะทีพ่ วกเขา
มาใกล้จะถึงเวลาสิ้นสุดการท�ำงานในที่หลบซ่อน อ�ำนาจที่มีสัญลักษณ์เป็น “สัตว์ร้าย
ที่ขึ้นมาจากบาดาล” จะท�ำสงครามโจมตีเขา ในหลายๆประเทศของยุโรปซาตานได้
ควบคุมอ�ำนาจทีป่ กครองอยูใ่ นคริสตจักรและรัฐโดยผ่านระบบของเปปาซีมาเป็นเวลา
หลายศตวรรษ แต่ในที่นี้มีการแสดงออกอย่างใหม่ให้เห็นถึงอ�ำนาจของซาตาน
{GC 268.3}
เป็นนโยบายของโรมที่จะปกปิดพระคัมภีร์ไว้ในภาษาที่คนไม่รู้จักและซ่อนไว้
จากประชาชนทั่วไป ภายใต้การปกครองของเธอ พยานทั้งหลายเผยพระวจนะ
“แต่งตัวด้วยผ้ากระสอบ” แต่มีอีกอ�ำนาจหนึ่ง คืออ�ำนาจของสัตย์ร้ายที่ขึ้นมาจาก
บาดาล จะประกาศท�ำสงครามต่อสู้พระวจนะของพระเจ้า {GC 269.1}
ถนนใน “มหานคร” ที่พยานทั้งสองถูกฆ่าและศพของพวกเขาอยู่นั้นคือ
ประเทศอียปิ ต์ฝา่ ย “วิญญาณ” ในบรรดาประเทศต่างๆในประวัตศิ าสตร์ของพระคัมภีร์
ประเทศอียิปต์ปฏิเสธการทรงด�ำรงอยู่ของพระเจ้าผู้ทรงชนม์อย่างหักหาญที่สุดและ
ต่อต้านพระบัญชาของพระองค์ ไม่มีพระราชาองค์ใดกล้าที่จะกบฏต่ออ�ำนาจของ
สวรรค์อย่างเปิดเผยและอย่างโอหัง มากกว่าฟาโรห์ของประเทศอียิปต์ เมื่อโมเสส
286 น�ำข่าวมาให้ฟาโรห์ในนามของพระเจ้า ฟาโรห์ตอบอย่างยโสว่า “พระเยโฮวาห์

นั้นเป็นผู้ใดเล่าเราจึงจะต้องเชื่อฟังเสียงของพระองค์และปล่อยคนอิสราเอลไป เราไม่
รูจ้ กั พระเยโฮวาห์ ทัง้ เราจะไม่ยอมปล่อยคนอิสราเอลไป” (อพยพ 5:2,TKJV) นีค่ อื ลัทธิ
ความเชื่อว่าไม่มีพระเจ้า และประเทศที่มีสัญลักษณ์ของอียิปต์เป็นตัวแทนนี้จะ
ส่งเสียงที่คล้ายคลึงกันของการปฏิเสธว่ามีพระเจ้าผู้ทรงชนม์และจะแสดงออกถึง
วิญญาณของความไม่เชื่อและความดื้ออดึงขัดขืน “มหานคร” นี้ยังเปรียบเป็นเมือง
โสโดมฝ่าย “วิญญาณ” ความชั่วช้าของเมืองโสโดมในการล่วงละเมิดพระบัญญัติของ
พระเจ้ายังแสดงออกให้เห็นได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในความเสเพลที่ปราศจากศีลธรรม
และบาปนี้ยังจะเป็นสัญลักษณ์โดดเด่นของประเทศที่จะเกิดขึ้นตามคุณสมบัติของ
พระคัมภีร์ข้อนี้ {GC 269.2}
ตามค�ำพูดของผู้เผยพระวจนะท่านนี้แล้ว เวลาก่อนจะถึงปี ค.ศ. 1798 เพียง
เล็กน้อย จะมีอ�ำนาจที่ก�ำหนดมาจากและมีลักษณะของซาตานปรากฏขึ้นมาท�ำ
สงครามกับพระคัมภีร์ ในดินแดนที่ค�ำพยานของพยานสองคนของพระเจ้าจะต้องถูก
ปิดปากให้แน่นิ่งไป จะมีการส�ำแดงออกให้เห็นถึงความไม่เชื่อพระเจ้าของฟาโรห์และ
ความเสเพลไร้ศีลธรรมของเมืองโสโดม {GC 269.3}
ค�ำพยากรณ์นี้เกิดขึ้นอย่างแม่นย�ำและตะลึงพรึงเพริดในประวัติศาสตร์ของ
ประเทศฝรั่งเศส ในช่วงเวลาของการปฏิวัติในปี ค.ศ. 1793 “เป็นครั้งแรกที่โลกได้ยิน
ถึงการชุมนุมของคนกลุม่ หนึง่ ทีเ่ กิดและได้รบั การศึกษาอย่างมีอารยธรรมและรับสิทธิ
อย่างชอบธรรมที่จะปกครองประเทศเลิศที่สุดประเทศหนึ่งของทวีปยุโรป พวกเขา
ส่งเสียงรวมพลังที่จะปฏิเสธความจริงที่ขึงขังที่สุดที่จิตวิญญาณของมนุษย์ได้รับและ
ประกาศด้วยเสียงเดียวกันปฏิเสธความเชื่อและการนมัสการเทพเจ้าองค์หนึ่ง” (Sir
Walter Scott, Life of Napoleon, เล่มที่ 1 บทที่ 17) ฝรั่งเศสเป็นประเทศเดียวใน
โลกทีย่ งั คงมีการบันทึกอย่างถูกต้องหลงเหลืออยู่ ในระดับชาติเธอชูมอื ของเธอขึน้ กบฏ
ต่อพระเจ้าผู้ทรงเป็นเจ้าของจักรวาลอย่างเปิดเผย คนหมิ่นประมาทพระเจ้ามากมาย
คนไม่เชื่อพระเจ้ามากมายยังคงมีอยู่และจะมีต่อไปในประเทศอังกฤษ เยอรมัน สเปน
และประเทศอื่นๆ แต่ประเทศฝรั่งเศสยืนโดดเด่นในประวัติศาสตร์โลกในฐานะรัฐ
เดียวที่ประกาศว่าไม่มีพระเจ้าด้วยค�ำสั่งจากที่ประชุมของรัฐสภาและพลเมืองของทั้ง
เมืองหลวงและเมืองต่างๆอีกมากทั้งหญิงและชายเต้นร�ำท�ำเพลงด้วยความสุขปรีดา
เมื่อรับฟังค�ำประกาศของรัฐบาล” (Blackwood’s Magazine, November, 287

1870) {GC 269.4}
ประเทศฝรั่งเศสยังแสดงออกถึงคุณสมบัติที่โดดเด่นที่เป็นเมืองโสโดมด้วย
ในช่วงของการปฏิวัติ มีการแสดงออกถึงสภาพความตกต�่ำทางฝ่ายศีลธรรมและ
ความเสื่อมโทรมคล้ายคลึงกับที่น�ำความพินาศมายังเมืองโบราณบนที่ราบมาแล้ว
และนักประวัติศาสตร์ได้เสนอทั้งความไม่เชื่อพระเจ้าและความเสเพลไร้ศีลธรรมของ
ประเทศฝรั่งเศสตามที่ให้ไว้ในค�ำพยากรณ์ “กฎหมายเหล่านี้ที่มีส่วนอย่างแนบสนิท
ที่มีผลต่อศาสนาเกี่ยวข้องกับการไปลดความส�ำคัญของการเข้ารวมเป็นหนึ่งในการ
สมรสให้เหลือแต่เป็นการท�ำสัญญาทางกฎหมายทีเ่ ป็นการผูกพันชัว่ คราวทีท่ งั้ สองคน
จะกระท�ำและสลัดทิง้ ไปตามความพึงพอใจ ทัง้ ๆทีก่ ารสมรสเป็นความผูกพันศักดิส์ ทิ ธิ์
ทีม่ นุษย์จะกระท�ำและความยัง่ ยืนอันยาวนานของความสันพันธ์นจี้ ะน�ำให้เกิดการรวม
ตัวของสังคมที่แน่นแฟ้น.......หากพวกปีศาจทั้งหลายได้ตั้งตัวเองขึ้นที่จะกระท�ำการ
เพื่อค้นหาวิธีการได้ผลที่สุดเพื่อท�ำลายสิ่งใดก็ได้ที่น่าเคารพ สิ่งที่ดีงามหรือสิ่งที่ยั่งยืน
นานในชีวิตครอบครัวและในเวลาเดียวกันรับความมั่นใจว่าความประสงค์ร้ายซึ่งเป็น
เป้าหมายของพวกเขาที่จะก่อขึ้นจะต้องด�ำเนินต่อไปจากคนยุคหนึ่งไปยังอีกยุคหนึ่ง
พวกเขาคิดค้นแผนการที่ได้ผลกว่าการท�ำให้การสมรสตกต�่ำไม่ได้.......โซเฟีย อาร์เนา
ท์ ดารามีชื่อโด่งดังของการท�ำสิ่งที่มีเล่ห์คนหนึ่งบรรยายการแต่งงานของปวงประชา
ว่าเป็น “การประกอบพิธีศาสนาให้กับการล่วงประเวณี” (Scott เล่มที่ 1 บทที่ 17)
{GC 270.1}
“อันเป็นเมืองซึง่ องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าของเราถูกตรึง” ข้อก�ำหนดของค�ำพยากรณ์
นีเ้ กิดขึน้ ตามก�ำหนดเวลาโดยประเทศฝรัง่ เศส ไม่มดี นิ แดนใดทีม่ คี วามเป็นศัตรูตอ่ ต้าน
พระคริสต์ได้แสดงออกอย่างโดดเด่นไปมากกว่านี้ ไม่มีประเทศใดที่ความจริงจะต้อง
ผจญกับการต่อต้านทีข่ มขืน่ และโหดเหีย้ มมากกว่านี้ การกดขีข่ ม่ เหงทีป่ ระเทศฝรัง่ เศส
ได้น�ำมาใส่ให้กับผู้ที่ยอมรับพระกิติคุณ เธอได้ตรึงพระคริสต์บนกางเขนในตัวสาวก
ทั้งหลายของพระองค์ {GC 271.1}
ศตวรรษแล้วศตวรรษเล่า เลือดของธรรมิกชนได้หลั่งออกในขณะที่ชาว
วอลเดนซีสละชีวิตของตนไว้ตามเทือกเขาของพีดมอนท์ “เนื่องด้วยพระวจนะของ
พระเจ้า และเนือ่ งด้วยการเป็นพยานฝ่ายพระเยซู” พีน่ อ้ งของพวกเขาคือพวกอัลบิเจน
่ ความจริงในลักษณะเดียวกัน
288 แห่งประเทศฝรัง่ เศสก็ได้แบกการเป็นพยานเพือ

ในยุคของการปฏิรูปทางศาสนา สาวกของพวกเขาถูกประหารด้วยการทารุณกรรมที่
โหดเหี้ยม พระราชาและขุนนาง สตรีชาติเกิดตระกูลสูงและหญิงสาวบอบบางน่ารัก
คนทีภ่ าคภูมใิ จและคนกล้าหาญของประเทศได้หนั สายตาไปจ้องอยูก่ บั ความระทมทุกข์
ของผู้ที่พลีชีพของพระเยซู พวกฮิวเก็นน๊อตที่กล้าหาญ ต่อสู้เพื่อสิทธิที่หัวใจมนุษย์
ถือว่าศักดิ์สิทธิ์ที่สุดนั้นได้หลั่งเลือดชะโลมดิน พวกโปรเตสแตนท์ถูกจัดว่าเป็นคน
นอกกฎหมาย มีการตั้งราคาค่าหัวของพวกเขาและพวกเขาถูกตามล่าเหมือนสัตว์ป่า
{GC 271.2}
“คริสตจักรในถิน่ ทุรกันดาร” ซึง่ หมายถึงลูกหลานเพียงไม่กคี่ นของคริสเตียน
ไม่กี่คนที่ยังคงหลบซ่อนอยู่ตามภูเขาของทางตอนใต้ พวกเขาเก็บรักษาความเชื่อของ
บรรพบุรษุ ไว้ ในขณะทีพ่ วกเขาหาทางทีจ่ ะประชุมกันตามทีร่ าบของภูเขาและทุง่ หญ้า
โดดเดี่ยวในยามค�่ำคืน พวกเขาถูกพวกทหารม้าไล่ล่าและกระชากไปเป็นทาสพาย
เรือของโรมันตลอดชีวิต คนที่ใสสะอาดที่สุด เป็นผู้ดีเลิศที่สุด มีการศึกษามากที่สุด
ของประเทศฝรั่งเศสถูกล่ามโซ่ ทรมานอย่างทารุณน่ากลัวท่ามกลางโจรและฆาตกร
(โปรดดู Wylie เล่มที่ 22 บทที่ 6) ส่วนคนอื่นๆที่ได้รับการปฏิบัติอย่างเมตตากว่าจะ
ถูกยิงทิ้งอย่างเลือดเย็น พวกเขาไม่มีอาวุธและช่วยตัวเองไม่ได้ พวกเขากราบคุกเข่า
ลงอธิษฐาน คนชรา สตรีที่ป้องกันตัวเองไม่ได้และเด็กไร้เดียงสาเป็นร้อยล้มตายอยู่
กับพื้นในสถานที่ประชุม ในขณะที่เดินข้ามภูเขาหรือป่าทึบซึ่งเป็นสถานที่ประชุมที่
พวกเขาคุ้นเคยนั้น ไม่ใช่เป็นเรื่องประหลาดที่จะพบ “ทุกสี่ก้าวจะพบร่างของคนตาย
นอนเรียงรายตามทุง่ หญ้าและมีแขวนห้อยจากต้นไม้” ประเทศของพวกเขาทีถ่ กู ทิง้ ร้าง
ด้วยคมดาบ ขวาน ตะแลงแกง ป่ากันดารถูกเปลีย่ นทีอ่ า้ งว้างน่ากลัว “ความโหดเหีย้ ม
เหล่านี้ไม่ได้ก่อขึ้น.....ในยุคมืด แต่ในยุคแห่งความรุ่งเรืองของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ใน
เวลานัน้ วิทยาศาสตร์เจริญรุง่ เรือง อักษรศาสตร์กา้ วหน้า เจ้าหน้าทีข่ องราชส�ำนัก และ
ประชากรของเมืองหลวงล้วนเป็นคนมีการศึกษาและเป็นคนทีพ่ ดู ได้คล่องแคล้วและมี
ผลการทบอย่างมากต่อคุณงามความดี ความถ่อมตนและความรัก” (Ibid. เล่มที่ 22
บทที่ 7) {GC 271.3}
แต่ในบรรดาบัญชีด�ำของอาชญากรรม การกระท�ำที่เลวร้ายน่ากลัวและ
ร้ายกาจทีส่ ดุ คือการสังหารหมูข่ องเซนต์บาร์โธโลมิว โลกยังจ�ำภาพของความน่ากลัวที่
สยดสยองของการฆ่าอย่างโง่เขลาและป่าเถื่อนที่สุด นักบวชและพระราชาคณะ 289

ของชาวโรมันเร่งเร้าให้กษัตริย์ของประเทศฝรั่งเศสยื่นพระหัตถ์ออกสนับสนุนงาน
ร้ายกาจนี้ ระฆังดังในกลางดึกของยามค�่ำคืนเป็นสัญญาณของการลงมือสังหาร ชาว
โปรเตสแตนท์เป็นพันๆนอนอยู่อย่างสบายในบ้านของตน พวกเขาวางใจในค�ำสัญญา
อันมีเกียรติของพระราชา แต่บดั นีพ้ วกเขาถูกลากไปยังข้างนอกโดยไม่มกี ารเตือนและ
ถูกฆ่าทิ้งอย่างเลือดเย็น {GC 272.1}
ดัง่ พระคริสต์ทรงเป็นผูน้ ำ� ทีต่ าเปล่ามองไม่เห็นทีช่ ว่ ยกูป้ ระชากรของพระองค์
ให้ออกมาจากการเป็นทาสในประเทศอียิปต์ ซาตานก็เป็นผู้น�ำที่ตามองไม่เห็นใน
การกระท�ำที่โหดเหี้ยมในการพลีชีพของคนมากมาย การสังหารหมู่นี้เกิดขึ้นในกรุง
ปารีสเป็นเวลาเจ็ดวัน สามวันแรกด้วยความโหดเหี้ยมอย่างที่ประเมินไม่ได้และงาน
นี้ไม่ได้จ�ำกัดอยู่ในเมืองเท่านั้น แต่โดยค�ำสั่งพิเศษของพระราชาได้แผ่ขยายไปยัง
ทุกจังหวัดและอ�ำเภอทีม่ พี วกโปรเตสแตนท์ พวกเขาไม่ได้เห็นแก่อายุหรือเพศ ทารกไร้
เดียงสาหรือคนแก่ผมหงอกก็ยังไม่เว้น ขุนนางและชาวชนบท คนแก่และคนหนุ่ม แม่
และเด็กถูกตัดขาดไป ทัว่ ทัง้ ประเทศฝรัง่ เศสการสังหารด�ำเนินต่อไปเป็นเวลาสองเดือน
คนหัวกระทิของประเทศพินาศไปถึงเจ็ดหมื่นคน {GC 272.2}
เมือ่ ข่าวของการสังหารหมูไ่ ปถึงกรุงโรม ความชืน่ ชมปรีดาในท่ามกลางนักบวช
นั้นไร้ขอบเขต พระคาร์ดินัลแห่งเมืองลอร์เรนประทานมงกุฎหลายพันอันเป็นรางวัล
ให้แก่ผู้สื่อข่าว ปืนใหญ่ของเมืองเซนต์แอนเจลโลดังสนั่นด้วยการเคารพชื่นชม และ
ระฆังดังกังวานจากทุกยอดหอคอยของโบสถ์ กองไฟเปลีย่ นกลางคืนเป็นกลางวันและ
พระสันตะปาปาเกรกอรีที่ 13 เสด็จร่วมขบวนยาวพร้อมด้วยพระคาร์ดินัลและคน
ส�ำคัญอืน่ ๆในศาสนามุง่ หน้าไปยังโบสถ์เซนต์หลุยซ์ ณ ทีน่ นั่ คาร์ดนิ ลั แห่งลอร์เรนสวด
บทเตเดียม......มีการหล่อเหรียญเพื่อร�ำลึกถึงการสังหารหมู่และที่กรุงวาติกันมีภาพ
ผนังอยู่สามภาพที่บรรยายถึงการโจมตีของนายพลเรือ พระราชานั่งในที่ประชุมสภา
วางแผนการสังหารหมูแ่ ละการสังหารหมูท่ เี่ กิดขึน้ พระสันตะปาปาเกรกอรีสง่ กลาบท
องค�ำไปให้ชาล์ส และสี่เดือนหลังจากการสังหารหมู่ เขาฟังค�ำเทศนาของนักบวชชาว
ฝรั่งเศสด้วยความพึงพอใจ......ที่พูดถึง “วันนั้นที่เต็มล้นด้วยความสุขและความปรีดา
เมื่อ เมื่อบาทหลวงผู้บริสุทธิ์ที่สุด ได้รับข่าวและเดินด้วยความเคร่งขรึมเพื่อไป
ขอบคุณพระเจ้าและนักบุญเซนต์หลุยซ์ (Henry White, The Massacre of St. Bart
290 holomew, ch. 14, par. 34. {GC 272.3}

วันเซนท์บาร์โตโลมิว St. Bartholomew คริสตจักรโรมเข่นฆ่า คริสเตียน
โปรเตสแตนท์ 70,000 คน ที่ Paris ฝรั่งเศส Massacre of St. Bartholomew
ตรงกับ 24 สิงหาคม ค.ศ. 1572 - GC 272
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วิญญาณเดียวกันที่น�ำอยู่เบื้องหลังการสังหารที่เซนต์บาร์โธโลมิวสั่งนั้นเป็น
วิญญาณเดียวกันที่น�ำอยู่ในการปฏิวัติ พวกเขาประกาศว่าพระเยซูคริสต์เป็นคน
หลอกลวง และเสียงร้องเรียกการชุมนุมของพวกชาวฝรั่งเศสที่ไม่เชื่อคือ “บดขยี้เจ้า
ตัวร้าย” ซึง่ หมายถึงพระคริสต์ ค�ำหมิน่ ประมาทพระเจ้าทีท่ า้ ทายต่อสวรรค์และความ
ชัว่ ทีน่ า่ รังเกียจเกิดขึน้ พร้อมพร้อมกัน มีการยกชูคนต�ำ่ ช้าทีส่ ดุ คนทารุณโหดร้ายอย่าง
สัตว์และความชั่วช้าที่สุดขึ้นอย่างสูงส่ง ในเรื่องทั้งหมดนี้ได้เทิดเกียรติอย่างสูงให้กับ
ซาตาน ในขณะที่ได้ตรึงพระคริสต์พร้อมกับพระลักษณะของพระองค์ที่เป็นความจริง
ความบริสุทธิ์และความรักที่ไม่เห็นแก่ตัวไว้บนกางเขน {GC 273.1}
“สัตว์ร้ายที่ขึ้นมาจากบาดาล ก็จะสู้รบกับเขา จะชนะเขาและจะฆ่าเขาเสีย”
อ�ำนาจไม่เชื่อพระเจ้าที่ปกครองในประเทศฝรั่งเศสในช่วงของการปฏิวัติและการ
ปกครองแห่งความกลัวได้ทำ� สงครามต่อต้านพระเจ้าและพระวจนะของศักดิส์ ทิ ธิ์ เป็น
เรื่องที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อน ที่ประชุมสภาแห่งชาติได้ล้มล้างการนมัสการพระเจ้า
มีการรวบรวมพระคัมภีร์และเผาทิ้งในที่ชุมนุมชนด้วยการแสดงออกถึงความเหยียด
หยามทุกวิถีทาง พระบัญญัติของพระเจ้าถูกเหยียบย�่ำอยู่ใต้เท้า ท�ำการล้มสถาบัน
พระคัมภีร์ต่างๆ ปัดทิ้งวันพักผ่อนประจ�ำสัปดาห์และตั้งทุกวันที่สิบขึ้นมาเพื่ออุทิศให้
กับการส�ำมะเลเทเมาและหมิน่ ประมาทพระเจ้า สัง่ ห้ามการบัพติศมาและประกอบพิธี
มหาสนิท มีการติดประกาศอย่างโดดเด่นเหนือที่ฝังศพบอกให้รู้ว่าความตายเป็นการ
นอนหลับสนิทชั่วนิรันดร์ {GC 273.2}
มีการกล่าวว่าความย�ำเกรงพระเจ้านั้นห่างไกลเหลือเกินจากการเริ่มต้นของ
ปัญญาจนกลายเป็นการเริม่ ต้นของความโง่เขลาไปเสียแล้ว มีการสัง่ ห้ามนมัสการทาง
ศาสนาทั้งหมดนอกจากที่เกี่ยวข้องกับเสรีภาพและการประชุมของประเทศ “พระ
สังฆราชของรัฐธรรมนูญแห่งกรุงปารีสได้ถกู ชักชวนให้เข้ามามีสว่ นร่วมส�ำคัญของการ
แสดงละครน่าขบขันของเรื่องโง่เขลาและอื้อฉาวที่สุดที่ไม่เคยแสดงมาก่อนในระดับ
ชาติ.....เขามาในขบวนเต็มยศเพือ่ ประกาศต่อหน้าทีป่ ระชุมสภาว่าทุกแง่มมุ ของศาสนา
ทีเ่ ขาสอนมาหลายปีนนั้ เป็นวิชาหนึง่ ของบาทหลวงทีไ่ ม่มพี นื้ ฐานของทัง้ ประวัตศิ าสตร์
หรือความจริงศักดิ์สิทธิ์ เขาบอกปัดด้วยค�ำพูดขึงขังและอย่างแน่วแน่เรื่องการทรง
ด�ำรงอยู่ของพระเจ้าที่เขาเคยเทิดทูนนมัสการนั้นและในภายภาคหน้าจะอุทิศตนเพื่อ
292 สักการะต่อเสรีภาพความเท่าเทียมกัน คุณความดีและศีลธรรม เขาก็น�ำ

เครือ่ งประดับยศฝ่ายศาสนาของเขามาวางบนโต๊ะและประธานของทีป่ ระชุมสภากอด
เขาฉันท์พนี่ อ้ ง บาทหลวงละทิง้ ศาสนาหลายคนได้ทำ� ตามแบบอย่างของพระราชาคณะ
ท่านนี้ (Scott เล่มที่ 1 บทที่ 17) {GC 274.1})
“คนทั้งหลายซึ่งอยู่ในแผ่นดินโลกจะยินดีเพราะพวกเขาจะสนุกสนานรื่นเริง
จะให้ของขวัญแก่กัน เพราะว่าผู้เผยพระวจนะทั้งสองนี้ได้ทรมานคนเหล่านั้นที่อยู่ใน
โลก” ประเทศฝรั่งเศสที่ไม่เชื่อพระเจ้าได้ท�ำให้พระสุรเสียงของพยานสองท่านของ
พระเจ้าเงียบไป พระวจนะแห่งความจริงนอนแน่นิ่งบนถนนของเธอและผู้ที่เกลียดชัง
ข้อห้ามและข้อก�ำหนดของพระบัญญัตขิ องพระเจ้าโห่ดว้ ยด้วยความมีชยั มนุษย์ขดั ขืน
พระราชาแห่งสรวงสวรรค์อย่างเปิดเผย พวกเขาร้องเช่นเดียวกับคนบาปในอดีตว่า
“พระเจ้าทรงทราบได้อย่างไร พระเจ้าผูส้ งู สุดมีความรูห้ รือ” (สดุดี 73:11) {GC 274.2}
ด้วยการหมิ่นประมาทพระเจ้าอย่างอาจหาญอย่างเหลือเชื่อ บาทหลวงของ
องค์กรใหม่คนหนึ่งพูดว่า “พระเจ้า หากพระองค์ทรงด�ำรงอยู่ขอให้แก้แค้นพระนาม
ที่เสียไป เราขอท้าทายพระองค์ ท่านนิ่งเฉย พระองค์ไม่กล้าที่จะตรัสสั่งให้ฟ้าร้องและ
ผ่าลงมา แล้วใครเล่าจะเชื่อในภายหลังว่าพระองค์ทรงพระชนม์อยู่” (Lacretelle,
History เล่มที่11 หน้าที่ 309 ใน Sir Archibald Alison, History of Europe เล่มที่
1 บทที่ 10) นี่เป็นเสียงสะท้อนค�ำพูดฟาโรห์อย่างแน่แท้ที่ได้กล่าวว่า “พระเยโฮวาห์
นัน้ เป็นผูใ้ ดเล่าเราจึงจะต้องเชือ่ ฟังเสียงของพระองค์และปล่อยคนอิสราเอลไป เราไม่รู้
จักพระเยโฮวาห์” {GC 274.3}
“คนโง่รำ� พึงอยูใ่ นใจของตนว่า ไม่มพี ระเจ้า” (สดุดี 14:1) และพระเจ้าทรงเปิด
เผยถึงผู้บิดเบือนความจริงว่า “ความโง่ของเขาจะปรากฏแก่คนทั้งปวง” (ทิโมธี 3:9)
หลังจากที่ประเทศฝรั่งเศสประกาศเลิกนมัสการพระเจ้าผู้ทรงชนม์ ผู้ทรงเป็น “ผู้ทรง
มหิทธิฤทธิเ์ หนือพระทัง้ ปวงและทรงพระชนม์ตลอดนิรนั ดร์” เวลาผ่านไปเพียงเล็กน้อย
เมื่อเธอดิ่งลงต�่ำสู่การกราบบูชารูปเคารพด้วยการบูชาเทพธิดาแห่งเหตุผล ในร่างของ
หญิงเสเพลคนหนึ่งและเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในสภาผู้แทนของประเทศและโดยอ�ำนาจ
สูงสุดของฝ่ายปกครองและอ�ำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติ นักประวัติศาสตร์กล่าวไว้ว่า
“มีอยู่พิธีหนึ่งของยุคบ้าคลั่งที่ยืนอยู่อย่างโดดเด่นเหนือความเหลวไหลบวกกับความ
ไม่เคร่งครัดทางศาสนา ประตูของห้องประชุมสภาเปิดอ้าออกกว้างให้กับขบวน
นักดนตรี น�ำหน้ามาด้วยสมาชิกของสภาการปกครองเทศบาลที่เดินเข้ามา 293

เป็นขบวนที่เคร่งขรึมร้องเพลงสรรเสริญให้เกียรติแก่เสรีภาพและมาพร้อมกับวัตถุที่
เป็นเป้าหมายของการสักการบูชาในอนาคตคือสตรีเพศคลุมหน้าที่พวกเขาเรียกว่า
เทพธิดาแห่งเหตุผล เมื่อขบวนเข้ามายังบริเวณหน้าห้องได้ท�ำการเปิดผ้าคลุมด้วยพิธี
ที่ยิ่งใหญ่และน�ำไปยังข้างขวาของประธาน คนทั่วไปจ�ำหน้าตาเธอได้ว่าเป็นร่างของ
นักเต้นระบ�ำของโรงละคร.......ทีป่ ระชุมสภาแห่งชาติของประเทศฝรัง่ เศสได้เทิดเกียรติ
อย่างเปิดเผยให้กับสตรีคนนี้ว่าเป็นตัวแทนเหมาะสมที่สุดของเหตุผล {GC 275.1}
“พิธกี รรมน่าขบขันทีไ่ ม่นา่ เคารพและเหลวไหลนีเ้ ป็นทีย่ อมรับกันอยูบ่ า้ งและ
ตลอดทั่วทั้งประเทศมีการเรียนแบบประกอบพิธีเทพธิดาแห่งเหตุผล ประชาชนของ
ท้องถิ่นเหล่านี้มีความปรารถนาที่จะแสดงว่าคนเองเท่าเทียมกับจุดสุดยอดของการ
ปฏิวัติ (Scott เล่มที่ 1 บทที่ 17) {GC 275.2}
นักพูดคนหนึ่งแนะน�ำพิธีบูชาเทพธิดาแห่งเหตุผลว่า “สมาชิกกฤษฎีกาแห่ง
ชาติทั้งหลาย ความคลั่งไคล้ศาสนาได้หลีกทางให้กับเหตุผล ตาที่พร่ามัวทนมองความ
เจิดจ้าของแสงไม่ได้ วันนี้มีฝูงชนขนาดใหญ่ได้มาชุมนุมกันภายใต้ห้องโถงหลังคาทรง
กอธิก ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ได้สะท้อนเสียงแห่งความจริง ที่นั่นประเทศฝรั่งเศสได้ฉลอง
การนมัสการที่แท้จริง นั่นคือเสรีภาพของความมีเหตุมีผล ที่นั่นเราได้สรุปความตั้งใจ
เพือ่ ความเจริญรุง่ เรืองในส่วนต่างๆของประเทศ ทีน่ นั่ เราได้ละทิง้ รูปเคารพไร้ชวี ติ เพือ่
เปิดทางให้กับเหตุผล ส�ำหรับวัตถุที่มีชีวิตคือผลงานชิ้นเอกของธรรมชาติ” (M. A.
Thiers, History of the French Revolution เล่มที่ 2 หน้าที่ 370, 371) {GC 275.3}
เมื่อพวกเขาน�ำเทพธิดามาถึงที่ห้องประชุมสภาแล้ว นักพูดคนนี้ได้จูงมือเธอ
และหันไปยังที่ประชุมและพูดว่า “เพื่อนมนุษย์ที่ต้องตายทั้งหลาย ต่อแต่นี้ให้พวก
ท่านหยุดทีจ่ ะสัน่ สะท้านต่อเสียงฟ้าร้องทีไ่ ร้อำ� นาจของพระเจ้าทีท่ ำ� ให้ทา่ นกลัว จงอย่า
ยอมรับพระเจ้า ให้รับแต่เหตุผล ข้าพเจ้าขอเสนอรูปบูชาประเสริฐและบริสุทธิ์ให้แก่
ท่าน หากท่านต้องการรูปเคารพเพื่อการบูชาให้กราบบูชารูปนี้เท่านั้น.....ก้มกราบลง
ต่อหน้าสภาสูงสุดแห่งเสรีภาพที่น่าเคารพยิ่ง โอ ม่านแห่งเหตุและผล” {GC 276.1}
“หลังจากประธานได้กอดเทพธิดาแล้ว พวกเขาก็ได้ยกเธอขึ้นประดับในรถที่
หรูหราและน�ำขบวนไปท่ามกลางฝูงชนมากมาย มุง่ หน้าไปยังวิหารแห่ง “โนเทร เดม”
เพื่อเข้าแทนที่เทพเจ้า ยกชูเธอขึ้นสูงที่นั่นและรับการยกย่องต่อหน้าผู้ที่อยู่ที่นั่น”
294 (Alison เล่มที่ 1 บทที่ 10) {GC 276.2}

ไม่นานต่อมา เหตุการณ์ณ์ที่ตามมาคือการเผาพระคัมภีร์ในที่ชุมนุมชน มีอยู่
ครัง้ หนึง่ “สมาคมป๊อบปูลา่ แห่งพิพธิ ภัณฑ์” ได้กา้ วเข้ามายังเทศบาลนครร้องด้วยเสียง
อันดังว่า “เหตุผลส�ำคัญให้มชี วี ติ ยืนนาน!” และถือเสาไม้ทบี่ นยอดปักด้วยซากหนังสือ
หลายเล่มที่เผาไหม้ไปเป็นบางส่วน ในบรรดาหนังสือเหล่านี้มีหนังสือสังฆวัตร (เป็น
หนังสือคู่มืออธิษฐานประจ�ำวันซึ่งประกอบด้วยค�ำอธิษฐาน เพลงนมัสการ เพลงสดุดี
และหัวข้อส�ำหรับอ่านซึง่ ใช้กนั เป็นประจ�ำในคณะนักบวชส�ำคัญๆ) ต�ำราสวดมนต์และ
พระคริสตธรรมคัมภีรเ์ ดิมและใหม่ ซึง่ “ล้างทิง้ เรือ่ งตลกทัง้ หลายทีบ่ งั คับให้มนุษยชาติ
ทั้งหลายท�ำให้ลงไปอยู่ในไฟยิ่งใหญ่” (Journal of Paris, 1793, No. 318. อ้างใน
Buchez-Roux, Collection of Parliamentary History เล่มที่ 30 หน้า 200, 201)
{GC 276.3}
พระสันตะปาปาเป็นผู้เริ่มงานที่คนไม่เชื่อพระเจ้าด�ำเนินสานต่อจนส�ำเร็จ
นโยบายของโรมได้เป็นผูว้ างข้อก�ำหนดทัง้ ในด้านสังคม ด้านการเมืองและด้านศาสนา
เพื่อเร่งให้ประเทศฝรั่งเศสดิ่งลงสู่หายนะ นักเขียนต่างอ้างถึงความโหดร้ายของ
การปฏิวัติกล่าวว่าจะต้องโทษเรื่องเลยเถิดเหล่านี้มาจากราชบัลลังก์และคริสตจักร
(โปรดดูภาคผนวก) ตามความยุติธรรมที่แท้แล้วจะต้องโทษให้กับคริสตจักร พระ
สันตะปาปาวางยาพิษใส่ความคิดของกษัตริยท์ งั้ หลายเพือ่ ต่อต้านการปฏิรปู ทางศาสนา
ว่าพวกคนเหล่านี้เป็นศัตรูต่อราชวงศ์ เป็นเกล็ดความขัดแย้งที่จะส่งผลแห่งความตาย
ต่อสันติสุขและความปรองดองของประเทศชาติ เป็นเล่ห์เหลี่ยมของโรมที่ต้องการให้
วิถีนี้บันดาลให้เกิดความโหดเหี้ยมโดยตรงและการกดขี่ที่น่ากลัวที่สุดที่ออกมาจาก
ราชบัลลังก์ {GC 276.4}
วิญญาณแห่งเสรีภาพไปพร้อมกับพระคัมภีร์ ไม่ว่าที่ใดก็ตามที่ผู้คนยอมรับ
พระกิตติคุณ สมองของประชาชนก็จะตื่น พวกเขาจะเริ่มสลัดทิ้งโซ่ตรวนที่ผูกมัดการ
เป็นทาสของความโง่เขลา ความชั่วและความเชื่องมงาย พวกเขาจะเริ่มคิดและด�ำเนิน
ชีวิตอย่างมนุษย์ พระราชาทรงเห็นและอกสั่นขวัญหายกับการกดขี่ {GC 277.1}
โรมไม่รรี อทีจ่ ะเอาความกลัวอันน่าอิจฉาจุดลุกให้เป็นไฟ พระสันตะปาปาพูด
กับผู้ส�ำเร็จราชการของประเทศฝรั่งเศสในปี ค.ศ. 1525 ว่า “ได้คนบ้าคลั่งพวกนี้
(ที่สนับสนุนโปรเตสแตนท์) จะไม่เพียงแต่ท�ำให้เกิดความฉิบฉายและท�ำลายศาสนา
แต่จะท�ำลายทั้งอาณาจักร ความดีประเสริฐ กฎหมาย ความเป็นระเบียบ
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และยศฐาบันดาศักดิ์ด้วย” (G. de Felice, History of the Protestants of France
เล่มที่ 1 บทที่ 2 ย่อหน้าที่ 8) หลายปีต่อมา มีค�ำสั่งจากพระสันตะปาปาออกมา
เตือนพระราชาว่า “ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท จงอย่าได้ถูกหลอก พวกโปรเตสแตนท์
จะก่อกวนความเป็นระเบียบทั้งหมดของฝ่ายปกครองทางการเมืองและของศาสนา
ด้วย......ราชบัลลังก์ก็ตกอยู่ภายใต้อันตรายที่พอๆกับแท่นบูชา.....การน�ำศาสนาใหม่
เข้ามาจ�ำเป็นต้องน�ำการปกครองใหม่เข้ามาด้วย” (D’Aubigne, History of the
Reformation in Europe in the Time of Calvin เล่มที่ 2 บทที่ 36) และนัก
ศาสนศาสตร์ร้องเชิญชวนต่ออคติของประชาชนด้วยการประกาศว่าหลักค�ำสอนของ
พวกโปรเตสแตนท์ “ชักน�ำคนให้ไปในทางผิดมุ่งสู่ของใหม่และความบัดซบ มันปล้น
ความรักของประชาราษฎร์ที่อุทิศถวายให้พระราชาและท�ำลายทั้งคริสตจักรและรัฐ”
ด้วยประการฉะนี้โรมประสบความส�ำเร็จในการจัดน�ำประเทศฝรั่งเศสเข้าต่อต้านการ
ปฏิรูปทางศาสนา “ดาบของการกดขี่ข่มเหงได้ชักออกจากฝักเป็นครั้งแรกในประเทศ
ฝรั่งเศสเพื่อยกชูราชบัลลังก์ ปกปักรักษาไว้ซึ่งคุณงามความดีและรักษากฎหมายให้
ยั่งยืน” (Wylie เล่มที่ 13 บทที่ 4) {GC 277.2}
ผู้ปกครองของแผ่นดินมองเห็นได้แต่น้อยนิดเพียงไรถึงผลของนโยบายแห่ง
เคราะห์กรรมนั้น ค�ำสอนของพระคัมภีร์น่าจะได้ฝังหลักการแห่งความยุติธรรม การ
ประมาณตน ความจริง ความเสมอภาคและความโอบอ้อมอารีในสมองและหัวใจ
ของประชาชนไว้เป็นศิลามุมเอกที่จะน�ำให้ประเทศรุ่งเรืองได้ “ความชอบธรรมเชิดชู
ประชาชาติ” ดังนั้น “พระที่น่ังนั้นถูกสถาปนาไว้” (สุภาษิต 14:34; 16:12) “และ
ผลของความชอบธรรมจะเป็นศานติภาพ และผลของความชอบธรรมคือความสงบ และ
ความวางใจเป็นนิตย์” (อิสยาห์ 32:17) ผูท้ ปี่ ฏิบตั ติ ามพระบัญญัตขิ องพระเจ้าจะเคารพ
และปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศของเขาอย่างแน่แท้ ผู้ที่ย�ำเกรงพระเจ้าจะเทิด
เกียรติพระราชาในอ�ำนาจการปกครองที่ยุติธรรมและชอบด้วยกฎหมาย แต่ประเทศ
ฝรั่งเศสที่ไม่มีความสุข สั่งห้ามพระคัมภีร์และห้ามสาวกของพระคัมภีร์ ศตวรรษแล้ว
ศตวรรษเล่า บุคคลที่มีหลักการและซื่อสัตย์ บุคคลที่มีปัญญาเฉียบแหลมและพลัง
ศีลธรรมที่เข้มแข็ง ผู้ที่กล้าปฏิญาณกับสามัญส�ำนึกและความเชื่อของตนที่จะทนทุกข์
เพื่อความจริง เป็นเวลาหลายศตวรรษคนเหล่านี้ท�ำงานตรากตร�ำเป็นทาสในเรือของ
่ ลักประหารด้วยการเผาทัง้ เป็นหรือเปือ่ ยเน่าในห้องขังคุกมืด
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คนเป็นพันๆได้พบความปลอดภัยด้วยการหนีและเรือ่ งนีด้ ำ� เนินต่อไปเป็นเวลาสองร้อย
ห้าสิบปีหลังจากที่การปฏิรูปศาสนาเปิดฉากขึ้นมา {GC 277.3}
ในช่วงเวลาอันยาวนานนี้ แทบจะไม่มีชาวฝรั่งเศสสักชั่วอายุหนึ่งที่ไม่ได้เป็น
พยานเห็นสาวกของพระกิตติคุณหนีตายเอาตัวรอดต่อหน้าความบ้าคลั่งของผู้กดขี่
และพวกเขาได้น�ำปัญญา ศิลปะ ความขยันและความเป็นระเบียบติดตัวไปด้วย ความ
จริง ตามระเบียบแล้ว พวกเขามีความเป็นเลิศอย่างมากยิง่ ทีจ่ ะไปเพิม่ ความอุดมให้แก่
ดินแดนทีไ่ ปหลบภัย และในสัดส่วนทีพ่ วกเขาเติมให้ประเทศอืน่ เต็มด้วยของประทาน
อันดีเหล่านีท้ เี่ ขาทัง้ หลายได้เทกระเป๋าของตนเองจนหมด หากคนทัง้ หมดทีบ่ ดั นีถ้ กู ขับ
ออกไปได้ยังคงอยู่ในประเทศฝรั่งเศสแล้ว หากในช่วงสามร้อยปีนี้ ความสามารถใน
ด้านอุตสาหกรรมของผู้ถูกเนรเทศได้มาท�ำไร่เพาะปลูกในดินแดนของเธอนั้น หากใน
ช่วงเวลาสามร้อยปีนไี้ ด้นำ� ความสามารถทางศิลปะของพวกเขามาพัฒนาการผลิตของ
เธอ หากในช่วงเวลาสามร้อยปีนี้ ความสามารถคิดริเริม่ และก�ำลังวิเคราะห์ได้มาท�ำให้
วรรณคดีของเธออุดมงดงามและปรับปรุงวิทยาศาสตร์ หากสติปัญญาของพวกเขาได้
มาให้คำ� ปรึกษาทีส่ ภาแล้ว ความกล้าหาญการต่อสูใ่ นสงครามของเธอ ความเท่าเทียม
ของการร่างกฎหมายและศาสนาของพระคัมภีร์จะเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับปัญญา
และคุ้มครองจิตใต้ส�ำนึกประชากรของเธอ ในวันนี้เกียรติยศศักดิ์ศรีจะได้มาล้อมอยู่
รอบประเทศฝรั่งเศสได้เพียงไร เธอก็น่าจะเป็นประเทศยิ่งใหญ่ ร�่ำรวยและมีสุขมาก
เพียงไร เพื่อเป็นแบบอย่างให้แก่ประเทศอื่น {GC 278.1}
“แต่ความดันทุรงั หลับหูหลับตาและไม่ยอมผ่อนปรนได้ขบั ไล่ครูแห่งคุณความ
ดีทกุ คน แชมป์ของผูบ้ ริหารจัดการทุกคน ผูป้ กป้องราชบัลลังก์ทซี่ อื่ สัตย์ทกุ คนออกไป
จากแดนดินของเธอ พวกเขาพูดกับคนทัง้ หลายทีน่ า่ จะท�ำให้ประเทศของเขาเหล่านัน้
เป็นประเทศที่ “มีชื่อเสียงและโชติช่วง” ในโลกนี้ว่า ให้เลือกสิ่งที่ท่านต้องการ หลัก
ประหารเผาทัง้ เป็นหรือถูกเนรเทศออกนอกประเทศ ในทีส่ ดุ ความหายนะของประเทศ
นัน้ ได้สำ� เร็จบริบรู ณ์ ไม่มจี ติ ใต้สำ� นึกหลงเหลือทีจ่ ะให้พวกเขาประณาม ไม่มนี กั ปฏิรปู
ศาสนาอีกแล้วที่จะให้ลากไปยังหลักประหารเผาทั้งเป็น ไม่มีผู้รักชาติอีกต่อไปที่จะ
เนรเทศออกไป (Wylie เล่มที่ 13 บทที่ 20) และการปฏิวัติที่มาพร้อมความโหดเหี้ยม
จะเป็นผลร้ายกาจที่ตามมา {GC 279.1}
“ด้วยการหนีเอาชีวิตของพวกฮิวเก็นน๊อต ประเทศฝรั่งเศสก็เริ่มดิ่ง 297

ลงต�่ำทั่วไป เมืองที่มีโรงงานผลิตสินค้าที่เคยรุ่งเรืองเสื่อมลง มณฑลที่อุดมสมบูรณ์
กลับไปสูค่ วามรกร้างแบบธรรมชาติดงั้ เดิม ความโง่เขลาทางปัญญาและการตกต�ำ่ ทาง
ศีลธรรมรุ่งเรืองก้าวหน้าอยู่ช่วงเวลาหนึ่งที่ไม่ปกติ ต่อมากรุงปารีสกลายเป็นโรงทาน
ขนาดใหญ่ที่เลี้ยงคนยากจนและมีการคาดคะเนว่าในช่วงเวลาการปฏิวัติเปิดฉากมี
ขอทานสองแสนคนไปยื่นขอรับการสงเคราะห์จากพระหัตถ์ของพระราชา มีเพียง
นักบวชเยซูอิทที่รุ่งเรืองอยู่ในประเทศที่ผุพังและปกครองคริสตจักรและโรงเรียน
เรือนจ�ำและเรือโรมันด้วยความโหดเหี้ยมที่น่ากลัว {GC 279.2}
กิตติคณ
ุ ข่าวประเสริฐน่าจะแก้ปญ
ั หาทางการเมืองและสังคมเหล่านัน้ ทีม่ าลง
มายังประเทศฝรั่งเศส ปัญหาที่ต่อต้านความความสามารถของพวกครูสอนศาสนา
พระราชาของเธอและผู้ร่างกฎหมายและในที่สุดน�ำประเทศดิ่งลงสู่อนาธิปไตยและ
ความพินาศ แต่ภายใต้การปกครองของโรม ประชาชนได้สญ
ู เสียบทเรียนประเสริฐของ
การเสียสละตนเองและความรักที่ไม่เห็นแก่ตัว พวกเขาถูกน�ำออกไปจากการปฏิบัติ
ต่อประโยชน์ของผู้อื่นด้วยการเสียสละ ไม่มีการต�ำหนิคนร�่ำรวยที่กดขี่คนยากจนและ
คนยากจนไม่ได้รับการช่วยเหลือให้พ้นจากความเป็นทาสและความตกต�่ำ ความเห็น
แก่ตัวของคนร�่ำรวยและคนมีอ�ำนาจเจริญยิ่งๆขึ้นจนเห็นได้ชัดเจนและมีการกดขี่มาก
ยิ่งขึ้น เป็นเวลานับศตวรรษ ความโลภและความส�ำมะเลเทเมาของพวกเขุนนางส่งผล
ท�ำให้พวกเขาข่มขู่และปฏิบัติต่อชาวชนบทอย่างไร้ความเมตตา คนรวยกระท�ำผิดต่อ
คนยากจนและคนยากจนเกลียดชังคนร�่ำรวย {GC 279.3}
ในหลายๆจังหวัด พวกขุนนางต่างๆจะเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ครองที่ดินและ
คนชนชัน้ แรงงานจะเป็นผูเ้ ช่า พวกเขาอยูภ่ ายใต้ความเมตตาของเจ้าของทีด่ นิ และถูก
บังคับให้จำ� นนอยูใ่ ต้ขอ้ เรียกร้องทีร่ นุ แรง ภาระของการสนับสนุนทัง้ คริสตจักรและรัฐ
ตกอยูก่ บั คนชนชัน้ กลางและชัน้ ต�ำ่ ลงมา พวกเขาถูกผูม้ อี ำ� นาจฝ่ายปกครองและนักบวช
เรียกเก็บภาษีอย่างหนัก “ความผาสุกของพวกผู้ดีจะต้องถือว่าเป็นกฎสุดยอด ชาวนา
และคนชนบทอาจต้องอดอยาก โดยที่ผู้กดขี่ไม่สนใจใยดีในสิ่งใดเลย.........ทุกย่างก้าว
ของประชาชนถูกบังคับเข้าปรึกษาเพื่อให้ประโยชน์แก่นายทุนเจ้าของที่ ทุกย่างก้าว
ของชีวติ คนงานภาคเกษตรกรรมมีชวี ติ ทีม่ แี ต่การท�ำงานตรากตร�ำและความทุกข์ระทม
ที่ไม่มีการบรรเทา หากกล้าที่จะบ่นร้องทุกข์ ค�ำร้องทุกข์เหล่านั้นจะได้รับการปฏิบัติ
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ชาวชนบท ผู้พิพากษารับสินบนอย่างเปิดเผย พวกผู้ดีชั้นสูงที่เป็นเพียงคนเลวที่สุด
ก็ยังถืออ�ำนาจของกฎหมายไว้โดยอาศัยประโยชน์ของระบบทุจริตที่แพร่หลายเช่นนี้
ในบรรดาภาษีที่พวกอิทธิพลทางฝ่ายโลกบีบคั้นจากคนธรรมดาในส่วนหนึ่งและโดย
พวกนักบวชอีกทางหนึง่ ครึง่ หนึง่ ไม่เคยได้เข้าไปยังกองคลังของราชวังหรือขององค์กร
ศาสนาเลย ทีเ่ หลือถูกน�ำไปใช้อย่างสุรยุ่ สุรา่ ยเพือ่ สนองความต้องการของตนและพวก
ทีข่ ดู รีดพลเมืองเพือ่ นร่วมชาติได้รบั การยกเว้นจากการช�ำระภาษีและได้รบั สิทธิทงั้ หมด
ทีช่ อบด้วยระเบียบของกฎหมายและประเพณีของรัฐ คนทีอ่ ยูใ่ นชนชัน้ พิเศษมีอยูห่ นึง่
แสนห้าหมืน่ คนและสนองความต้องการด้วยการตามใจตนเองของพวกเขา คนเป็นล้าน
ถูกตัดสินด้วยชีวิตที่สิ้นหวังและตกต�่ำ” (โปรดดูภาคผนวก) {GC 279.4}
ฝ่ายการปกครองปล่อยตัวให้กับความสุขส�ำราญและความเสเพล มีความ
เชือ่ มัน่ แต่เพียงเล็กน้อยระหว่างประชาชนและพวกผูป้ กครอง ความระแวงตราตรึงอยู่
กับฝ่ายการปกครองว่ามุ่งร้ายและเห็นแก่ตัว เป็นเวลากว่ากึ่งศตวรรษก่อนการปฏิวัติ
พระเจ้าหลุยส์ที่ 15 ครองราษฎร์อยู่ แม้ในเวลาที่ชั่วช้าเหล่านั้น พระราชาองค์นี้ยัง
โดดเด่นในเรือ่ งของความเกียจคร้าน ตลกคะนองและมักมากในทางกาม ด้วยคนชัน้ สูง
ทีช่ วั่ ช้าและโหดร้ายและคนชนชัน้ ต�ำ่ ทีย่ ากจนและโง่เขลา รัฐบาลสับสนในเรือ่ งการเงิน
และประชาชนฉุนเฉียว เป็นสภาพที่ไม่ต้องใช้ตาของผู้พยากรณ์ที่จะมองเพื่อท�ำนาย
ล่วงหน้าว่าจะมีการประทุที่น่ากลัวเกิดขึ้นในเวลาอันใกล้ เมื่อที่ปรึกษาให้ค�ำแนะน�ำ
แล้ว พระราชาจะสั่งคนสนิทอย่างที่เคยรับสั่งว่า “พยายามท�ำเรื่องให้อยู่ได้ตราบเท่า
ทีฉ่ นั มีชวี ติ อยู่ หลังจากฉันตายแล้วก็ให้เป็นไปตามเรือ่ งของมันเอง” เป็นเรือ่ งไม่เกิดผล
ทีจ่ ะเร่งเร้าให้มกี ารปฏิรปู พระองค์มองเห็นความชัว่ แต่ไม่มที งั้ ความกล้าหรือก�ำลังทีจ่ ะ
เผชิญกับมัน วาระสุดท้ายที่ก�ำลังรอคอย ประเทศฝรั่งเศสนั้นวาดออกมาเป็นภาพที่
มองเห็นได้อย่างชัดเจนด้วยค�ำตอบเกียจคร้านและเห็นแก่ตวั ของพระราชาทีว่ า่ “หลัง
จากฉัน ค่อยให้น�้ำไหลมาท่วมก็แล้วกัน” {GC 280.1}
ด้วยการท�ำงานอยู่บนความอิจฉาของพระราชาและของคนชนชั้นปกครอง
โรมได้ส่งอิทธิพลให้พวกเขาผูกมัดประชาชนไว้โดยรู้ดีว่าด้วยการท�ำเช่นนี้บ้านเมือง
จะอ่อนลงและโดยวิธีนี้จะมุ่งมั่นผูกมัดทั้งคนฝ่ายปกครองและประชาชนไว้เป็นทาส
ของเธอ ด้วยนโยบายของสายตาที่มองกาลไกล เธอมองเห็นว่าเพื่อที่จะผูกมัดให้เขา
เป็นทาสได้ผลจะต้องเอาโซ่ตรวนมาผูกจิตวิญญาณของเขาไว้และวิธีแน่นอน 299

ทีส่ ดุ ทีจ่ ะป้องกันไม่ให้พวกเขาหนีการจองจ�ำให้พน้ คือท�ำให้พวกเขาไม่มเี สรีภาพ ความ
โหดร้ายที่น่ากลัวยิ่งกว่าความทุกข์ทรมานทางกายถึงพันเท่าที่เป็นผลมาจากนโยบาย
ของเธอคือ ความตกต�่ำทางศีลธรรม ประชาชนถูกกีดกันไม่ให้มีพระคัมภีร์และถูกทิ้ง
ให้ตกไปอยูใ่ นค�ำสอนของความดันทุรงั และความเห็นแก่ตวั จึงห่อหุม้ อยูใ่ นความโง่เขลา
และความงมงายและจมอยู่ในความชั่วท�ำให้พวกเขาไม่เหมาะที่จะปกครองตนเอง
{GC 281.1}
แต่ผลที่ออกมาทั้งหมดนั้นช่างแตกต่างจากสิ่งที่โรมได้มุ่งมั่นไว้ แทนที่จะ
ก�ำฝูงชนไว้ให้ยอมอยูใ่ ต้คำ� สอนของเธอนัน้ ผลงานของเธอท�ำให้พวกเขาเป็นคนไม่เชือ่
พระเจ้าและเป็นนักสู้ปฏิวัติ พวกเขาชังชาวโรมันนิยมว่ามีเล่ห์เหลี่ยมของนักบวช
พวกเขามองว่าพวกนักบวชเป็นพรรคที่กดขี่พวกเขา พระองค์เดียวที่พวกเขารู้จักก็คือ
เทพเจ้าของโรม ค�ำสอนของเธอเป็นศาสนาของพวกเขาเท่านัน้ พวกเขาถือว่าความโลภ
และความโหดเหี้ยมเป็นการเกิดผลที่ถูกต้องตามที่พระคัมภีร์กล่าวไว้ และพวกเขา
ไม่ต้องการผลของพวกนี้เลย {GC 281.2}
โรมได้เป็นตัวแทนพระลักษณะของพระเจ้าไปในทางที่ผิดและบิดเบือน
ข้อก�ำหนดของพระองค์และบัดนี้มนุษย์ปฏิเสธทั้งพระคัมภีร์และพระเจ้าผู้ทรงเป็น
แหล่งก�ำหนดของพระคัมภีร์ เธอได้กำ� หนดว่าค�ำสอนของเธอต้องใช้ความงมงายภายใต้
การแสร้งท�ำตามความเห็นชอบของพระคัมภีร์ ในการแสดงผลของการนี้ โวลแตร์และ
พรรคพวกได้โยนพระวจนะของพระเจ้าทิ้งไปโดยสิ้นเชิงและกระจายพิษแห่งความ
ไม่เชื่อไปทุกที่ โรมปรามประชาชนให้อยู่ใต้ส้นเท้าเหล็กของเธอจนติดดิน และบัดนี้
ฝูงชนชั้นต�่ำถูกทารุณกรรมอย่างสัตว์และในการโต้ตอบความโหดเหี้ยมกลับได้ขว้าง
เครือ่ งหน่วงเหนีย่ วทัง้ หมดทิง้ ไป พวกเขาโกรธเป็นไฟกับการหลอกทีไ่ ด้เทิดทูนมาเป็น
เวลานาน พวกเขาปฏิเสธทั้งความจริงและความเท็จและเข้าใจผิดว่าการล่วงละเมิด
สิทธิ์ทั้งหมดเป็นเสรีภาพ ทาสของความชั่วได้ชัยชนะในเสรีภาพแห่งจินตนาการของ
พวกเขา {GC 281.3}
เมื่อการปฏิวัติเปิดฉาก โดยพระบรมราชานุญาต ตัวแทนประชาชนที่ปล่อย
ให้เข้าเฝ้ามีจ�ำนวนเกินจ�ำนวนขุนนางและผู้น�ำศาสนารวมกัน ดังนั้นอ�ำนาจจึงตกไป
อยูใ่ นมือของพวกเขา แต่พวกเขาก็ไม่พร้อมทีจ่ ะใช้ปญ
ั ญาและความเหมาะสม พวกเขา
่ กุ ข์ทรมานอยู่ พวกเขามุง่ มัน่ ทีจ่ ะสร้าง
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สังคมใหม่ ประชาชนทีโ่ กรธเคือง ความคิดของพวกเขานัน้ เต็มไปด้วยความขมขืน่ และ
ความทรงจ�ำของความผิดทีถ่ นอมเก็บไว้นาน ตัดสินใจทีจ่ ะปฏิวตั สิ ภาพของความเศร้าที่
เติบใหญ่ขนึ้ จนทนไม่ได้และพวกเขาเองต้องการแก้แค้นผูท้ พี่ วกเขาถือว่าเป็นต้นก�ำหนด
ของความทุกข์ คนที่ถูกกดขี่ได้น�ำบทเรียนภายใต้การปกครองแบบเผด็จการ ได้กลาย
เป็นผู้กดขี่เหล่าผู้ที่เคยกดขี่พวกเขา {GC 282.1}
ประเทศฝรั่งเศสที่ไม่มีความสุขได้เก็บเกี่ยวด้วยเลือดในผลของการเก็บเกี่ยว
ที่เธอได้หว่าน ผลที่เธอยอมไปอยู่ภายใต้การควบคุมของอ�ำนาจของโรมนั้นเป็นเรื่อง
น่ากลัว เมื่อประเทศฝรั่งเศสที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของโรมได้ปักหลักประหารเผาไฟ
ทัง้ เป็นเมือ่ เริม่ เปิดฉากของการปฏิรปู ทางศาสนาก็ได้ตงั้ กิโยตีนเครือ่ งแรกขึน้ มาเมือ่ การ
ปฏิวัติเปิดฉากขึ้นมา ในจุดเดียวกันเมื่อผู้พลีชีพเพื่อความเชื่อโปรเตสแตนต์กลุ่มแรก
ถูกเผาในศตวรรษที่สิบหก เหยื่อของคมมีดจากเครื่องประหารกิโยตีนในศตวรรษที่
สิบแปดได้เกิดขึน้ ทีน่ ี่ ด้วยการตีตวั ออกห่างไปจากข่าวประเสริฐทีน่ ำ� การรักษามาให้เธอ
ได้นนั้ ฝรัง่ เศสได้เปิดประตูให้กบั ความไม่เชือ่ พระเจ้าและความพินาศ เมือ่ การควบคุม
ของพระบัญญัติของพระเจ้าถูกปัดทิ้งไป ผลที่ปรากฏออกมาก็คือกฎหมายของมนุษย์
นั้นไม่พอที่จะขวางกั้นกระแสคลื่นแห่งตัณหาของมนุษย์และประเทศถูกกวาดเข้าไปสู่
การปฏิวตั แิ ละความโกลาหล สงครามต่อสูก้ บั พระคัมภีรเ์ ปิดฉากให้กบั ยุคหนึง่ ทีย่ นื โดด
เด่นขึน้ มาในประวัตศิ าสตร์ของโลกว่าเป็นการปกครองของความโหดเหีย้ ม สันติสขุ และ
ความสุขถูกกวาดทิง้ ออกไปจากบ้านและหัวใจของมนุษย์ ไม่มผี ใู้ ดมีความมัน่ คง ผูท้ ไี่ ด้
รับชัยชนะในวันนี้จะถูกระแวงสงสัยและอาจถูกก�ำหนดโทษในวันรุ่งขึ้น ความรุนแรง
และความชั่วลามกไม่มีใครจะควบคุมอยู่ หรือขัดขวางได้ {GC 282.2}
พระมหากษัตริย์ นักบวชและขุนนางถูกบังคับให้ยอมจ�ำนนต่อความโหดเหีย้ ม
ของประชาชนทีต่ นื่ เต้นและบ้าคลัง่ ความกระหายต่อการแก้แค้นของพวกเขาเพียงแต่
ถูกกระตุน้ ขึน้ มาด้วยการประหารพระมหากษัตริยแ์ ละพวกทีอ่ อกค�ำสัง่ ความตายให้กบั
พวกเขา ซึ่งในไม่ช้าพวกเขาถูกบังคับให้เดินไปสู่ตะแลงแกง มีการก�ำหนดที่จะสังหาร
ทุกคนที่สงสัยว่าเป็นศัตรูต่อการปฏิวัติ เรือนจ�ำแออัดยิ่งนัก มีอยู่ช่วงหนึ่งมีผู้ต้องขัง
มากกว่าสองแสนคน เมืองใหญ่ของราชอาณาจักรเต็มไปด้วยภาพทีน่ า่ กลัว พรรคหนึง่
ของนักปฏิวัติต่อสู้กับอีกพรรคหนึ่งและประเทศฝรั่งเศสกลายเป็นสนามใหญ่ของ
ความขัดแย้งของฝูงชนที่ถูกซัดไปเซมาด้วยไฟของความรู้สึกที่ร้อนแรงของ
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พวกเขาเอง “ในกรุงปารีส การจลาจลเกิดขึ้นแล้วและเกิดขึ้นอีก และประชาชนแตก
ออกเป็นเสี้ยวเล็กเสี้ยวน้อยที่ดูเสมือนหนึ่งว่าไม่มีความมุ่งมั่นใดนอกจากการท�ำลาย
ล้างกันเอง” พวกเขาเพิม่ ความทุกข์ให้กบั ตัวเองด้วยการเอาประเทศไปเข้าร่วมสงคราม
อันยืดเยื้อและท�ำลายล้างผลาญกับอ�ำนาจยิ่งใหญ่ของยุโรป “ประเทศแทบจะล้ม
ละลาย กองทัพส่งเสียงเรียกร้องให้จา่ ยค่าจ้างทีค่ า้ งจ่าย คนในกรุงปารีสก�ำลังอดอยาก
ต่างจังหวัดถูกโจรกรรมจนร้างและความเจริญหดหายไปในความสับสนอลหม่านจาก
ภาวะไม่มีรัฐบาล และปราศจากศีลธรรม” {GC 283.1}
ประชาชนได้บทเรียนของความโหดเหีย้ มและการทารุณกรรมทีโ่ รมสอนอย่าง
ขันแข็งได้เป็นอย่างดีเกินไป ในที่สุดวันแห่งการแก้แค้นได้มาถึง ไม่ใช่เวลานี้ที่สาวก
ของพระเยซูจะถูกผลักให้เข้าไปอยูใ่ นคุกมืดและลากไปยังหลักเผาทัง้ เป็น นัน่ เนิน่ นาน
มาแล้ว คนเหล่านี้ได้พินาศไปแล้ว หรือถูกขับถูกเนรเทศออกไป บัดนี้โรมที่ไม่ยอม
ผ่อนปรนความรู้สึกถึงอ�ำนาจแห่งความตายของผู้ที่เธอได้ฝึกไว้เพื่อชื่นชมกับความ
กระหายเลือด “แบบอย่างการกดขี่ที่พวกนักบวชชาวฝรั่งเศสได้แสดงออกมาหลาย
ชั่วอายุคนบัดนี้ได้หันย้อนมายังพวกเขาด้วยสัญญาณที่แรงกล้า ตะแลงแกงแดงเถือก
ด้วยเลือดของนักบวช เรือโรมันและเรือนจ�ำที่ครั้งหนึ่งแออัดด้วยพวกฮิวเก็นน๊อตนั้
นบัดนี้เต็มไปด้วยผู้ที่กล่าวโทษพวกเขา พวกนักบวชชาวโรมันคาธอลิคถูกล่ามโซ่ติด
กับม้านั่งและท�ำงานตรากตร�ำ หรือนั่งตีกรรเชียงเรือใหญ่ พวกเขาประสบกับความ
ทุกข์เหล่านั้นทั้งหมดที่คริสตจักรของพวกเขาได้ซัดใส่อย่างเสรีลงบนคนเชื่อนอกรีตที่
สุภาพที่พวกเขากล่าวหา” {GC 283.2}
“แล้ววันเหล่านั้นได้มาถึงเมื่อศาลช�ำระความที่โหดเหี้ยมที่สุดได้น�ำรหัส
ป่ า เถื่ อ นที่ สุ ด มาใช้ เมื่ อ ไม่ มี ผู ้ ใ ดจะทั ก ทายเพื่ อ นบ้ า นของเขาหรื อ สวดมนต์
อธิษฐาน.........โดยจะไม่ตกลงสู่อันตรายของการท�ำผิดที่ถึงแก่ความตาย เมื่อนักสืบ
แอบซ่อนตัวอยู่ทุกมุม เมื่อกิโยตีนท�ำงานยืดเยื้อและหนักทุกเช้า เมื่อเรือนจ�ำถูกบรรจุ
ให้เต็มเกือบเท่ารูของเรือขนทาส เลือดฟองฟอดไหลตามท่อละบายลงสูแ่ ม่นำ�้ เซนส์......
ในขณะที่ทุกวันเหยื่อเต็มคันรถถูกน�ำผ่านถนนกรุงปารีสไปสู่จุดจบ ผู้แทนกงสุลที่
กรรมการอธิปไตยวางมายังแผนกเปิดเผยให้เห็นถึงความโหดเหี้ยมอย่างดกดื่นที่ไม่มี
ใครรู้แม้ในเมืองหลวง มีดเล่มใหญ่ของเครื่องประหารที่เรียกว่า “กิโยตีน” ยกขึ้นและ
302 ปล่อยลงช้าเกินไปในงานของการสังหาร เชลยเป็นแถวๆจึงถูกยิงทิง้ ด้วยลูกปืน

มีการเจาะรูใต้ท้องเรือแออัด เมืองไลออนส์ กลายเป็นทะเลทราย ที่เมืองอาร์รัสแม้
กระทัง่ ความเมตตาโหดของการตายเร็วยังไม่ยอมให้แก่นกั โทษ ตลอดแถบเมืองลอยเร
จากเมืองสูมเมอร์ไปยังทะเลมีฝูงกาและเหยี่ยวขนาดเล็กเป็นฝูงกินซากศพเปลือยที่
เรียงรายพันๆกันเกรียวกราว ไม่มีเมตตามีให้กับเพศหรืออายุ จ�ำนวนเด็กชายและ
เด็กหญิงอายุสิบเจ็ดที่ถูกรัฐบาลเลวทรามฆาตรกรรมคงเป็นร้อย ทารกถูกกระชาก
ออกไปจากอ้อมอกและถูกโยนจากปลายหอกด้ามหนึง่ ไปยังปลายหอกของทหารระดับ
หัวหน้าอีกคนหนึง่ ” (โปรดดูภาคผนวก) ในช่วงเวลาสัน้ สิบปี ฝูงชนขนาดใหญ่พนิ าศไป
นับไม่ถ้วน {GC 284.1}
เรื่องทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ซาตานต้องการให้เกิดขึ้น นี่เป็นสิ่งที่มันต้องการที่จะ
ท�ำมาเป็นเวลาหลายยุคแล้ว นโยบายของมันถือการหลอกลวงตัง้ แต่ตน้ จนถึงสุดปลาย
เป็นเป้าหมายแน่วแน่ของมันที่จะน�ำความทุกข์ยากและระทมทุกข์มาใส่มนุษย์เพื่อ
ท�ำให้เสียโฉมและท�ำให้ด่างพร้อย ในผลงานแห่งการทรงสร้างของพระเจ้า เพื่อท�ำให้
เป้าประสงค์แห่งความเมตตาและความรักของพระเจ้ามัวหมองไป และด้วยประการ
ฉะนี้ท�ำให้สวรรค์เศร้าโศก แล้วด้วยศิลปะของการหลอกลวง มันท�ำให้ความคิดของ
มนุษย์มดื มนไปและน�ำพวกเขาให้โยนโทษความผิดกลับไปยังพระเจ้าท�ำราวกับว่าความ
ทุกข์ล�ำบากทั้งหมดนี้เป็นผลแห่งแผนการของพระผู้สร้าง ในท�ำนองเดียวกันเมื่อผู้ที่
ถูกเหยียดหยามและกระท�ำทารุณกรรมจากอ�ำนาจโหดร้ายได้รับเสรีภาพ เขาก็จะดัน
สิ่งเหล่านี้ไปจนเลยเถิดและน�ำไปสู่ความโหดร้าย แล้วผู้ปกครองที่ทารุณ และผู้กดขี่
ทัง้ หลายจะชีไ้ ปยังภาพไร้ศลี ธรรมทีค่ วบคุมไม่ได้นวี้ า่ เป็นแบบอย่างของผลแห่งเสรีภาพ
{GC 284.2}
เมื่อจับความผิดภายใต้เสื้อคลุมชุดหนึ่งได้ ซาตานก็เพียงแต่อ�ำพลางมันด้วย
การปลอมแปลงที่แตกต่างออกไปและฝูงชนรับด้วยความกระตือรือร้นเหมือนเช่น
ครัง้ ก่อน เมือ่ ประชาชนค้นพบว่าพวกโรมันนัน้ หลอกลวงและมันใช้ตวั แทนนีน้ ำ� พวกเขา
ให้ล่วงละเมิดพระบัญญัติของพระเจ้าไม่ได้ มันก็จะเร้าให้พวกเขาถือว่าศาสนาทั้งปวง
นั้นเป็นเรื่องหลอกลวงและพระคัมภีร์เป็นหนังสือนิยายและเมื่อโยนข้อก�ำหนดของ
พระเจ้าทิ้งไป พวกเขาก็ปล่อยตัวให้กับความชั่วที่ควบคุมไม่ได้ {GC 285.1}
ความผิดร้ายกาจที่ท�ำให้เกิดความหายนะเช่นนี้กับชาวฝรั่งเศสเพราะการ
ละเลยความจริงยิ่งใหญ่นั่นคือเสรีภาพแท้จริงจัดวางอยู่ภายในกฎข้อห้าม
303

แห่งพระบัญญัติของพระเจ้า “โอ โอ ถ้าเจ้าได้เชื่อฟังบัญญัติของเรา แล้วความสุข
สมบูรณ์ของเจ้า จะเป็นเหมือนแม่นำ�้ และความชอบธรรมของเจ้า จะเป็นเหมือนคลืน่
ทะเล” “พระเจ้าตรัสว่า ไม่มีสันติสุข แก่คนอธรรม” “แต่บุคคลผู้ฟังเรา จะอยู่อย่าง
ปลอดภัย เขาจะอยูอ่ ย่างสุขสงบ ปราศจากความคิดพรัน่ พรึงในความชัว่ ร้าย” (อิสยาห์
48:18, 22; สุภาษิต 1:33) {GC 285.2}
คนไม่เชื่อพระเจ้า คนนอกศาสนาและคนละทิ้งพระเจ้าต่อต้านและปรักปร�ำ
ประณามพระบัญญัติของพระเจ้า แต่ผลแห่งอิทธิพลของพวกเขาผ่านการพิสูจน์แล้ว
ว่าความผาสุกของมนุษย์นั้นขึ้นกับการเชื่อฟังข้อบัญญัติของพระเจ้า ผู้ที่ไม่ยอมอ่าน
บทเรียนจากหนังสือของพระเจ้าจะต้องถูกสั่งให้อ่านในหนังสือประวัติศาสตร์ของ
ประชาชาติ {GC 285.3}
เมือ่ ซาตานท�ำงานผ่านคริสตจักรโรมันเพือ่ น�ำมนุษย์ให้ออกไปจากการเชือ่ ฟัง
ตัวแทนของมันถูกปกปิดไว้และผลงานของมันถูกอ�ำพลางจนกระทั่งมองไม่เห็นว่า
ความตกต�่ำและความระทมทุกข์เป็นผลลัพธ์มาจากการล่วงละเมิด และพระวิญญาณ
ของพระเจ้าประกอบพระราชกิจของพระองค์เพือ่ ป้องกันไม่ให้มันไปถึงเป้าหมายของ
การเกิดผลอย่างเต็มที่ด้วยการขัดขวางอ�ำนาจของมันไว้เพียงแค่นี้ ประชาชนไม่ได้สืบ
ตามรอยไปยังสาเหตุและค้นหาต้นตอความทุกข์ระทมของพวกเขา แต่การปฏิวัติสภา
แห่งชาติได้ปัดทิ้งพระบัญญัติของพระเจ้าไปอย่างเปิดเผย และในช่วงการปกครองที่
โหดเหีย้ มซึง่ ตามมานัน้ ทุกคนมองเห็นผลของการกระท�ำของเหตุและผล {GC 285.4}
เมื่อประเทศฝรั่งเศสปฏิเสธพระเจ้าอย่างเปิดเผยและปัดพระคัมภีร์ทิ้งไป
คนชั่วและวิญญาณแห่งความมืดปรีดาหรรษาที่ได้บรรลุถึงเป้าหมายที่ปรารถนามา
เนิ่นนานแล้ว นั่นคืออาณาจักรที่ปลอดจากการควบคุมแห่งพระบัญญัติของพระเจ้า
เนื่องจากว่าจะไม่มีการตัดสินก�ำหนดโทษให้กับความชั่วอย่างรวดเร็ว ดังนั้นหัวใจของ
บรรดาบุตรของมนุษย์จึง “เจตนามุ่งที่จะกระท�ำความอธรรม” (ปัญญาจารย์ 8:11)
แต่การล่วงละเมิดบัญญัติที่เที่ยงธรรมและชอบธรรมจะได้ผลของความทุกข์ล�ำบาก
และพินาศอย่างแน่นอน แม้การพิพากษาจะไม่มาเยือนพวกเขาในทันที แต่กระนั้น
ก็ตามความชัว่ ของมนุษย์กอ่ ตัวขึน้ ไปยังจุดสิน้ สุดของพวกเขา การละทิง้ ความเชือ่ และ
อาชญากรรมที่มีมาเป็นเวลาหลายศตวรรษได้สะสมความโกรธแค้นมุ่งหน้าสู่วันแห่ง
304 การแก้แค้น และเมื่อความชั่วของพวกเขานั้นอิ่มตัว ผู้ที่ดูแคลนพระเจ้าจะ

เรียนรูว้ า่ สายเกินไปเสียแล้วว่าเป็นเรือ่ งน่ากลัวทีจ่ ะท�ำให้ความอดทนนานของพระเจ้า
หมดสิ้นไป พระวิญญาณของพระเจ้าที่ทรงควบคุมอ�ำนาจโหดร้ายของซาตานไว้นั้น
จะถอนออกไปเสียส่วนใหญ่และบุคคลที่มีความยินดีในความหายนะของมนุษย์ได้รับ
อนุญาตให้กระท�ำตามความมุ่งหมายของมัน ผู้ที่เลือกรับใช้ในงานของการขัดขืนจะ
ถูกทิง้ ให้เก็บเกีย่ วผลของมันจนกระทัง่ ทัง้ แผ่นดินเต็มล้นด้วยอาชญากรรมน่ากลัวกว่า
ทีจ่ ะใช้ปากกาบันทึกไว้ เสียงร้องน่ากลัวดังออกมาจากมณฑลทีพ่ งั พินาศไปและเมืองที่
พังทลายไป เป็นเสียงของความทุกข์ที่ขมขื่น ประเทศฝรั่งเศสถูกเขย่าราวกับแผ่นดิน
ไหว มือที่ไม่เคร่งศาสนาที่ได้ยกชูขึ้นต่อต้านพระบัญญัติของพระเจ้าได้ทลายศาสนา
กฎหมาย ความเป็นระเบียบของสังคม ครอบครัว บ้านเมืองและคริสตจักรลงไป
นักปราชญ์ได้กล่าวไว้แล้วอย่างแน่นอนว่า “ความชอบธรรมของคนที่ไร้ต�ำหนิย่อม
รักษาทางของเขาให้ตรง แต่คนชั่วร้ายก็ล้มลงด้วยความชั่วร้ายของเขาเอง“ “แม้ว่า
คนบาปท�ำชัว่ ตัง้ ร้อยครัง้ และอายุ เขายังยัง่ ยืนอยูไ่ ด้ ถึงกระนัน้ ข้าพเจ้ายังรูแ้ น่วา่ ความ
สวัสดิมงคล จะมีแก่เขาทั้งหลายที่ย�ำเกรงพระเจ้า คือที่มีความย�ำเกรงต่อพระพักตร์
พระองค์” “แต่วา่ จะไม่เป็นสวัสดิมงคลแก่คนอธรรม อายุของเขาทีเ่ ป็นดังเงาก็จะไม่มี
ยืดยาวออกไปได้ เพราะเขาไม่มีความย�ำเกรงต่อพระพักตร์พระเจ้า” (สุภาษิต 11:5;
ปัญญาจารย์ 8:12, 13) “เพราะว่าเขาเกลียดความรู้ และไม่เลือกเอาความย�ำเกรง
พระเจ้า” “เพราะฉะนั้น เขาจะกินผลแห่งทางของเขา และอิ่มด้วยกลวิธีของเขาเอง“
(สุภาษิต1:29, 31) {GC 286.1}
พยานที่ซื่อสัตย์ของพระเจ้าถูกอ�ำนาจที่หมิ่นประมาทพระเจ้าที่ “ขึ้นมาจาก
บาดาล” ฆ่านั้นจะไม่อยู่นิ่งเงียบอีกต่อไปแล้ว “เมื่อเวลาผ่านไปสามวันครึ่งแล้ว
ลมปราณจากพระเจ้าก็เข้าสูศ่ พของเขาอีก และเขาก็ลกุ ขึน้ ยืน คนทัง้ หลายทีไ่ ด้เห็นเขา
ก็มคี วามหวาดกลัวเป็นอันมาก” (วิวรณ์ 11; 11) กฎหมายประกาศรือ้ ศาสนาคริสเตียน
ทิ้งไปและปัดพระคัมภีร์ได้ผ่านสภาของประเทศฝรั่งเศสในปี ค.ศ. 1793 สามปีครึ่ง
ต่อมามีมติถอนค�ำสั่งเหล่านี้ ด้วยเหตุนี้ สภาแห่งเดียวกันยอมผ่อนปรนต่อพระคัมภีร์
โลกมองดูความผิดมหันต์ที่เป็นผลได้จากการปฏิเสธพระวจนะศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า
ด้วยความตะลึงและมนุษย์เห็นถึงความจ�ำเป็นที่จะต้องมีความเชื่อในพระเจ้าและใน
พระวจนะของพระองค์เป็นรากฐานของคุณความดีและศีลธรรม พระเจ้าตรัสว่า “เจ้า
เย้ยและกล่าวหยาบช้าต่อผู้ใด เจ้าขึ้นเสียงของเจ้าต่อผู้ใด และเบิ่งตาของเจ้า 305

อย่างเย่อหยิ่งต่อผู้ใด ต่อองค์บริสุทธิ์แห่งอิสราเอลน่ะซิ” (อิสยาห์ 37:23) “เพราะ
ฉะนั้น ดูเถิด เราจะกระท�ำให้เขารู้จัก กาลครั้งนี้ เราจะกระท�ำให้เขารู้จักฤทธิ์เดชของ
เรา และฤทธานุภาพของเรา และเขาทั้งหลายจะรู้ว่านามของเราคือพระเยโฮวาห์”
(เยเรมีย์ 16:21) {GC 287.1}
ผูเ้ ผยพระวจนะเปิดเผยถึงเรือ่ งของพยานสองท่านต่อไปว่า “คนทัง้ หลายได้ยนิ
พระสุรเสียงดังมาจากสวรรค์ ตรัสแก่เขาว่า “จงขึน้ มาทีน่ เี่ ถิด” และพวกศัตรูกเ็ ห็นเขา
ขึ้นไปในหมู่เมฆสู่สวรรค์” (วิวรณ์ 11: 12) เนื่องจากประเทศฝรั่งเศสท�ำสงครามกับ
พยานสองท่านของพระเจ้า พวกเขาได้รับเกียรติที่ไม่เคยได้มาก่อนในปี ค.ศ. 1804
ด้วยการก่อตั้งสมาคมพระคริสตธรรมคัมภีร์อังกฤษและต่างประเทศขึ้น ตามด้วย
องค์กรในลักษณะเดียวกันที่มีสาขามากมายทั่วทวีปยุโรป ในปี ค.ศ. 1816 สมาคม
พระคริสตธรรมอเมริกันได้ก่อตั้งขึ้น เมื่อสมาคมของประเทศอังกฤษได้ก่อตั้งขึ้นนั้น
ได้พิมพ์และแจกจ่ายพระคัมภีร์ด้วยห้าสิบภาษา ตั้งแต่เวลานั้นเป็นต้นมา ได้แปลเป็น
หลายร้อยภาษาหลักและภาษท้องถิ่น (โปรดดูภาคผนวก) {GC 287.2}
เป็นเวลากว่าห้าสิบปีก่อน ค.ศ. 1792 งานประกาศต่างแดนเป็นเรื่องที่ได้รับ
ความสนใจแต่เพียงเล็กน้อย ไม่มีการก่อตั้งสมาคมใหม่ขึ้นมาและมีคริสตจักรเพียง
ไม่กี่แห่งที่ลงแรงด้วยความพยายามที่จะประกาศเรื่องของศาสนาคริสเตียนไปยังดิน
แดนของคนนอกศาสนา แต่มาถึงช่วงปิดท้ายศตวรรษทีส่ บิ แปด มีการเปลีย่ นแปลงยิง่
ใหญ่เกิดขึน้ มนุษย์ไม่พอใจกับผล “ของการใช้เหตุผล” และตระหนักถึงความจ�ำเป็นที่
จะต้องรับการเปิดเผยของพระเจ้าและมีประสบการณ์ของศาสนา ตัง้ แต่เวลานีเ้ ป็นต้น
ไป พันธกิจ “การประกาศพระกิตติคณ
ุ โดยมิชชันนารี(ส่วนใหญ่จากประเทศทางซีกโลก
ตะวันตก)ไปยังต่างประเทศ(ทัว่ โลก)” และได้ขยายใหญ่โต ประสบความส�ำเร็จอย่างที่
ไม่เคยมีมาก่อน {GC 287.3}
งานการพิมพ์ที่ดีขึ้นได้ผลักดันให้งานของการกระจายพระคัมภีร์ได้เร็วยิ่งขึ้น
ความสะดวกของการสื่อสารระหว่างประเทศดุจเป็นก�ำแพงขวางกั้นอคติและแนวรั้ว
ปกป้องระดับชาติที่พังทลายไปและพระสันตะปาปาโรมที่สูญเสียอ�ำนาจการปกครอง
ฝ่ายรัฐได้เปิดประตูให้กบั การน�ำพระวจนะของพระเจ้าเข้ามา เป็นเวลาหลายปีทมี่ กี าร
ขายพระคัมภีร์ตามถนนในกรุงโรมโดยไม่มีการควบคุมและบัดนี้ได้น�ำไปยังทุกมุมของ
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โวลแตร์ที่ครั้งหนึ่งไม่เชื่อพระเจ้าเคยพูดอย่างโอ้อวดว่า “เราเบื่อที่จะฟังคน
พูดแล้วพูดอีกว่าชายสิบสองคนก่อตั้งศาสนาคริสต์ขึ้นมา เราจะพิสูจน์ไห้เห็นว่าชาย
เพียงคนเดียวก็พอที่จะคว�่ำมันทิ้งไป” หลายยุคได้ผ่านไปแล้วจากวันที่เขาตายไป คน
เป็นล้านได้เข้าร่วมการต่อสูก้ บั พระคัมภีร์ แต่กห็ า่ งไกลเหลือเกินจากการถูกท�ำลาย ใน
สมัยโวลแตร์มรี อ้ ยคน บัดนีม้ หี นึง่ หมืน่ คน ถูกแล้วมีพระวจนะของพระเจ้าหนึง่ แสนเล่ม
นักปฏิรปู ศาสนายุคแรกคนหนึง่ พูดถึงเรือ่ งโบสถ์ของชาวคริสเตียนว่า “พระคัมภีรเ์ ป็น
“ทัง่ ตีเหล็ก” ทีท่ ำ� ให้คอ้ นสึกไปมากมายแล้ว” พระเจ้าตรัสว่า “ไม่มอี าวุธใดทีส่ ร้างเพือ่
ต่อสู้เจ้าจะจ�ำเริญได้ และเจ้าจะปรับโทษลิ้นทุกลิ้น ที่ลุกขึ้นต่อสู้เจ้าในการพิพากษา
นี่เป็นมรดกของบรรดาผู้รับใช้ของพระเจ้า และการให้ความยุติธรรมต่อเขาจากเรา
พระเจ้าตรัสดังนี้” (อิสยาห์ 54:17) {GC 288.2}
“หญ้านัน้ ก็เหีย่ วแห้ง ดอกไม้นนั้ ก็รว่ งโรยไป แต่พระวจนะของพระเจ้าของเรา
จะยัง่ ยืนอยูเ่ ป็นนิตย์” “พระหัตถกิจของพระองค์นนั้ สุจริตและยุตธิ รรม และข้อบังคับ
ของพระองค์ก็ไว้ใจได้ สถาปนาอยู่เป็นนิจกาล และประกอบความสัตย์สุจริตกับความ
เที่ยงธรรม” (อิสยาห์ 40:8; สดุดี 111:7, 8) สิ่งใดที่สร้างขึ้นตามอ�ำนาจของมนุษย์จะ
ถูกล้มล้างไป แต่ที่ก่อขึ้นบนศิลาพระค�ำของพระเจ้าจะอยู่ยั้งยืนนาน {GC 288.3}
มากกว่า 2000 ปีก่อน ดาเนียลท�ำนายถึง ระบบสันตะปาปา
“ท่านจะพูดค�ำกล่าวร้ายองค์ผู้สูงสุด และจะให้วิสุทธิชนขององค์ผู้สูงสุดนั้น
อิดหนาระอาใจ และจะคิดเปลี่ยนแปลงบรรดาวาระและพระราชบัญญัติ และเขา
ทัง้ หลายจะถูกมอบไว้ในมือของท่าน ตลอดหนึง่ วาระ สองวาระ กับครึง่ วาระ” ดาเนียล
7: 25 KJV
(หนึ่งวาระ = 360 ปี , 3 วาระครึ่ง = 1,260 ปี ค.ศ. 538 - 1798)
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นโปเลียน โบนาปาทร์ พูดเรื่อง คณะเยซูอิต
“คณะเยซูอิตเป็นองค์กรทางทหาร ไม่ใช่องค์กรศาสนา หัวหน้าของเขาเป็น
แม่ทัพของกองทัพ ไม่ใช่แค่ พ่อนักบุญของส�ำนักสงฆ์ และเป้าหมายขององค์กรนี้คือ
อ�ำนาจ อ�ำนาจเผด็จการ อ�ำนาจเด็ดขาดในโลกหรือทุกหนทุกแห่งเป็นอ�ำนาจที่จะ
ควบคุมโลกด้วยการตัดสินใจของคนคนเดียว
สมาชิกเยซูอิต เป็นสุดยอดของการปกครองแบบเผด็จการ และในขณะ
เดียวกันก็ใช้ในทางที่ผิดอย่างยิ่งใหญ่ที่สุดผิดมโหฬารที่สุด abuses... แม่ทัพของพวก
เยซูอิต ยืนยันที่จะเป็นเจ้านายหรือผู้ปกครองสูงสุดของผู้ปกครองประเทศทั้งหลาย
ที่ใดที่ เยซูอิตเข้าไปถึง เขาจะเป็นเจ้านายและไม่ว่าจะต้องเสียหรือแลกด้วยอะไร....
เยซูอติ เป็นสังคมทีเ่ ป็นผเด็จการโดยเนือ้ แท้, และด้วยเหตุนมี้ นั จึงเป็นศัตรูทไี่ ม่
สามารถปรองดองกันได้กบั อ�ำนาจการปกครองทีถ่ กู ต้องตามกฎหมายหรือรัฐธรรมนูญ
ทั้งหลาย constituted authority

ทุกการกระท�ำ, ทุกอาชญากรรม, ไม่ว่าเลวร้ายแค่ไหน, ก็ถือเป็นคุณ
ความดี, ถ้าท�ำเพื่อผลประโยชน์ของสมาคมคณะเยซูอิตหรือได้รับค�ำสั่งจาก
แม่ทัพของคณะเยซูอิต”
จากหนังสือ –50 ปี ในคริสตจักรโรม 50 Years in the “Church” of Rome โดย Charles

Chiniquy--pg.289-abridged 1985 edition
(Can read free on internet; also read chapter 56 on the Assassination of Abraham Lincoln.)
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กลุ่มโปรเตสแตนท์ กลุ่มแรกที่หนีไปตั้งรกราก
ที่อเมริกา Pilgrim Fathers
แม้วา่ นักปฏิรปู ศาสนาชาวอังกฤษได้ละทิง้ ค�ำสอนของโรมันนิยมไปแล้วก็ตาม
แต่กย็ งั คงเก็บพิธกี รรมต่างๆมากมายของพวกเขาไว้ ด้วยประการเช่นนี้ แม้วา่ พวกเขาได้
ละทิง้ อ�ำนาจการบังคับบัญชาและหลักควมเชือ่ ทางศาสนาของโรมไปแล้ว ยังมีประเพณี
และพิธีกรรมไม่น้อยที่ผสมผสานเข้าไปอยู่ในระเบียบการนมัสการของคริสตจักร
แห่งอังกฤษ มีการอ้างว่าการกระท�ำเหล่านี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องของจิตใต้ส�ำนึก แม้จะเป็น
เรื่องที่พระคัมภีร์ไม่ได้บัญชาให้ถือปฏิบัติ และจึงเป็นเรื่องที่ไม่จ�ำเป็น แต่ก็ไม่ใช่เป็น
เรื่องที่ต้องห้าม ไม่ใช่เป็นเรื่องชั่วร้ายในตัวเอง การถือปฏิบัติจะท�ำให้เหวลึกที่แยกค
ริสตจักรที่ปฏิรูปแล้วออกจากโรมและสนับสนุนให้พวกเขาส่งเสริมชาวโรมันนิยมให้
รับความเชื่อของชาวโปรเตสแตนท์ {GC 289.1}
ส�ำหรับพวกอนุรกั ษ์นยิ มและพวกประนีประนอมแล้ว ดูเสมือนหนึง่ ว่าการอ้าง
เหตุผลเหล่านี้หาข้อสรุปได้ แต่ยังมีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่เห็นฟ้องกันในทางนี้ ความจริง
ในความคิดของพระเขาแล้ว ประเพณีเหล่านี้ที่ “มีแนวโน้มสมานช่องว่างระหว่างโรม
กับการปฏิรูปทางศาสนา” (Martyn, เล่มที่ 5 หน้า 22) เป็นเหตุผลแน่วแน่ของการ
ไม่เห็นด้วยที่จะคงรักษาไว้ พวกเขามองว่าประเพณีเหล่านี้เป็นเครื่องหมายประดับ
ความเป็นทาสที่พวกเขาได้รับการช่วยกู้ออกมาแล้วและไม่ปรารถนาที่จะกลับไปอีก
พวกเขาให้เหตุผลว่าพระเจ้าทรงจัดวางกฎระเบียบไว้ในพระค�ำของพระองค์เพื่อดูแล
การนมัสการและมนุษย์ไม่มีเสรีที่จะเพิ่มเติมหรือท�ำลายทิ้งไป ในช่วงเริ่มต้นสุดของ
การละทิ้งศาสนา คริสตจักรพยายามเสริมอ�ำนาจของพระเจ้า โรมเริ่มบังคับให้ท�ำ
สิ่งที่พระเจ้าไม่ได้บัญชาห้าม และลงเอยด้วยการสั่งห้ามสิ่งที่พระเจ้าไม่ทรงบัญชา
ให้ท�ำ {GC 289.2}
คนมากมายมีความปรารถนาจริงใจที่จะกลับไปยังความบริสุทธิ์และความ
เรียบง่ายที่เป็นคุณลักษณะของคริสตจักรยุคเก่าแก่ พวกเขาถือว่าประเพณีที่ 309

คริสตจักรอังกฤษสถาปนาไว้มากมายเป็นอนุสรณ์ของการกราบไหว้รูปเคารพและ
พวกเขาตั้งใจเข้าร่วมนมัสการกับพวกเขาไม่ได้ แต่คริสตจักรที่มีอ�ำนาจฝ่ายปกครอง
สนับสนุนอยู่นั้นจะไม่ยอมให้มีการแตกร้าวเกิดขึ้นในกฎระเบียบของเธอ กฎหมาย
ก�ำหนดให้ทุกคนต้องเข้าร่วมพิธีของเธอ และการประชุมนมัสการทางศาสนาที่ไม่ได้
รับอนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมายจะถูกสั่งห้ามด้วยโทษของการติดคุก เนรเทศและ
ถึงแก่ความตาย {GC 290.1}
เมือ่ ศตวรรษทีส่ บิ เจ็ดเริม่ ขึน้ กษัตริยแ์ ห่งประเทศอังกฤษองค์ใหม่เพิง่ เสด็จขึน้
ครองราษฎร์ได้ทรงเปิดเผยถึงพระประสงค์ของพระองค์ที่จะบังคับให้พวกพิวริตันที่
เคร่งครัดศาสนาให้ยอม “ปฏิบัติตามหรือ…..บดขยี้ขับไล่ให้ออกไปจากแผ่นดินหรือ
กระท�ำความรุนแรงที่ร้ายกว่านั้น” (George Bancroft, History of the United
States of America, ตอนที่. 1 บทที่ 12 ย่อหน้าที่ 6) พวกเขาที่ถูกตามล่า กดขี่
ข่มเหงและกักขังในคุกมองเห็นว่าอนาคตไม่ได้สญ
ั ญาทีจ่ ะให้พวกเขามีวนั เวลาทีด่ กี ว่านี้
และคนมากมายเห็นพ้องกันว่าส�ำหรับผูท้ จี่ ะรับใช้พระเจ้าตามทีจ่ ติ ใต้สำ� นึกบงการแล้ว
“ประเทศอังกฤษก�ำลังยุตทิ จี่ ะเป็นสถานทีจ่ ะอยูไ่ ด้อกี ต่อไป” (J. G. Palfrey, History
of New England บทที่ 3 ย่อหน้าที.่ 43) อย่างน้อยทีส่ ดุ มีบางคนมุง่ หน้าทีจ่ ะหลบภัย
ในประเทศฮอลันดา พวกเขาพบกับความยากล�ำบาก การสูญเสียและการถูกขังในคุก
เป้าหมายของพวกเขาถูกท�ำลายไป ถูกทรยศให้ไปอยูใ่ นมือของศัตรู แต่ดว้ ยความเพียร
ที่มั่นคง ในที่สุดพวกเขาก็ได้ชัยชนะและได้ที่หลบภัยบนชายฝั่งของสาธารณรัฐดัตช์
{GC 290.2}
ในการหนีภยั นัน้ พวกเขาได้ทงิ้ บ้าน ทรัพย์สมบัตแิ ละวิถกี ารท�ำมาหาเลีย้ งชีพ
พวกเขาเป็นคนแปลกหน้าในดินแดนใหม่ อยู่ท่ามกลางคนที่มีภาษาและวัฒนะธรรม
ที่ไม่เหมือนกัน พวกขาถูกบังคับให้รับอาชีพใหม่ที่ไม่เคยท�ำมาก่อนเพื่อแลกอาหาร
คนวัยกลางคนที่เคยขุดแต่ดินนั้นบัดนี้จะต้องเรียนรู้อาชีพท�ำเครื่องกล แต่พวกเขารับ
สถานการณ์ดว้ ยความยินดีและไม่สญ
ู เสียเวลากับการอยูเ่ ฉยหรือการโอดครวญ ถึงแม้
บ่อยครัง้ ความยากจนจะกดดันเข้ามา พวกเขาขอบคุณพระเจ้าทีย่ งั ทรงประทานพระพร
มาให้และพบความสุขฝังอยูก่ บั ความสัมพันธ์ฝา่ ยวิญญาณทีไ่ ม่ถกู คุกคาม “พวกเขารูต้ วั
ว่าตนเป็นผูเ้ ดินทางแสวงบุญและจะไม่หนั ไปมองสิง่ เหล่านัน้ แต่มองขึน้ ไปยังสวรรค์ซงึ่
310 เป็ น เมื อ งอั น เป็ น ที่ รั ก ยิ่ ง ของพวกเขาและท� ำ ให้ วิ ญ ญาณจิ ต ของพวกเขา

สงบลง” (Bancroft ตอนที่ 1 บทที่ 12 ย่อหน้าที่ 15) {GC 290.3}
ในขณะทีอ่ ยูต่ า่ งถิน่ และตกอยูใ่ นความยากล�ำบาก ความรักและความเชือ่ ของ
พวกเขาเติบใหญ่ขนึ้ อย่างมัน่ คง พวกเขาวางใจในพระสัญญาของพระเจ้าและพระองค์
ไม่ทรงท�ำให้พวกเขาผิดหวังในเวลาของความขาดสน ทูตสวรรค์ของพระองค์อยู่
เคียงข้างพวกเขาพื่อให้ก�ำลังใจและสนับสนุนพวกเขา และเมื่อดูประหนึ่งว่าพระหัตถ์
ของพระเจ้าทรงชี้ให้ข้ามน�้ำไปยังดินแดนที่พวกเขาจะได้ตั้งขึ้นเป็นประเทศและจัดหา
มรดกเสรีภาพทางศาสนาที่ล�้ำค่าให้แก่บุตรทั้งหลาย พวกเขามุ่งหน้าโดยไม่มีความ
ขยาดไปตามทางที่พระเจ้าทรงจัดวางไว้ {GC 291.1}
พระเจ้าทรงอนุญาตให้การทดลองเข้ามายังประชากรของพระองค์เพือ่ เตรียม
พวกเขาให้กระท�ำตามพระประสงค์อันล�้ำค้าที่มีต่อพวกเขาให้ส�ำเร็จ คริสตจักรตกต�่ำ
ลงเพื่อเธอจะถูกยกชูให้สูงขึ้น เพื่อเห็นแก่พวกเขาพระเจ้าก�ำลังจะทรงส�ำแดงอ�ำนาจ
ของพระองค์เพื่อให้มองเห็นอีกหลักฐานหนึ่งว่าพระองค์จะไม่ทรงทอดทิ้งผู้ที่วางใจ
ในพระองค์ พระองค์ทรงใช้อำ� นาจเหนือเหตุการณ์ตา่ งๆเพือ่ ท�ำให้ความโกรธแค้นของ
ซาตานและอุบายของคนชัว่ มาท�ำให้พระสิรขิ องพระเจ้าเจริญขึน้ และเพือ่ น�ำประชากร
ของพระองค์ไปยังที่มั่นคงปลอดภัย การกดขี่ข่มเหงและการถูกเนรเทศออกประเทศ
ก�ำลังเปิดทางไปสู่เสรีภาพ {GC 291.2}
เมือ่ ค�ำสัง่ ประกาศออกไปครัง้ แรกทีบ่ งั คับให้แยกตัวออกจากคริสตจักรอังกฤษ
พวกพิวริตันได้เข้าร่วมท�ำปฏิญาณอย่างเคร่งขรึมในฐานะประชากรเสรีของพระเจ้า
ทีจ่ ะ “ด�ำเนินร่วมกันในทางทัง้ หมดทีเ่ ปิดเผยให้แก่พวกเขา” (J. Brown, The Pilgrim
Fathers หน้า 74) นี่เป็นวิญญาณที่แท้จริงของการปฏิรูป เป็นหลักการส�ำคัญของ
ความเชือ่ โปรเตสแตนท์ ด้วยเป้าหมายเช่นนี้ พวกพิวกริมส์ได้เดินทางออกจากประเทศ
ฮอลันดาไปยังทีอ่ ยูใ่ นโลกใหม่ ภายใต้ยอห์น โรบินสัน ซึง่ เป็นศาสนาจารย์ของพวกเขา
ซึ่งแต่แรกถูกขัดขวางไม่ให้เดินทางไปกับพวกเขา ค�ำปราศัยอ�ำลาของเขาที่ให้กับพวก
ผู้หนีภัยมีใจความว่า {GC 291.3}
“พี่น้องทั้งหลาย บัดนี้พวกเราก�ำลังจะจากกัน และพระเจ้าทรงทราบดีว่า
ข้าพเจ้าจะมีชวี ติ อยูท่ จี่ ะเห็นใบหน้าของท่านอีกหรือไม่ แต่ไม่วา่ พระเจ้าจะทรงจัดวางไว้
ให้หรือไม่ ข้าพเจ้าขอก�ำชับท่านต่อเบือ้ งพระพักตร์พระเจ้าและต่อหน้าเหล่าทูตสวรรค์
ผู้น�ำพระพรของพระเจ้ามาให้ว่าอย่าติดตามข้าพเจ้าล�้ำหน้าเกินที่ข้าพเจ้าได้ 311

ติดตามพระคริสต์ หากพระเจ้าจะทรงใช้เครือ่ งมืออืน่ ๆ เปิดเผยสิง่ ใดให้ทา่ น ขอให้ทา่ น
พร้อมรับไว้เหมือนที่ท่านรับความจริงในงานรับใช้ของข้าพเจ้า เพราะข้าพเจ้ามั่นใจ
อย่างยิ่งว่าพระเจ้ายังทรงมีความจริงและแสงสว่างที่จะเปิดเผยออกมาในพระวจนะ
ศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ (Martyn เล่มที่. 5 หน้าที่ 70). {GC 291.4}
“ในส่วนของข้าพเจ้าแล้ว ข้าพเจ้าคร�่ำครวญได้อย่างเต็มที่ถึงสภาพของ
คริสตจักรทีป่ ฏิรปู แล้วไม่ได้ ทีไ่ ด้มาถึงจุดหนึง่ ของศาสนาและในปัจจุบนั นีจ้ ะไม่ไปไกล
กว่าเครือ่ งมือการปฏิรปู ของพวกเขา ชาวลูเธอร์เรินจะไปเกินทีล่ เู ธอร์มองเห็นไม่ได้……..
และท่านก็มองเห็นว่าพวกคาลวินนิสต์ยึดติดกับสิ่งที่คนยิ่งใหญ่ของพระเจ้าได้ทิ้งไว้
พวกเขายังมองไม่เห็นทุกสิ่ง นี่เป็นความทุกข์ยากที่จะต้องร้องไห้เศร้าใจ เพราะแม้ว่า
พวกเขาเป็นแสงที่ลุกไหม้และสว่างเจิดจ้าในสมัยของพวกเขา แต่ถึงกระนั้นก็ยังไม่ได้
ผ่านทะลุเข้าสู่ค�ำสอนทั้งหมดของพระเจ้า แต่หากพวกเขายังมีชีวิตอยู่ในเวลานี้ พวก
เขาก็ยงั คงจะยึดแสงสว่างทีเ่ พิม่ เติมเข้ามาเหมือนเช่นทีพ่ วกเขารับไว้แต่แรก” (D. Neal,
History of the Puritans เล่มที่ 1 หน้าที่ 269) {GC 292.1}
“ขอให้ท่านจดจ�ำพันธะสัญญาของคริสตจักรของท่าน ที่ท่านตกลงจะเดินใน
มรรคาทั้งสิ้นของพระเจ้าที่ได้เปิดเผยหรือจะเปิดเผยให้แก่ท่าน จงจดจ�ำพระสัญญา
และค�ำปฏิญาณที่ท�ำไว้กับพระเจ้าและที่ท�ำต่อกันเพื่อจะรับแสงสว่างและความจริง
ใดๆทีจ่ ะเปิดเผยออกมาจากพระวจนะทีบ่ นั ทึกไว้ของพระองค์ แต่วา่ ข้าพเจ้าขอวิงวอน
ท่าน ให้เอาใจใส่กบั สิง่ ทีท่ า่ นจะรับเป็นความจริงและให้เปรียบเทียบ ให้ชงั่ กับความจริง
ในพระคัมภีร์ข้ออื่นๆก่อนที่ท่านจะรับเพราะเป็นไปไม่ได้ที่โลกของคริสเตียนจะออก
มาจากความมืดมนหนาทึบของการต่อต้านคริสเตียนเช่นนี้ในเวลาภายหลังเช่นนี้และ
ความรู้บริบูรณ์อย่างเต็มที่จะเปิดเผยออกมาในทันที” (Martyn เล่มที่. 5 หน้าที่ 70,
71) {GC 292.2}
ความปรารถนาเสรีภาพของจิตใต้ส�ำนึกได้ดลใจพวกพิวกริมส์ให้เดินทาง
แสนไกลด้วยความกล้าหาญข้ามทะเลเพื่อทนความยากล�ำบากและภัยอันตรายของ
ถิ่นทุรกันดารและด้วยการอ�ำนวยพรของพระเจ้าให้วางรากฐานของประเทศยิ่งใหญ่
บนชายฝั่งของประเทศอเมริกา ถึงแม้พวกพิวกริมส์จะสัตยซื่อและย�ำเกรงพระเจ้า
ก็ตามที พวกเขายังไม่เข้าใจหลักการยิง่ ใหญ่ของเสรีภาพทางศาสนา เสรีภาพทีพ่ วกเขา
312 หามาให้ ตั ว เองด้ ว ยการลงแรงเสี ย สละอย่ า งมากยิ่ ง นั้ น พวกเขาไม่ เ ต็ ม ใจ

พร้อมที่จะมอบให้ผู้อื่น “มีน้อยคนแม้ในพวกนักคิดและนักสอนศีลธรรมชั้นน�ำของ
ศตวรรษที่สิบเอ็ดมีแนวคิดที่ถูกต้องตามหลักการยิ่งใหญ่ที่เป็นผลของการเติบโตใน
พระคริสตธรรมคัมภีร์ใหม่ที่ยอมรับพระเจ้าว่าทรงเป็นพระผู้พิพากษาแต่องค์เดียว”
(Ibid.เล่มที่ 5 หน้าที่ 297) หลักค�ำสอนที่ว่าพระเจ้าได้มอบหมายอ�ำนาจสิทธิให้
คริสตจักรควบคุมจิตใต้ส�ำนึกและจ�ำกัดและลงโทษความนอกรีตซึ่งเป็นความผิดที่
ฝังรากลึกของพระสันตะปาปาในขณะทีน่ กั ปฏิรปู ศาสนาปฏิเสธค�ำสอนศาสนาของโรม
พวกเขาก็ไม่ได้หลุดพ้นจากวิญญาณของความไม่ยอมผ่อนปรนโดยสิน้ เชิง ความมืดทึบ
ขณะระบบของพระสันตะปาปาได้ห้อมล้อมโลกของคริสเตียนทั้งหมดในการปกครอง
เป็นเวลาหลายชั่วอายุคนนั้นยังไม่เหือดหายไปเสียทีเดียว ศาสนาจารย์ชั้นน�ำคนหนึ่ง
ในอาณานิคมของอ่าวเมสสซาซูเสตส์กล่าวว่า “ความใจกว้างเป็นเหตุทำ� ให้โลกต่อต้าน
คริสเตียน และคริสตจักรไม่เคยได้รับบาดเจ็บด้วยการลงโทษคนนอกรีต” (Ibid.เล่มที่
5 หน้าที่ 335) ชาวอาณานิคมทั้งหลายได้รับกฎระเบียบที่ว่าสมาชิกคริสตจักรเท่านั้น
จะออกเสียงในอ�ำนาจฝ่ายปกครองได้ มีการก่อตั้งคริสตจักรฝ่ายบ้านเมืองแบบหนึ่ง
ขึ้นมาเรียกว่า “คริสตจักรแห่งรัฐ” ก�ำหนดให้ทุกคนต้องบริจาคสนับสนุนคณะพระ
และฝ่ายปกครองได้รับอ�ำนาจที่จะควบคุมคนนอกรีต ด้วยประการฉะนี้ อ�ำนาจฝ่าย
ฆราวาสตกไปอยู่ในมือของคริสตจักร เวลาผ่านไปไม่นาน การควบคุมเหล่านี้น�ำไปสู่
การกดขี่ข่มเหงซึ่งเป็นผลที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ {GC 292.3}
สิบเอ็ดปีหลังจากอาณานิคมแรกได้ก่อตั้งขึ้น โรเจอร์ วิลเลียมส์เดินทางมายัง
โลกใหม่ เหมือนเช่นพิวกรีมส์ในสมัยแรกนั้น เขามาเพื่อจะอยู่อย่างมีความสุขกับ
เสรีภาพทางศาสนา แต่เขามองเห็นสิ่งที่แตกต่างจากที่พวกเขามองซึ่งเป็นสิ่งที่น้อย
คนในสมัยของเขายังจะต้องคอยดูอีกต่อไป เขามองเห็นว่าเสรีภาพนี้เป็นสิทธิอันชอบ
ของทุกคน ไม่ว่าพวกเขาจะมีหลักความเชื่อใดในศาสนา เขาเป็นคนแสวงหาความจริง
ที่จริงใจ เขายึดถือเหมือนเช่นโรบินสันว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะได้รับแสงสว่างทั้งหมดจาก
พระวจนะของพระเจ้าแล้ว วิลเลียมส์เป็นคนแรกในโลกคริสเตียนยุคใหม่ที่ก่อตั้งการ
ปกครองฝ่ายพลเรือนโดยหลักการของเสรีภาพของจิตใต้ส�ำนึก ความเสมอภาคใน
ด้านความคิดเห็นภายใต้กฎหมาย” (Bancroft ตอนที่ 1 บทที่ 15 ย่อหน้าที่ 16) เขา
ประกาศว่าเป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองที่จะปราบปรามอาชญากรรมแต่
จะต้องไม่ควบคุมจิตใต้ส�ำนึก เขาพูดว่า “ชุมชนหรือเจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง 313

จะเป็นผู้ตัดสินเลือกว่าจะจัดการกับแต่ละคนอย่างไร แต่เมื่อพวกเขาพยายามสั่งการ
เรื่องของหน้าที่ของมนุษย์แล้ว พวกเขาก็จะอยู่ผิดที่และจะไม่มีความปลอดภัย เพราะ
เป็นเรื่องที่เห็นได้อย่างชัดเจนว่าหากเจ้าหนักงานฝ่ายปกครองก�ำอ�ำนาจไว้ เขาก็อาจ
ประกาศสั่งข้อคิดหรือความเชื่อเรื่องหนึ่งในวันนี้และอีกเรื่องในวันรุ่งขึ้น เหมือนที่ท�ำ
มาแล้วในประเทศอังกฤษโดยพระมหากษัตริยแ์ ละพระราชินหี ลายๆพระองค์ และพระ
สันตะปาปาหลายพระองค์และคณะที่ปรึกษาของคริสตจักรโรมัน จนความเชื่อกลาย
เป็นความสับสนวุ่นวาย” (Martyn เล่มที่ 5 หน้าที่ 340) {GC 293.1}
การเข้าร่วมพิธีในคริสตจักรที่ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการเป็นเรื่องบังคับ
ด้วยโทษของการปรับหรือการติดคุก “วิลเลียมส์ต�ำหนิกฎหมายฉบับนี้ การบังคับให้
เข้าร่วมคริสตจักรท้องถิน่ เป็นบทบัญญัตเิ ลวร้ายทีส่ ดุ ในประมวลกฎหมายของประเทศ
อังกฤษ การบังคับมนุษย์ให้เข้าร่วมกับผู้ที่มีความเชื่อแตกต่างกันนั้นเขาถือว่าเป็น
การละเมิดอย่างเปิดเผยในสิทธิที่ได้มาโดยธรรมชาติ การลากคนไม่ฝักใฝ่ศาสนาและ
ไม่เต็มใจเข้าไปยังการนมัสการสาธารณะดูประหนึ่งว่าก�ำหนดให้เป็นคนหน้าซื่อใจ
คด……’ไม่มีผู้ใดจะต้องถูกบังคับให้นมัสการหรือ’ ผู้ต่อต้านที่ตะลึงกับค�ำพูดของเขา
อุทานว่า ‘อะไรกันนะ คนงานไม่สมกับค่าจ้างของเขาหรือ’ เขาตอบว่า ‘สมกับค่าจ้าง
ที่ได้จากคนจ้างเขา’” (Bancroft ตอนที่ 1 บทที่ 15 ย่อหน้าที่ 2) {GC 294.1}
คนเคารพและรักโรเจอร์ วิลเลียมส์ในฐานะศาสนาจารย์ทซี่ อื่ สัตย์ เขาเป็นคน
ทีม่ คี วามสามารถทีห่ ายาก ความซือ่ ตรงทีไ่ ม่โอนเอนและความเมตตากรุณาทีจ่ ริงใจ แต่
ถึงกระนัน้ พวกเขาทนอยูก่ บั ความยืนหยัดของเขาทีไ่ ม่ยอมรับสิทธิของเจ้าพนักงานฝ่าย
ปกครองที่มีอำ� นาจเหนือคริสตจักรและการเรียกร้องเสรีภาพทางศาสนาของเขา พวก
เขาเน้นว่าการน�ำหลักค�ำสอนใหม่มาใช้จะไป “ลบล้างระบบการปกครองส�ำคัญของรัฐ
และการปกครองของประเทศ” (Ibid. ตอนที่ 1 บทที่ 15 ย่อหน้าที่ 10) เขาถูกตัดสิน
เนรเทศออกไปจากอาณานิคมและ ในทีส่ ดุ เพือ่ หนีให้พน้ การจับกุม เขาถูกบังคับให้หนี
ท่ามกลางความหนาวและพายุหิมะของฤดูหนาวเข้าไปในป่าทึบ {GC 294.2}
เขากล่าวว่า “เป็นเวลาสิบสี่สัปดาห์ ข้าพเจ้าถูกโหมกระหน�่ำอย่างสาหัส ไม่รู้
ว่าอาหารหรือทีน่ อนมีความหมายใด” แต่ “นกกาในป่ากันดารเลีย้ งข้าพเจ้า” และบ่อย
ครัง้ โพรงต้นไม้เป็นทีพ่ กั หลบภัยให้เขา (Martyn, เล่มที่ 5 หน้าที่ 349, 350) ด้วยสภาพ
314 เช่นนี้เขาเดินต่อไปจนพบที่หลบภัยกับเผ่าอินเดียแดงเผ่าหนึ่ง ในขณะที่เขา

สอนความจริงของข่าวประเสริฐให้แก่พวกเขา เขาได้เอาชนะความไว้วางใจและความรัก
ของเผ่าอินเดียแดงเผ่านั้นมา {GC 294.3}
หลังจากเวลาหลายเดือนของการเปลี่ยนแปลงและการท่องเที่ยวไป ในที่สุด
เขาได้เดินทางไปถึงชายฝั่งของอ่าวนาร์รากันเสทต์ ณ ที่นั่นเขาได้วางรากฐานรัฐแรก
ของยุคใหม่ทม่ี เี หตุมผี ลอย่างเต็มทีข่ องการยอมรับสิทธิของเสรีภาพทางศาสนาหลักการ
พื้นฐานอาณานิคมของ โรเจอร์ วิลเลียมส์คือ “มนุษย์ทุกคนจะต้องมีเสรีภาพที่จะ
นมัสการพระเจ้าตามแสงสว่างของจิตใต้สำ� นึกของเขาเอง” (Ibid. เล่มที่ 5 หน้าที่ 354)
โรดต์ ไอแลนด์ทเี่ ป็นรัฐเล็กๆของเขาเป็นทีห่ ลบภัยของคนถูกกดขีแ่ ละได้เติบใหญ่และ
เจริญขึน้ จนหลักการพืน้ ฐานคือเสรีภาพฝ่ายปกครองและศาสนาได้มาเป็นศิลามุมเอก
ของสหรัฐอเมริกา {GC 295.1}
ด้วยเอกสารเก่าแก่ยิ่งใหญ่ ที่เรียกว่า “การประกาศความเป็นอิสระ” ที่
บรรพบุรุษของเราจัดวางเป็นรายการแสดงสิทธิและเสรีภาพของพลเมือง พวกเขา
ประกาศว่า “เราถือว่าความจริงเหล่านีเ้ ป็นหลักฐานในตัวเองทีว่ า่ มนุษย์ทงั้ ปวงถูกสร้าง
มาอย่างเสมอภาคกัน พระผูส้ ร้างทรงประสิทธิป์ ระสาทสิทธิบางประการทีโ่ อนกันไม่ได้
แก่เขาทั้ ง หลายซึ่ ง ประกอบด้วยชีวิต เสรีภาพและการแสวงหาความสุ ข ” และ
รัฐธรรมนูญใช้ถ้อยค�ำชัดเจนที่สุดรับรองการไม่ล่วงละเมิดจิตใต้ส�ำนึก “จะไม่มีการ
ก�ำหนดให้สอนวิชาศาสนาเพื่อเป็นคุณสมบัติการเข้ารับต�ำแหน่งหน้าที่ทางราชการ
ภายใต้รัฐบาลของประเทศสหรัฐอเมริกา” และ “รัฐสภาจะไม่บัญญัติกฎหมายที่
เกีย่ วข้องกับสถาบันทางศาสนาใดๆ และจะไม่หา้ มเสรีภาพในการนับถือศาสนา” {GC
295.2}
“ผู้ร่างรัฐธรรมนูญตระหนักถึงหลักการยั่งยืนในความสัมพันธ์ของมนุษย์กับ
พระเจ้าของเขาว่าอยูเ่ หนือกฎหมายของมนุษย์และสิทธิของจิตใต้สำ� นึกนัน้ โอนกันไม่ได้
ไม่จำ� เป็นต้องใช้เหตุผลทีจ่ ะยกความจริงนีข้ นึ้ มา เราส�ำนึกได้เต็มอก ความส�ำนึกในเรือ่ ง
นีท้ ขี่ ดั แย้งกับกฎหมายมนุษย์ เป็นเรือ่ งทีไ่ ด้คำ�้ ชูผพู้ ลีชพี ด้วยการทรมานมาแล้วในเปลว
เพลิงจ�ำนวนมากมาย พวกเขารูส้ กึ ว่าหน้าทีข่ องพวกเขาทีม่ ตี อ่ พระเจ้านัน้ อยูเ่ หนือการ
ตรากฎหมายของมนุษย์และมนุษย์จะมีอำ� นาจเหนือจิตใต้สำ� นึกของพวกเขาไม่ได้ เป็น
หลักการทีเ่ กิดติดมากับตัวซึง่ ไม่มสี งิ่ ใดจะถอนทิง้ ไปได้” (Congressional documents
(U.S.A.), serial No. 200, document No. 271) {GC 295.3}
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ขณะที่ข่าวเรื่องดินแดนที่มนุษย์ทุกคนอยู่ได้อย่างมีความสุขกับผลของการ
ท�ำงานของตนเองและปฏิบัติตามจิตใต้ส�ำนึกของตนเองแพร่กระจายไปยังประเทศ
ต่างๆทั่วทวีปยุโรป คนเป็นพันๆวิ่งเข้าหาชายฝั่งของโลกใหม่ อาณานิคมเพิ่มขยายขึ้น
อย่างรวดเร็ว “โดยกฎหมายพิเศษ แมสซาซูเซตส์ยื่นการต้อนรับและการช่วยเหลือ
ที่ให้เปล่าโดยรัฐเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายแก่คริสเตียนทุกชนชั้นที่ต้องการบินข้าม
มหาสมุทรแอตแลนติกเพื่อหนีภัยสงครามหรือการกันดารอาหารหรือการกดดันของ
การกดขี่ข่มเหง” ด้วยประการฉะนี้ผู้คนที่มีฐานะเป็นผู้หนีภัยและผู้ที่ถูกเหยียบย�่ำได้
มาเป็นแขกของอาณานิคม” (Martyn เล่มที่ 5 หน้าที่ 417) ในเวลายี่สิบปีตั้งแต่การ
ขึ้นบกเป็นครั้งแรกที่พลีมัธ (ปี ค.ศ.1620) มีชาวพิวกริมส์มาตั้งรกรากที่นิวอิงแลนด์
เป็นหลายพันคน {GC 296.1}
เพือ่ จะไปให้ถงึ เป้าหมายทีแ่ สวงหา “พวกเขาพึงพอใจกับการท�ำมาหาเลีย้ งชีพ
อย่างพอเพียงเพื่อความอยู่รอดด้วยการมีชีวิตอยู่อย่างไม่ฟุ่มเฟือย และท�ำงาน
อย่างหนัก พวกเขาไม่ขอสิ่งใดจากพื้นดิน นอกจากการตอบแทนที่เหมาะสมจากการ
ตรากตร�ำของพวกเขาเอง ไม่มีนิมิตถึงทองค�ำอันมีค่าส่องรัศมีหลอกลวงอยู่รอบเส้น
ทางเดินของพวกเขา……..พวกเขาพึงพอใจกับการพัฒนาที่ช้าแต่มั่นคงของสังคมการ
ปกครองของพวกเขา พวกเขาต้องการเฉพาะสิ่งที่จ�ำเป็นในถิ่นกันดาร และรดต้นไม้
แห่งเสรีภาพด้วยน�ำ้ ตาของพวกเขา และหยาดเหงือ่ จากหน้าผากของพวกเขาจนต้นไม้
นั้นหยั่งรากลึกในแผ่นดิน” {GC 296.2}
เขาทั้งหลายยึดพระคัมภีร์ไว้เป็นรากฐานของความเชื่อและที่มาของปัญญา
และธรรมนูญของเสรีภาพ ด้วยความขันแข็งพวกเขาสอนหลักการของธรรมนูญ
เหล่านี้ในบ้าน ในโรงเรียนและในคริสตจักรและผลของความมัธยัสถ์ ความฉลาด
ความบริสุทธิ์และการประมาณตนปรากฎออกมาให้เห็น คนที่อาศัยอยู่ในอาณานิคม
ของพวกพิวริตันมาหลายปีและ “ไม่เห็นคนเมาสักคนหรือได้ยินค�ำสบถสาบานหรือ
พบขอทาน” (Bancroft ตอนที่ 1 บทที1่ 9 ย่อหน้าที่ 25) จนท�ำให้มองเห็นว่าหลักการ
ของพระคัมภีร์เป็นเครื่องปกป้องแน่นอนของความยิ่งใหญ่ของประเทศ อาณานิคมที่
อ่อนแอและอยูอ่ ย่างโดดเดีย่ วต่างเข้าร่วมสมาพันธ์เป็นรัฐทีย่ งิ่ ใหญ่และโลกเฝ้ามองด้วย
ความประหลาดใจถึงสันติสุขและความรุ่งเรืองของ “คริสตจักรที่ไม่มีพระสันตะปาปา
316 และรัฐที่ไม่มีพระราชา” {GC 296.3}

แต่จ�ำนวนคนที่เข้ามายังชายฝั่งของอเมริกาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง พวกเขา
มาด้วยการหนุนของแรงผลักดันทีแ่ ตกต่างกันอย่างมากจากของพวกพิลกริมส์กลุม่ แรก
แม้ว่าความเชื่อดั้งเดิมและความบริสุทธิ์ใจจะส่งผลของพลังที่กว้างใหญ่และเป็นตัวที่
หล่อหลอมก็ตามที แต่ถึงกระนั้นอิทธิพลของมันลดต�่ำลงไปเรื่อยๆในขณะจ�ำนวนของ
คนที่แสวงหาแต่ผลประโยชน์ทางฝ่ายโลกนั้นเพิ่มมากขึ้น {GC 296.4}
ระเบียบที่ชาวอาณานิคมรุ่นแรกน�ำมาใช้ด้วยการอนุญาตให้สมาชิกของ
คริสตจักรเท่านั้นที่จะมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งหรือรับต�ำแหน่งในการปกครองฝ่าย
พลเรือน น�ำไปสู่ผลที่ร้ายแรงมาก พวกเขายอมรับมาตรการนี้มาเพื่อจะรักษาความ
บริสทุ ธิข์ องรัฐแต่ขณะเดียวกันน�ำความชัว่ เข้ามายังคริสตจักร การถือศาสนาแต่เปลือก
นอกเป็นเงื่อนไขของสิทธิการออกเสียงและการรับต�ำแหน่งหน้าที่ มีคนมากมายที่
ถูกกระตุ้นด้วยแรงผลักดันของนโยบายฝ่ายโลกได้จับมือกับคริสตจักรโดยไม่มีการ
กลับใจ ด้วยประการฉะนีค้ ริสตจักรจึงเต็มไปด้วยคนทีไ่ ม่กลับใจและแม้ในอาจารย์สอน
ศาสนายังประกอบด้วยผู้ที่ถือหลักค�ำสอนที่ผิด เพราะไม่มีความรู้เรื่องอ�ำนาจการ
เปลี่ยนแปลงใหม่ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ จึงเป็นการแสดงให้เห็นถึงผลของความชั่ว
ได้อีกครั้ง ที่มีในประวัติศาสตร์ของคริสตจักรตั้งแต่สมัยของจักรพรรดิคอนสแตนติน
จนถึงปัจจุบันที่พยายามสร้างคริสตจักรด้วยการช่วยเหลือของรัฐ ด้วยการแสวงหา
อ�ำนาจฝ่ายโลกเพือ่ สนับสนุนข่าวประเสริฐของพระองค์ผทู้ รงประกาศว่า “ราชอ�ำนาจ
ของเรามิได้เป็นของโลกนี้” (ยอห์น 18:36) การเอาคริสตจักรมารวมกับฝ่ายปกครอง
ไม่ว่าจะน้อยเพียงไรก็ตามจะท�ำให้ดูประหนึ่งว่าน�ำโลกเข้ามาใกล้ชิดกับคริสตจักร แต่
แท้จริงน�ำคริสตจักรไปใกล้ชิดมากขึ้นกับโลก {GC 297.1}
หลักการยิ่งใหญ่ที่โรบินสันและโรเจอร์ วิลเลียมส์ ผู้ให้การสนับสนุนกล่าว
อย่างกล้าหาญว่าความจริงจะต้องพัฒนาต่อไป คริสเตียนจะต้องพร้อมรับแสงสว่างที่
อาจส่องมาจากพระวจนะศักดิส์ ทิ ธิข์ องพระเจ้านัน้ ได้สญ
ู หายไปจากสายตาของทายาท
พวกเขา คริสตจักรต่างๆของโปรเตสแตนท์ในประเทศอเมริกาและรวมทั้งของทวีป
ยุโรปด้วยทีน่ ยิ มชมชอบกับการรับค�ำอ�ำนวยพรของการปฏิรปู ทางศานา ล้มเหลวทีจ่ ะ
บากบัน่ ก้าวต่อไปในวิถขี องการปฏิรปู แม้จะมีคนซือ่ สัตย์ไม่กคี่ นทีล่ กุ ขึน้ มาในบางครัง้
บางคราวเพื่ อ ประกาศความจริงใหม่และเปิดเผยความผิ ด ที่ ยึ ด ถื อ มานานก็ ตาม
คนส่วนใหญ่มีลักษณะคล้ายชาวยิวในสมัยของพระเจ้าหรือพวกนับถือ
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พระสันตะปาปาในสมัยของลูเธอร์ จะพึงพอใจที่จะเชื่อเหมือนเช่นบรรพบุรุษเชื่อและ
ด�ำเนินชีวติ เหมือนเช่นทีพ่ วกเขาด�ำเนิน ด้วยเหตุนอี้ กี ครัง้ หนึง่ ศาสนาจึงถดถอยไปเป็น
เพียงพิธกี รรม และเก็บและถนอมไว้ซงึ่ ความผิดและความงมงายทีน่ า่ จะโยนทิง้ ไป หาก
คริสตจักรได้ด�ำเนินไปตามแสงสว่างของพระวจนะของพระเจ้า ดังนั้นวิญญาณการ
ปฏิรูปทางศาสนาได้ดลบันดาลมานั้นได้ค่อยๆตายจากไปจนกระทั่งมีความต้องการ
ยิง่ ใหญ่ของการปฏิรปู ในคริสตจักรโปรเตสแตนท์เหมือนเช่นในคริสตจักรโรมันในสมัย
ของลูเธอร์ เป็นการฝักใฝ่ทางโลกและการสลบไสลทางฝ่ายวิญญาณแบบเดียวกัน การ
เคารพความคิดของมนุษย์ที่คล้ายคลึงกัน และการน�ำทฤษฎีของมนุษย์เข้ามาแทนที่
ค�ำสอนของพระวจนะของพระเจ้า {GC 297.2}
การแจกจ่ายพระคัมภีร์อย่างกว้างขวางในช่วงต้นของศตวรรษที่สิบเก้าและ
ด้วยวิธีนี้แสงสว่างยิ่งใหญ่จึงได้ส่องไปทั่วโลก เรื่องเช่นนี้ไม่ได้ท�ำให้ความรอบรู้ใน
ความจริงทีเ่ ปิดเผยเติบใหญ่ขนึ้ ในทิศทางเดียวกันหรือเป็นศาสนาทีป่ ฏิบตั กิ นั ได้ ซาตาน
ขัดขวางพระวจนะของพระเจ้าจากประชากรไม่ได้เหมือนเช่นทีท่ ำ� ในยุคก่อน มีการจัด
พระคัมภีรใ์ ห้ทกุ คนเข้าถึงได้ แต่เพือ่ กระท�ำตามเป้าหมายของมันให้สำ� เร็จ มันน�ำหลาย
คนให้ถือว่าพระคัมภีร์มีคุณค่าเพียงเล็กน้อย มนุษย์ละเลยที่จะค้นหาพระคัมภีร์ และ
พวกเขาจึงยังคงรับการแปลความหมายที่จอมปลอมต่อไปและเก็บหลักค�ำสอนที่ชื่น
ชอบไว้ทั้งๆที่ไม่พบรากฐานใดจากพระคัมภีร์ {GC 298.1}
เมือ่ ซาตานมองเห็นความล้มเหลวของความพยายามทีจ่ ะบดขยีค้ วามจริงด้วย
การกดขีข่ ม่ เหงแล้ว อีกครัง้ หนึง่ มันจึงเข้าหาแผนการของการประนีประนอมซึง่ น�ำไปสู่
การละทิง้ ศาสนาครัง้ ยิง่ ใหญ่และการก่อตัง้ คริสตจักรแห่งโรมขึน้ มา มันชักชวนคริสเตียน
ให้ท�ำพันธมิตรกันเอง บัดนี้ไม่ใช่ท�ำพันธมิตรกับคนนอกศาสนาแต่กับอย่างแท้จริง
เช่นเดียวกับคนทีก่ ราบไหว้รปู เคารพ และบัดนีผ้ ลของการเข้าร่วมเป็นพันธมิตรนัน้ ไม่ได้
ร้ายแรงน้อยไปกว่ายุคก่อน พวกเขาได้อปุ ถัมภ์ความหยิง่ ยโสและความฟุม่ เฟือยไว้ดว้ ย
การเอาศาสนามาบังหน้าและคริสตจักรจึงตกต�ำ่ ไป ซาตานยังบิดเบือนหลักค�ำสอนของ
พระคัมภีรต์ อ่ ไป และประเพณีทจี่ ะท�ำลายคนเป็นล้านก�ำลังฝังรากลึกลง คริสตจักรยกชู
และปกป้องประเพณีเหล่านี้ไว้แทนที่จะช่วงชิงเอา “หลักค�ำสอนที่เชื่อกันอยู่ที่ได้ทรง
โปรดมอบไว้แก่ธรรมิกชนครั้งเดียวเป็นพอ” (ยูดา 3) ด้วยประการฉะนี้หลักการที่
ู ศาสนาได้ทำ� และยอมทนทุกข์ยากมามากมายนัน้ จึงตกต�ำ่ ลงไป {GC 298.2}
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คำ�สาบานที่รุนแรงของเยซูอิต (ดูหน้า 249-251)

The Jesuit Oath—the most evil and most hateful Oath
in the world !! (See pg 249-251)
พระคาดินาล อาร์ช บิชอบและบิชอบทุกคนในคริสตจักรคาทอลิกจะต้อง
สาบานตนว่าจะจงรักภักดีต่อสันตะปาปาด้วยวาจาที่ปรากฏต่อไปนี้ “คนนอกรีต
ผู้ทำ�ให้ศาสนาแตกแยกและผู้ที่ทรยศต่อเจ้านายของเรา (ระบบสันตะปาปา) หรือ
ผู้สืบตำ�แหน่งดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ข้าฯจะกดขี่ข่มเหงและต่อต้านจนสุดกำ�ลัง
ของข้า ” Strong, Our Country, บทที่. 5 ย่อหน้า 2; See EGW {GC 565}
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บทที่ 17

คำ�ป่าวประกาศยามอรุณรุ่ง
หนึ่งในบรรดาความจริงส�ำคัญที่สุดและกระนั้นยังประเสริฐสุดที่พระคัมภีร์
ได้เปิดเผย นั่นคือ การเสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระคริสต์เพื่อปิดฉากพระราชกิจ
ยิ่งใหญ่แห่งการไถ่ให้รอด ส�ำหรับประชากรของพระเจ้าผู้ได้สัญจรและพ�ำนักอยู่ใน
“ดินแดนและเงามืดแห่งความตาย” มาเนิ่นนานแล้วนั้น พระสัญญาแห่งการเสด็จมา
ของพระองค์ ผู้ทรง “เป็นเหตุให้คนทั้งปวงเป็นขึ้นและมีชีวิต” “เพื่อน�ำผู้ถูกเนรเทศ
กลับสู่พระราชส�ำนัก” จึงเป็นความหวังอันล�ำ้ ค่าที่บันดาลจิตใจให้เกิดความปิติยินดี
ค�ำสอนเรื่องการเสด็จกลับมาครั้งที่สองเป็นส่วนที่ส�ำคัญที่สุดของพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์
ตั้งแต่วันที่มนุษย์คู่แรกได้ก้าวย่างออกจากสวนเอเดนด้วยความโศกเศร้า บรรดาบุตร
แห่งความเชื่อทั้งหลายต่างรอคอยการเสด็จมาของพระผู้ทรงโปรดสัญญาไว้ เพื่อให้
มาหักโค่นอ�ำนาจของผู้ท�ำลายและน�ำพวกเขากลับไปยังสวรรค์ที่ได้สูญเสียไป มนุษย์
ผู้บริสุทธิ์ของพระเจ้าในสมัยโบราณได้เฝ้ารอคอยพระเมสสิยาห์เสด็จมาด้วยสง่าราศี
ซึ่งเป็นจุดหมายสูงสุดแห่งความหวังของพวกเขา มีเพียงเอโนคเท่านั้นซึ่งเป็นคนรุ่น
ที่เจ็ดผู้สืบเชื้อสายจากพวกเขาที่เคยอาศัยอยู่ในสวนเอเดน ที่ได้ด�ำเนินกับพระเจ้าใน
โลกเป็นเวลาสามศตวรรษ พระเจ้าทรงอนุญาตให้เขามองเห็นกาลข้างหน้าเมือ่ พระเจ้า
พระผูช้ ว่ ยให้รอดพ้นทรงเสด็จมา เอโนคประกาศว่า “นีแ่ น่ะ องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าได้เสด็จ
มาพร้อมกับผู้บริสุทธิ์ของพระองค์เป็นหมื่น ๆ เพื่อทรงพิพากษาปรับโทษคนทั้งปวง”
(ยูดา 14, 15) ในค�ำ่ คืนของความทุกข์ยาก โยบบรรพบุรษุ ของเราได้กล่าวถึงความยาก
ล�ำบากด้วยความวางใจที่ไม่สั่นคลอนว่า “ข้าทราบว่าพระผู้ไถ่ของข้าทรงพระชนม์อยู่
และในที่สุดพระองค์จะทรงปรากฏบนแผ่นดินโลก…ในเนื้อหนังของข้า ข้าจะเห็น
พระเจ้า ผู้ซึ่งข้าจะได้เห็นเองและนัยน์ตาของข้าจะได้เห็น ไม่ใช่คนอื่น” (โยบ 19:2527) {GC 299.1}
320 การเสด็จมาของพระคริสต์เพื่อน�ำไปสู่การปกครองด้วยความชอบธรรมได้

ดลใจให้เป็นค�ำพูดที่ประเสริฐเลิศและแรงกล้าที่สุดของบรรดาผู้เขียนที่อุทิศตนแด่
พระเจ้า กวีและผู้เผยพระวจนะในพระคัมภีร์ได้ประพันธ์ด้วยถ้อยค�ำที่เปล่งประกาย
ดั่งไฟแห่งสวรรค์ ผู้ประพันธ์สดุดีขับร้องถึงฤทธานุภาพและความงามสง่าของกษัตริย์
แห่งอิสราเอลว่า “พระเจ้าทรงทอแสงออกมาจากศิโยนนครแห่งความงามหมดจด
พระเจ้าของเราเสด็จมา พระองค์มิได้ทรงเงียบอยู่….พระองค์ทรงเรียกถึงฟ้าสวรรค์
เบื้องบนและถึงแผ่นดินโลกเพื่อพระองค์จะทรงพิพากษาประชากรของพระองค์”
(สดุดี 50:2-4) “จงให้ฟ้าสวรรค์ยินดีและแผ่นดินโลกเปรมปรีดิ์…..เฉพาะพระพักตร์
พระเจ้าเพราะพระองค์เสด็จมา ด้วยพระองค์เสด็จมาพิพากษาโลก พระองค์จะทรง
พิพากษาโลกด้วยความชอบธรรมและชนชาติทั้งหลายด้วยความจริงของพระองค์”
(สดุดี 96:11-13){GC 300.1}
ผู้เผยพระวจนะอิสยาห์กล่าวว่า “ผู้อาศัยอยู่ในผงคลี จงตื่นเถิดและร้องเพลง
เพราะความชื่นบาน เพราะน�้ำค้างของเจ้าเป็นน�้ำค้างของความสว่างและแผ่นดินโลก
จะให้ชาวแดนคนตายเป็นขึ้น” “คนตายของพระองค์จะมีชีวิต ศพของเขาทั้งหลาย
จะลุกขึน้ ” “พระองค์จะทรงกลืนความตายเสียเป็นนิตย์ และพระเจ้าจะทรงเช็ดน�ำ้ ตา
จากหน้าทั้งปวงและพระองค์จะทรงเอาการลบหลู่ชนชาติของพระองค์ไปเสียจากทั่ว
แผ่นดินโลกเพราะพระเจ้าได้ตรัสแล้ว ในวันนัน้ เขาจะกล่าวกันว่า นีแ่ น่ะ นีค่ อื พระเจ้า
ของเราทั้งหลาย เราได้รอคอยพระองค์ เพื่อว่าพระองค์จะทรงช่วยเราให้รอด นี่คือ
พระเจ้า เราได้รอคอยพระองค์ ให้เรายินดีและเปรมปรีดิ์ในความรอดของพระองค์”
(อิสยาห์ 26:19; 25:8,9){GC 300.2}
และเมือ่ ฮาบากุกเข้าอยูใ่ นภวังค์ของนิมติ อันศักดิส์ ทิ ธิ์ เขาได้เห็นพระองค์ทรง
เสด็จมา “พระเจ้าเสด็จจากเทมาน องค์บริสุทธิ์เสด็จจากภูเขาปาราน สง่าราศีของ
พระองค์คลุมทั่วฟ้าสวรรค์และโลกก็เต็มด้วยค�ำสรรเสริญพระองค์ ความผ่องใสของ
พระองค์ดังแสงสว่าง” “พระองค์ประทับยืนและทรงวัดพิภพ พระองค์ทอดพระเนตร
และทรงเขย่าประชาชาติและภูเขานิรันดรกาลก็กระจัดกระจายและเนินเขาอันอยู่
เนืองนิตย์กย็ บุ ต�ำ่ ลง การเสด็จของพระองค์กเ็ ป็นดังดัง้ เดิม” “พระองค์เสด็จทรงม้า….
ทรงรถรบแห่งความมีชัย” “บรรดาภูเขาเห็นพระองค์ก็บิดเบี้ยวไป…..มหาสมุทรก็
ส่งเสียง มันยกมือของมันขึ้นเบื้องสูง ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์นิ่งเฉยอยู่ในที่ของมัน
เมื่อแสงแห่งลูกธนูของพระองค์พุ่งผ่านไป เมื่อแสงแวบวาบแห่งหอกอันเป็น 321

เงาของพระองค์พุ่งไป” “พระองค์เสด็จออกไปเพื่อช่วยประชากรของพระองค์ให้รอด
เพื่อช่วยผู้ที่พระองค์ทรงเจิมไว้ให้รอด” (ฮาบากุก 3:3,4,6,8,10,11,13) {GC 300.3}
เมือ่ พระผูช้ ว่ ยให้รอดจวนจะจากสาวกของพระองค์ไปนัน้ พระองค์ทรงปลอบ
ประโลมพวกเขาทีต่ กอยูใ่ นความเศร้าใจด้วยความมัน่ ใจว่า พระองค์จะเสด็จกลับมาอีก
“อย่าให้ใจท่านทั้งหลายวิตกเลย….ในพระนิเวศของพระบิดาเรามีที่อยู่เป็นอันมาก…..
เราไปจัดเตรียมที่ไว้ส�ำหรับท่านทั้งหลาย เมื่อเราไปจัดเตรียมที่ไว้ส�ำหรับท่านแล้ว เรา
จะกลับมาอีกรับท่านไปอยู่กับเรา” (ยอห์น 14:1-3) “บุตรมนุษย์ทรงพระสิริเสด็จมา
กับทั้งหมู่ทูตสวรรค์…พระองค์จะประทับบนพระที่นั่งอันรุ่งเรืองของพระองค์ บรรดา
ประชาชาติตา่ ง ๆ จะประชุมพร้อมกันต่อพระพักตร์พระองค์” (มัทธิว 25:31,32) {GC
301.1}
หลังจากที่พระคริสต์ทรงเสด็จสู่สวรรค์แล้ว ทูตสวรรค์ที่ยังรีรออยู่บนภูเขา
มะกอกเทศได้ย�้ำถึงพระสัญญาในการเสด็จกลับมาของพระองค์ว่า “พระเยซูองค์
(เดียวกัน)นี้ ซึง่ ทรงรับไปจากท่านขึน้ ไปยังสวรรค์นนั้ จะเสด็จมาอีกเหมือนอย่างทีท่ า่ น
ทั้งหลายได้เห็นพระองค์เสด็จไปยังสวรรค์นั้น” (กิจการของอัครทูต 1:11) และเมื่อ
อัครสาวกเปาโลได้รับการดลใจจากพระวิญญาณ เขากล่าวเป็นพยานว่า “องค์พระ
ผูเ้ ป็นเจ้าจะเสด็จมาจากสวรรค์ดว้ ยพระด�ำรัสสัง่ ด้วยส�ำเนียงเรียกของเทพบดีและด้วย
เสียงแตรของพระเจ้า” ( 1 เธสะโลนิกา 4:16) ผู้เผยพระวจนะแห่งเกาะปัทมอสกล่าว
ว่า “ดูเถิด พระองค์จะเสด็จมาพร้อมหมู่เมฆและนัยน์ตาทุกดวง…จะเห็นพระองค์”
(วิวรณ์ 1:7) {GC 301.2}
การเสด็จกลับมาของพระองค์จะรวมถึงเรื่องราวต่าง ๆ ที่ประเสริฐ ซึ่งเมื่อสิ่ง
สารพัดจะ “ตัง้ ขึน้ ใหม่ตามซึง่ พระเจ้าได้ตรัสไว้โดยปากบรรดาผูเ้ ผยพระวจนะบริสทุ ธิ์
ของพระองค์ตั้งแต่กาลโบราณมา” (กิจการของอัครทูต 3:21) และแล้วความชั่วร้ายที่
ปกครองโลกมาเป็นเวลาอันยาวนานจะถูกท�ำลายไป “ราชอาณาจักรแห่งพิภพนี้” จะ
มา “เป็นราชอาณาจักรขององค์ผู้เป็นเจ้าของเราและเป็นของพระคริสต์ของพระองค์
และพระองค์จะทรงครอบครองตลอดไปเป็นนิตย์” (วิวรณ์ 11:15) “จะเผยพระสิรขิ อง
พระเจ้า และมนุษย์ทงั้ สิน้ จะได้เห็นด้วยกัน” “พระเจ้าจะทรงท�ำให้ความชอบธรรมและ
ความสรรเสริญงอกขึ้นมาต่อหน้าบรรดาประชาชาติ” พระเจ้า “จะเป็นมงกุฎศักดิ์ศรี
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(อิสยาห์ 40:5; 61:11; 28:5) {GC 301.3}
เวลานัน้ อาณาจักรแห่งสันติสขุ และทีไ่ ด้รอคอยมาเนิน่ นานของพระเมสสิยาห์
จะได้รบั การสถาปนาขึน้ ตลอดทัว่ ฟ้าสวรรค์ “พระเจ้าจะทรงเล้าโลมศิโยน พระองค์จะ
ทรงเล้าโลมที่ทิ้งร้างทั้งสิ้นของเธอและจะท�ำถิ่นทุรกันดารของเธอเหมือนสวนเอเดน
และทะเลทรายของเธอเหมือนอุทยานของพระเจ้า” “ศักดิ์ศรีของเลบานอนก็จะ
ประทานให้มัน ทั้งความโอ่อ่าตระการของคารเมลและชาโรน” “เขาจะไม่ขนานนาม
เจ้าอีกว่าถูกทอดทิง้ และเขาจะไม่เรียกแผ่นดินของเจ้าอีกว่าซึง่ ร้างเปล่า แต่เขาจะเรียก
เจ้าว่า ความปีตยิ นิ ดีของเราอยูใ่ นเธอและเรียกแผ่นดินของเจ้าว่า สมรสแล้ว” “เจ้าบ่าว
เปรมปรีดเิ์ พราะเจ้าสาวฉันใด พระเจ้าของเจ้าจะเปรมปรีดเิ์ พราะเจ้าฉันนัน้ ” (อิสยาห์
51:3; 35:2; 62:4,5) {GC 302.1}
การเสด็จมาขององค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นความหวังของผู้ติดตามที่ชื่อสัตย์ของ
พระองค์ตลอดทุกยุคทุกสมัย พระสัญญาทีพ่ ระผูช้ ว่ ยให้รอดกล่าวเป็นค�ำอ�ำลาบนภูเขา
มะกอกเทศว่า พระองค์จะทรงเสด็จกลับมาอีก ท�ำให้อนาคตเบือ้ งหน้าของบรรดาสาวก
ดูเจิดจ้า ท�ำให้จิตใจของพวกเขาเกิดความปิติยินดีและมีความหวังใจ ที่ความโศกเศร้า
มิอาจจะมาระงับหรือความทุกข์ล�ำบากมิอาจจะมาลบเลือนได้ ท่ามกลางความ
ทุกข์ยากและการกดขี่ข่มเหง “การปรากฏอันทรงสง่าราศีของพระเจ้าใหญ่ยิ่ง และ
พระเยซูคริสต์พระผูช้ ว่ ยให้รอดของเรา” (ทิตสั 2:13 TKJV) เป็น “ความหวังอันมีสขุ ”
ในขณะที่คริสเตียนชาวเมืองเธสะโลนิกาก�ำลังโศกเศร้าเมื่อต้องฝังร่างคนทีพ่ วกเขารัก
พวกเขาหวังว่าจะได้เป็นพยานถึงการเสด็จมาขององค์พระผู้เป็นเจ้าในขณะที่เขายังมี
ชีวิตอยู่ เปาโลผู้เป็นอาจารย์ของพวกเขาได้ชี้ให้พวกเขามองไปยังการฟื้นคืนชีวิตที่จะ
มีขึ้นเมื่อพระผู้ช่วยในรอดทรงเสด็จกลับมา และแล้วคนที่ตายในพระคริสต์จะฟื้นขึ้น
และถูกรับขึ้นไปพร้อมกับคนที่ยังมีชีวิตอยู่เพื่อพบองค์พระผู้เป็นเจ้าในฟ้าอากาศ
เปาโลกล่าวว่า “อย่างนั้นแหละเราก็จะอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นนิตย์ เหตุฉะนั้น
จงปลอบใจกันด้วยถ้อยค�ำเหล่านี้เถิด” (1 เธสะโลนิกา 4:16,18) {GC 302.2}
บนเกาะปัทมอสที่ขรุขระไปด้วยหิน สาวกที่พระองค์ทรงรักได้ยินพระสัญญา
ว่า “เราจะมาในเร็ว ๆ นีแ้ น่นอน” และเสียงตอบทีเ่ ฝ้าปรารถนาของเขาได้กลายมาเป็น
ค�ำอธิษฐานของคริสตจักรตลอดการเดินทางอันยาวไกลว่า “พระเยซูเจ้า เชิญเสด็จมา
เถิด” (วิวรณ์ 22:20) {GC 302.3}
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จากคุกมืดใต้ดิน จากหลักประหาร จากตะแลงแกง ที่บรรดาธรรมิกชนและ
ผูพ้ ลีชพี ต่างเป็นพยานให้กบั ความจริง พวกเขาได้สบื ต่อถ้อยค�ำแห่งความเชือ่ และความ
หวังใจมาตลอดหลายศตวรรษ มีคริสเตียนคนหนึ่งได้กล่าวว่า “จงมั่นใจถึงการฟื้นคืน
พระชนม์ของพระคริสต์และผลที่สุดก็คือการฟื้นคืนชีวิตของตัวพวกเขาเอง เมื่อ
พระองค์เสด็จมา สิง่ นีจ้ งึ ท�ำให้พวกเขาเหยียดหยามความตายและรูว้ า่ พวกเขาอยูเ่ หนือ
ความตายนั้น” (Daniel T. Taylor, The Reign of Christ on Earth: or, The Voice
of the Church in All Ages, หน้า 33.) พวกเขายินดีที่จะไปยังหลุมฝังศพเพื่อจะได้
“ฟืน้ ขึน้ สูอ่ สิ รภาพ” (หนังสือเล่มเดียวกัน หน้า 54) พวกเขาเฝ้าคอย “การเสด็จมาของ
องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าจากสวรรค์ ในหมูเ่ มฆทีเ่ ต็มด้วยสง่าราศีของพระบิดาของพระองค์”
“น�ำกาลเวลาของอาณาจักรมาให้แก่ผู้ชอบธรรม” ชาววัลเดนซีก็ได้ยึดมั่นอยู่กับ
ความเชื่อเดียวกันนี้” (หนังสือเล่มเดียวกัน., หน้า 129-132) จอห์น ไวคลิฟฟ์เอง
(1324-1384) ก็ได้เฝ้าคอยการเสด็จมาของพระผูไ้ ถ่ผทู้ รงเป็นความหวังของคริสตจักร
(หนังสือเล่มเดียวกัน, หน้า 132-134) {GC 302.4}
ลูเธอร์ (1483-1546) ประกาศว่า “ข้าพเจ้าได้บอกกับตัวเองโดยไม่ตอ้ งสงสัย
เลยว่า วันแห่งการพิพากษาจะต้องเกิดขึน้ ภายในสามร้อยปีทจี่ ะถึงนี้ พระเจ้าจะไม่ยอม
ไม่ปล่อย และไม่ทนต่อโลกที่ชั่วร้ายนานไปกว่านี้” “วันยิ่งใหญ่ก�ำลังใกล้เข้ามา เมื่อ
อาณาจักรแห่งความน่าสะอิดสะเอียนจะถูกท�ำลายล้างไป” ( หนังสือเล่มเดียวกัน,
หน้า 158, 134) {GC 303.1}
ฟิลิปเมลันช์ธัน (1497-1560) กล่าวว่า“โลกเก่าแก่ใบนี้ไม่ได้อยู่ห่างจาก
จุดจบ” จอห์นคาลวิน(1509-1564) ได้เชื้อเชิญให้คริสเตียน “อย่ารีรอ แต่ให้มีความ
ปรารถนาอย่างแรงกล้าต่อวันแห่งการเสด็จมาของพระคริสต์ อันเป็นเหตุการณ์ทสี่ ดใส
ด้วยความหวังที่สุดเหนือเหตุการณ์ทั้งหลาย” และยังได้ประกาศว่า “ให้ครอบครัว
ทั้งหมดของเหล่าผู้ที่ซื่อสัตย์จงเก็บรักษาภาพของวันนั้นเอาไว้“ “เราจะต้องกระหาย
หาพระคริสต์ เราจะต้องแสวงหา คิดค�ำนึงถึงจนกว่าจะถึงอรุณรุง่ ของวันอันยิง่ ใหญ่นนั้
เมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราจะส�ำแดงสง่าราศีของราชอาณาจักรของพระองค์โดย
บริบูรณ์” (หนังสือเล่มเดียวกัน หน้า 158, 134) {GC 303.2}
จอห์น น๊อกซ์ (1510-1572) นักปฏิรปู ชาวสก็อตช์ กล่าวว่า “พระเยซูเจ้าของ
324 เราจะมิทรงน�ำเนื้อหนังของเรากลับไปยังสวรรค์หรือ พระองค์จะมิทรงเสด็จ

กลับมาหรือ เราทราบดีว่าพระองค์จะทรงเสด็จกลับมาและจะทรงเสด็จกลับมาอย่าง
เร็วไวด้วย” ริดเลย์และลาทิเมอร์ที่ได้สละชีวิตเพื่อความจริง พวกเขารอคอยการเสด็จ
กลับมาขององค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยความเชื่อ ริดเลย์บันทึกไว้ว่า “ไม่เป็นที่น่าสงสัยเลย
ว่า โลกใบนี้ก�ำลังจะสิ้นสุดลง ข้าพเจ้าเชื่อ ฉะนั้นข้าพเจ้าจึงกล่าวเช่นนี้ ให้จิตใจของ
พวกเราร้องขอต่อพระคริสต์พระผูช้ ว่ ยให้รอดของเรา ร้องขอพร้อม ๆ กับยอห์นผูร้ บั ใช้
ของพระเจ้าว่า พระเยซูเจ้า เชิญเสด็จมาเถิด” (หนังสือเล่มเดียวกัน หน้า 151, 145)
{GC 303.3}
บักซ์เตอร์กล่าวว่า “ความคิดที่ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงเสด็จมานั้น สร้าง
ความหวานชืน่ และความปิตยิ นิ ดีอย่างทีส่ ดุ ให้แก่ขา้ พเจ้า” (Richard Baxter, Works,
เล่มที่ 17, หน้า 555) “เป็นผลงานแห่งความเชือ่ และเป็นคุณลักษณะของธรรมิกชนของ
พระองค์ทจี่ ะรักถึงการเสด็จมาของพระองค์และเฝ้าคอยด้วยความหวังอันมีสขุ ” “หาก
ความตายเป็นศัตรูตวั สุดท้ายทีจ่ ะถูกท�ำลายไปในการฟืน้ คืนชีวติ เราคงจะได้เรียนรูว้ า่
ผู้เชื่อจะต้องเฝ้าคอยและอธิษฐานเพื่อการเสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระคริสต์ด้วย
ความจริงจัง เมือ่ ชัยชนะทีส่ มบูรณ์ครัง้ สุดท้ายจะได้เกิดขึน้ ” (หนังสือเล่มเดียวกัน vol.
17, หน้า 500) “นีค่ อื วันทีผ่ เู้ ชือ่ ทุกคนจะต้องเฝ้าปรารถนาและมีความหวังและรอคอย
เพือ่ ให้งานทัง้ ปวงในการไถ่ให้รอด และความปรารถนาและความอุตสาหะทัง้ หมดทีอ่ ยู่
ในจิตวิญญาณของเขาส�ำเร็จ” “พระองค์เจ้าข้า โปรดเร่งวันแห่งความหวังใจนี้เถิด”
(หนังสือเล่มเดียวกัน เล่มที่ 17, หน้า 182, 183) นี่เป็นความหวังของคริสตจักรใน
สมัยของอัครทูต ความหวังของ“คริสตจักรที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร” และเป็นความหวัง
ของนักปฏิรูปศาสนา {GC 303.4}
ค�ำพยากรณ์ไม่เพียงท�ำนายถึงลักษณะและเป้าหมายของการเสด็จมาของ
พระคริสต์ แต่ยังแสดงให้เห็นถึงเครื่องหมายเพื่อให้มนุษย์ได้ทราบว่า วันนั้นก�ำลังใกล้
เข้ามาแล้ว พระเยซูทรงตรัสว่า “จะมีหมายส�ำคัญที่ดวงอาทิตย์ ที่ดวงจันทร์และที่
ดวงดาวทั้งปวง” (ลูกา 21:25) “ดวงอาทิตย์จะมืดไปและดวงจันทร์จะไม่ส่องแสง
ดวงดาวทั้งปวงจะตกจากฟ้าและบรรดาสิ่งซึ่งมีอ�ำนาจในท้องฟ้าจะสะเทือนสะท้าน
เมื่อนั้นเขาจะเห็นบุตรมนุษย์มาในเมฆ ทรงฤทธานุภาพและพระสิริเป็นอันมาก”
(มาระโก 13:24-26) ผูเ้ ขียนพระธรรมวิวรณ์บรรยายถึงหมายส�ำคัญแรกทีจ่ ะมาถึงก่อน
การเสด็จกลับในมาครั้งที่สองว่า “แผ่นดินไหวใหญ่โต ดวงอาทิตย์ก็กลับมืดด�ำ 325

ดุจผ้ากระสอบขนสัตว์และดวงจันทร์วันเพ็ญก็กลายเป็นสีเลือด” (วิวรณ์ 6:12) {GC
304.1}
ก่ อ นศตวรรษที่สิบเก้าจะเริ่มขึ้น มีคนเป็นพยานในหมายส� ำ คั ญ เหล่ า นี้
เหตุการณ์เกิดขึ้นตามค�ำพยากรณ์ ในปี ค.ศ. 1755 เกิดแผ่นดินไหวร้ายแรงที่สุดเท่าที่
เคยบันทึกไว้ เป็นที่รู้จักกันว่าเป็นแผ่นดินไหวแห่งเมืองลิสบอน แรงสั่นสะเทือน
แผ่ขยายไปถึงพืน้ ทีส่ ว่ นใหญ่ของทวีปยุโรป แอฟริกาและอเมริกา แรงสัน่ สะเทือนนีร้ บั
ความรูส้ กึ ได้ถงึ ในกรีนแลนด์ หมูเ่ กาะอินดีสตะวันตก เกาะมาดีรา่ ประเทศนอร์เวย์และ
ประเทศสวีเดน สหราชอาณาจักรและประเทศไอร์แลนด์ แรงสั่นสะเทือนแผ่กระจาย
ครอบคลุมพื้นที่ไม่น้อยกว่าสิบล้านตารางกิโลเมตร ความรุนแรงของแรงสั่นสะเทือน
ในทวีปแอฟริกาเกือบจะเท่ากับในยุโรป เมืองแอลเจียร์ (เมืองหลวงของประเทศ
แอลเจียเรีย ในทวีปแอฟริกาเหนือ) ถูกท�ำลายไปเกือบหมด มีหมูบ่ า้ นแห่งหนึง่ ห่างจาก
ประเทศโมร็อกโกไม่ไกลนัก หมู่บ้านนี้มีประชากรอาศัยราว 8,000 ถึง 10,000 คน ได้
ถูกกลืนหายไปทั้งหมู่บ้าน คลื่นขนาดใหญ่พัดกระหน�่ำกวาดชายฝั่งประเทศสเปนและ
ทวีปแอฟริกา กลืนเมืองหลายเมืองและสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวง {GC 304.2}
แรงสั่นสะเทือนเกิดขึ้นรุนแรงที่สุดในประเทศสเปนและประเทศโปรตุเกส มี
รายงานว่า ที่เมืองคาดิส คลื่นที่พัดเข้ามาสูงถึง 18 เมตร ภูเขา “บางลูกที่ใหญ่ที่สุดใน
ประเทศโปรตุเกส สั่นสะเทือนอย่างรุนแรง ดูประหนึ่งว่าเป็นการสั่นสะเทือนมาจาก
ฐานรากของภูเขา ยอดภูเขาบางลูกเปิดออก ปริออกและฉีกขาดอย่างน่าพิศวง ก้อนหิน
ขนาดใหญ่ถกู เหวีย่ งลงไปในหุบเขาทีอ่ ยูใ่ กล้เคียง เล่ากันว่ามีเปลวไฟพวยพุง่ ออกมาจาก
ภูเขาเหล่านี้” . (Sir Charles Lyell, Principles of Geology, หน้า 495) {GC 304.3}
ทีเ่ มืองลิสบอน “มีเสียงดังสนัน่ จากใต้พนื้ ดิน และวินาทีตอ่ มา แรงสัน่ สะเทือน
อย่างรุนแรงได้ทำ� ลายเมืองไปเสียส่วนใหญ่ ในช่วงเวลาประมาณหกนาที คนจ�ำนวนกว่า
หกหมืน่ คนต้องพินาศไป ในตอนแรก คลืน่ ได้มว้ นตัวกลับลงไปในทะเลก่อนและปล่อย
ให้เห็นแนวพืน้ ดินแห้ง และแล้วคลืน่ ก็มว้ นซัดกลับเข้ามา เป็นคลืน่ ทีส่ งู กว่าระดับปกติ
ถึงห้าสิบเมตร หรือกว่านั้นจากระดับปกติ” “ในบรรดาเหตุการณ์วิปริตเกี่ยวพันกับ
เรื่องที่เกิดขึ้นที่เมืองลิสบอนในช่วงหายนะนี้ เป็นการพังทรุดลงมาของท่าเรือแห่งใหม่
ที่สร้างด้วยหินอ่อนด้วยค่าใช้จ่ายมหาศาล ฝูงชนจ�ำนวนมากได้เข้าไปรวมตัวกันเพื่อ
326 หลบภัยอยู่ที่นั่น เป็นจุดหลบภัยเพื่อให้พ้นจากสิ่งปรักหักพังที่จะตกลงมา

แต่ในทันใดนั้นเอง ท่าเรือนี้ก็จมดิ่งลงพร้อมกับคนทั้งหมดที่อยู่บนนั้น และไม่มีแม้แต่
ศพเดียวที่ลอยขึ้นมาบนผิวน�้ำอีกเลย” (หนังสือเล่มเดียวกัน หน้า 495). {GC 305.1}
“แรงสั่นสะเทือน” ของแผ่นดินไหวท�ำให้ “โบสถ์และคอนแวนต์ของแม่ชี
ทุกแห่ง อาคารสาธารณะขนาดใหญ่เกือบทั้งหมด และบ้านเรือนมากกว่าหนึ่งในสี่
พังทลายลงมาทันทีภายหลังการสั่นสะเทือน สองชั่วโมงหลังจากแผ่นดินไหว เกิดไฟ
ลุกไหม้ตามที่ต่าง ๆ และโหมไหม้อย่างรุนแรงเป็นเวลาเกือบสามวัน จนเมืองแทบจะ
ร้างเปล่าไปโดยสิน้ เชิง แผ่นดินไหวได้เกิดขึน้ ในวันบริสทุ ธิ์ ดังนัน้ โบสถ์และคอนแวนต์
จึงมีคนชุมนุมอยูเ่ ต็มไปหมด มีเพียงน้อยคนทีส่ ามารถหนีรอดออกมาได้ “-- Encyclopedia Americana, art. “Lisbon,” note (ฉบับปี 1831). “ผู้คนต่างหวาดกลัวจน
เกินกว่าทีจ่ ะบรรยายออกมาได้ ไม่มใี ครทีร่ อ้ งไห้ เพราะเป็นเหตุการณ์ทเี่ กินกว่าทีน่ ำ�้ ตา
จะเห็นใจ พวกเขาได้แต่วิ่งไปวิ่งมา เพ้อคลั่งด้วยความกลัว และตกใจ ต่างตบหน้าและ
ทุบอกของตนเองพร้อมกับร้องเสียงดังว่า “โปรดเมตตาด้วยเถิด! วาระสุดท้ายของโลก
มาถึงแล้ว” แม่ลมื ลูกของตน และได้วงิ่ แบกรูปปัน้ กางเขน เคราะห์รา้ ยทีม่ คี นมากมาย
วิง่ หลบเข้าไปในโบสถ์ แต่พธิ ศี าสนาก็ได้เผยถึงความไร้ประโยชน์ เช่นกันคนทีน่ า่ สงสาร
กอดแท่นบูชาทีช่ ว่ ยเขาก็ไม่ได้ บรรดารูปปัน้ บาทหลวงและประชาชนถูกฝังอยูภ่ ายใต้
กองปรักหักพังเดียวกัน” ประมาณการกันว่ามีผเู้ สียชีวติ จ�ำนวนกว่า 90,000 คนในวัน
วิปโยคนั้น {GC 305.2}
ยีส่ บิ ห้าปีตอ่ มา หมายส�ำคัญถัดมาทีก่ ล่าวถึงในค�ำพยากรณ์ได้ปรากฏขึน้ ดวง
อาทิตย์และดวงจันทร์ได้มืดไป สิ่งที่ท�ำให้เหตุการณ์นี้เด่นชัดคือ ความจริงของเวลาที่
เหตุการณ์นจี้ ะเกิดขึน้ ได้ถกู ระบุไว้อย่างแม่นย�ำ ในขณะทีพ่ ระผูช้ ว่ ยให้รอดทรงสนทนา
กับสาวกของพระองค์บนภูเขามะกอกเทศ พระองค์ทรงพรรณนาถึงช่วงเวลาแห่งความ
ทุกข์ยากล�ำบากของคริสตจักรอันยาวนาน ซึง่ หมายถึงระยะเวลา 1,260 ปีภายใต้การ
กดขี่ของพระสันตะปาปา พระองค์ทรงสัญญาว่าเวลาแห่งความทุกข์เวทนาจะถูกย่น
ให้สนั้ เข้า จากนัน้ พระองค์จงึ ทรงกล่าวถึงเหตุการณ์บางอย่างทีจ่ ะเกิดขึน้ ก่อนการเสด็จ
มาของพระองค์ และทรงก�ำหนดเวลาที่เราจะได้เห็นหมายส�ำคัญอันแรก “ภายหลัง
เมือ่ คราวล�ำบากนัน้ ผ่านพ้นไปแล้ว ดวงอาทิตย์จะมืดไป และดวงจันทร์จะไม่สอ่ งแสง”
(มาระโก 13:24) ช่วงระยะเวลา 1,260 วันหรือปี ได้สิ้นสุดลงในปี ค.ศ. 1798 การ
กดขี่ข่มเหงได้ยุติลงจนเกือบทั้งหมดก่อนหน้านั้นประมาณ 25 ปี
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ตามพระด�ำรัสของพระคริสต์ ภายหลังการกดขีข่ ม่ เหง ดวงอาทิตย์จะมืดไป ในวันที่ 19
พฤษภาคม ค.ศ. 1780 ค�ำพยากรณ์นี้ได้ส�ำเร็จสมจริง {GC 306.1}
“นี่เป็นปรากฎการณ์ที่จัดได้ว่าเกือบสุดยอด ทั้งยังเป็นปรากฎการณ์ที่ลึกลับ
ที่สุด และจนกระทั่งบัดนี้ยังไม่อาจอธิบายได้...นั่นก็คือ วันมืดที่เกิดขึ้นในวันที่ 19
พฤษภาคม ค.ศ. 1780 เป็นความมืดอันแปลกประหลาดที่สุด ที่เกิดขึ้นทั่วทั้งท้องฟ้า
และบรรยากาศในเขตนิวอิงแลนด์” (R. M. Devens, Our First Century, หน้า 89)
{GC 306.2}
มี ผู ้ เ ห็ น เหตุ ก ารณ์ ค นหนึ่ ง ที่ อ าศั ย อยู ่ ใ นมลรั ฐ แมสซาชู เซตส์ ไ ด้ บ รรยาย
เหตุการณ์ไว้ดังนี้ “ในเวลาเช้า ดวงอาทิตย์ขึ้นอย่างเจิดจ้าสดใส หลังจากนั้นไม่นานก็
เริ่มมืดครึ้มเพราะมีเมฆมาบดบัง เมฆเริ่มลอยต�่ำลง และจากเมฆเหล่านี้ก็มีเมฆด�ำและ
ดูเสมือนลางร้ายได้ปรากฏให้เห็น ไม่นานนักก็เกิดมีฟ้าแลบ ฟ้าร้องและฝนตกลงมา
เล็กน้อย พอใกล้เวลาเก้านาฬิกา เมฆเริ่มเบาบางลง และปรากฏเป็นสีทองเหลืองและ
สีทองแดง และพื้นโลก ก้อนหิน ต้นไม้ สิ่งปลูกสร้าง ผืนน�้ำและคนต่างถูกเปลี่ยนไป
โดยแสงประหลาดที่เหนือธรรมชาติ ไม่กี่นาทีต่อมา เมฆด�ำหนาทึบได้แผ่ขยายไปทั่ว
ท้องฟ้า เว้นไว้แต่แนวเล็ก ๆ ตรงสุดขอบฟ้าและแล้วก็มืดสนิทราวกับความมืดในเวลา
ยี่สิบเอ็ดนาฬิกาของค�่ำคืนในฤดูร้อน.....{GC 306.3}
“ความกลัว ความวิตกกังวล และความหวาดหวั่นค่อย ๆ อัดแน่นเข้ามาใน
ความรู้สึกนึกคิดของประชาชน แม่บ้านยืนที่ประตู มองดูภูมิประเทศที่มืดมิด พ่อบ้าน
ต่างกลับจากงานทุ่งนา ช่างไม้ทิ้งเครื่องมือ ช่างตีเหล็กทิ้งเตาเผาเหล็ก พ่อค้าออกจาก
ร้านของตน โรงเรียนปล่อยนักเรียนกลับบ้าน และเด็ก ๆ วิ่งกลับบ้านด้วยเนื้อตัวสั่น
เทา ผู้ที่เดินทางหยุดหาห้องพักตามโรงนาที่ใกล้ที่สุด ทุกริมฝีปากและหัวใจต่างถาม
ว่า “เกิดอะไรขึ้น” ดูราวกับว่า พายุเฮอริเคนก�ำลังจะพัดผ่านดินแดนนี้ หรือว่า นี่เป็น
วันที่ทุกสิ่งทุกอย่างจะมาถึงจุดจบเสียแล้ว {GC 306.4}
“มีการใช้เทียนไข ไฟจากเตาผิงลุกโชนส่องแสงบรรยากาศราวกับค�่ำคืนของ
ฤดูใบไม้ร่วงที่ไม่มีแสงจันทร์.....ฝูงวิหคบินกลับรังขณะที่บินไปส่งเสียงร้องอย่างตกใจ
ฝูงวัวกลับมารวมตัวทีห่ น้าคอกส่งเสียงร้องอึงอล กบส่งเสียงร้องอ๊อบๆ ฝูงนกร้องเพลง
กลางคืนพากันร้องเพลงและค้างคาวบินไปมาฉวัดเฉวียน แต่มนุษย์รดู้ วี า่ เวลานีย้ งั ไม่ใช่
328 เวลาค�่ำคืน.....{GC 307.1}

“ดร. นาธานาเอล วิทเทคเคอร์ ศิษยาภิบาลคริสตจักรทเบอร์นาเคิลแห่งเมือง
ซาเลม จัดประชุมศาสนาในห้องประชุม กล่าวค�ำพร้อมกับยืนยันว่า ความมืดนีเ้ กิดขึน้
จากเหตุการณ์ที่เหนือธรรมชาติ มีผู้มาประชุมกันในสถานที่อื่น ๆ อีกหลายแห่ง
ค�ำเทศนาที่ไม่ได้ถูกตระเตรียมมาก่อน จึงหนีไม่พ้นค�ำเทศนาที่ดูเสมือนชี้ให้เห็นว่า
ความมืดทีเ่ กิดขึน้ สอดคล้องกับค�ำพยากรณ์ในพระคัมภีร.์ ....ความมืดหนาทึบทีส่ ดุ เกิด
ขึ้นหลังสิบเอ็ดนาฬิกาเล็กน้อย” (The Essex Antiquarian, เมษายน 1899, เล่มที่ 3,
ฉบับที่ 4, หน้า 53, 54) “ความมืดทีเ่ กิดขึน้ ในพืน้ ทีส่ ว่ นใหญ่ของประเทศสหรัฐอเมริกา
ในช่วงเวลากลางวันของวันนัน้ รุนแรงมาก จนไม่อาจดูเวลาทีน่ าฬิกาข้อมือหรือนาฬิกา
ข้างฝาผนังได้ หากปราศจากแสงเทียนไขแล้ว แม้แต่จะรับประทานอาหาร หรือจัดการ
ดูแลท�ำงานบ้านก็ไม่อาจกระท�ำได้....{GC 307.2}
ความมืดที่แผ่ขยายออกไปนั้นช่างดูแปลกประหลาดยิ่งนัก มีผู้คนสังเกตว่า
ความมืดได้แผ่กว้างไปทางทิศตะวันออกจรดเมืองพัลเมาธ์ และไปยังทางทิศตะวันตก
ถึงส่วนทีไ่ กลทีส่ ดุ ของมลรัฐคอนเนกติกทั และเมืองอัลบานี ไปถึงทางตอนใต้ ความมืด
นี้ไปไกลถึงชายฝั่งทะเล และทางตอนภาคเหนือของอเมริกาไปจนถึงเขตตั้งรกราก
ครั้งแรกของชาวอเมริกัน (William Gordon, History of the Rise, Progress, and
Establishment of the Independence of the U.S.A., เล่มที่ 3, หน้าที่. 57) {GC
307.3})
“ความมืดอย่างที่สุดของวันนั้นได้ด�ำเนินต่อไปจนราวสักหนึ่งหรือสองชั่วโมง
ก่อนพลบค�่ำ ท้องฟ้าบางส่วนเริ่มปลอดโปร่งขึ้น ดวงอาทิตย์ปรากฏขึ้นมา แม้ว่ายังมี
หมอกด�ำหนาทึบบดบังไว้ “หลังจากดวงอาทิตย์ได้ตกดินแล้ว เมฆได้กลับมาปกคลุม
อีก และมืดลงอย่างรวดเร็ว” “เป็นความมืดของยามค�่ำคืนที่ผิดธรรมดาและดูน่ากลัว
ไม่น้อยไปกว่าความมืดที่เกิดขึ้นในช่วงเวลากลางวัน แม้จะมีดวงจันทร์เกือบเต็มดวง
แต่ก็มองวัตถุต่าง ๆ ไม่เห็นยกเว้นจะใช้แสงเทียนช่วย ซึ่งเมื่อมองไปยังบ้านที่ใกล้เคียง
กัน หรือสถานที่อื่น ๆ ที่ไกลออกไป จะดูประหนึ่งว่าเป็นความมืดของชาวเมืองอียิปต์
ซึง่ ล�ำแสงแทบจะไม่อาจเจาะทะลุผา่ นไปได้” (Isaiah Thomas, Massachusetts Spy;
or, American Oracle of Liberty, เล่มที่ 10, ฉบับที่ 472 (25 พฤษภาคม 1780)
มีผู้เห็นเหตุการณ์กล่าวว่า “ข้าพเจ้าไม่อาจที่จะหยุดคิดในขณะนั้นว่า หากมีเงามืดใด
ที่หนาทึบพอที่จะปกปิดดวงดาวที่สุกใสได้ทุกดวงในจักรวาลหรือก�ำจัด
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ดวงดาวเหล่านั้นให้สาบสูญทิ้งไป ก็มิใช่ความมืดอย่างสิ้นเชิงมากเท่าเวลานี้” (จาก
จดหมายของ ดร. ซามูเอล เทนนีย์ เขียนที่เมืองอีซีเตอร์ มลรัฐนิวแฮมป์เชียร์ ธันวาคม
ค.ศ. 1785 ใน Massachusetts Historical Society Collections,1792, ชุดที่ 1 เล่ม
ที่ 1, หน้า 97) แม้ว่าจะเป็นเวลายี่สิบเอ็ดนาฬิกาของคืนวันนั้นดวงจันทร์เต็มดวง “ก็
แทบจะไม่สามารถขับไล่เงามืดที่ละม้ายคล้ายเงาแห่งความตายออกไปได้” หลังเวลา
เที่ยงคืน ความมืดได้หายไป และเมื่อดวงจันทร์ได้ปรากฏให้เห็นครั้งแรกนั้นมีลักษณะ
เป็นสีเลือด {GC 307.4}
วันที่ 19 พฤษภาคม ค.ศ. 1780 ถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ว่าเป็น “วันแห่ง
ความมืด” ตัง้ แต่ในสมัยของโมเสสเป็นต้นมา ยังไม่เคยมีชว่ งเวลาใดทีไ่ ด้รบั การบันทึก
ไว้ว่าเกิดความมืดอันหนาทึบ ขยายวงกว้างออกไปกว้างไกลและยาวนานเท่าที่เกิดขึ้น
ในครัง้ นี้ ค�ำบรรยายของผูท้ อี่ ยูใ่ นเหตุการณ์ เป็นเพียงเสียงสะท้อนทีม่ าจากพระวจนะ
ของพระเจ้า ซึง่ โยเอลผูเ้ ผยพระวจนะได้บนั ทึกไว้เมือ่ 2500 ปีกอ่ นทีเ่ หตุการณ์จะส�ำเร็จ
ตามค�ำพยากรณ์ว่า “ดวงอาทิตย์จะกลายเป็นความมืด ดวงจันทร์เป็นเลือด ก่อนวัน
ใหญ่ยิ่งและน่าสยดสยองของพระเจ้ามาถึง” (โยเอล 2:31) {GC 308.1}
พระคริสต์ทรงตรัสสั่งประชากรของพระองค์ให้เฝ้าติดตามหมายส�ำคัญของ
การเสด็จกลับมาของพระองค์และชืน่ ชมยินดีเมือ่ พวกเขาได้เห็นเครือ่ งหมายทีแ่ สดงถึง
กษัตริยผ์ กู้ ำ� ลังจะทรงเสด็จมา พระองค์ตรัสว่า “เมือ่ เหตุการณ์ทงั้ ปวงนีเ้ ริม่ จะบังเกิดขึน้
นั้น ท่านทั้งหลายจงยืดตัวและผงกศีรษะขึ้น ด้วยการไถ่ท่านใกล้จะถึงแล้ว” พระองค์
ทรงชี้ให้ผู้ติดตามของพระองค์มองดูต้นไม้ที่ก�ำลังแตกยอดในฤดูใบไม้ผลิและตรัสว่า
“เมื่อผลิใบออกแล้ว ท่านทั้งหลายก็เห็นและรู้อยู่เองว่าฤดูฝนจวนจะถึงแล้ว เช่นนั้น
แหละเมือ่ ท่านทัง้ หลายเห็นเหตุการณ์เหล่านัน้ เกิดขึน้ ก็ให้รวู้ า่ แผ่นดินของพระเจ้าใกล้
จะถึงแล้ว” (ลูกา 21:28, 30, 31) {GC 308.2}
แต่เมือ่ ความหยิง่ ยโสและการกระท�ำตามอย่างพิธกี รรมได้เข้าแทนทีว่ ญ
ิ ญาณ
แห่งการถ่อมใจและการอุทิศตนที่มีอยู่ในคริสตจักร ความรักที่มีในพระคริสต์และ
ความเชื่อในการเสด็จกลับมาของพระองค์ก็เยือกเย็นลง ชีวิตทางฝ่ายโลกและการ
แสวงหาความเพลิดเพลินได้กลืนผู้ที่อ้างตนว่าเป็นประชากรของพระเจ้า พวกเขามอง
ไม่เห็นค�ำชี้แนะของพระผู้ช่วยให้รอดในเรื่องของหมายส�ำคัญของการเสด็จมาของ
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พระคริสต์ ข้อพระคัมภีรท์ เี่ กีย่ วเนือ่ งกับเรือ่ งนีก้ ถ็ กู บดบังด้วยการแปลความหมายอย่าง
ผิด ๆ จนถูกละเลยและลืมไปเสียจนเกือบหมด โดยเฉพาะอย่างยิง่ คริสตจักรต่าง ๆ ใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา สังคมทุกชนชัน้ ต่างเพลิดเพลินอยูก่ บั เสรีภาพและความสุขสบาย
ความอยากได้ใคร่มี ความทะเยอทะยานในทรัพย์สมบัติและความหรูหราฟุ่มเฟือย
ท�ำให้เกิดการหมกมุน่ อยูแ่ ต่กบั การแสวงหาเงินทองและกระหายอยากด้วยการยือ้ แย่ง
ชือ่ เสียงและอ�ำนาจ ซึง่ ดูเสมือนว่าจะอยูใ่ กล้แค่เอือ้ มของทุกคน น�ำพาให้มนุษย์มงุ่ ความ
สนใจและความหวังบนสิ่งของในชีวิตนี้ และปัดวันที่น่าเกรงขามนี้ไปยังอนาคตให้ไกล
ออกไป เมื่อสิ่งต่าง ๆ ที่เขาสนใจในปัจจุบันนี้ได้ผ่านพ้นไปแล้ว {GC 309.1}
เมื่อพระผู้ช่วยให้รอดทรงชี้ให้ผู้ท่ีติดตามพระองค์มองดูหมายส�ำคัญของการ
เสด็จกลับมาของพระองค์นั้น พระองค์ทรงตรัสไว้ล่วงหน้าถึงสภาพเสื่อมถอยในความ
บาปที่จะเกิดขึ้นก่อนการเสด็จกลับมาครั้งที่สอง เหมือนดังเช่นในสมัยโนอาห์ จะมี
กิจกรรมและความวุ่นวายของธุรกิจฝ่ายโลกและการแสวงหาความสุขส�ำราญ การซื้อ
การขาย การเพาะปลูก การก่อสร้างและการสมรสและยกให้เป็นสามีภรรยากัน โดยลืม
พระเจ้าและชีวติ ในเบือ้ งหน้า ส�ำหรับผูท้ มี่ ชี วี ติ อยูใ่ นช่วงเวลานี้ พระคริสต์ทรงเตือนว่า
“แต่จงระวังตัวให้ดี เกลือกว่าใจของท่านจะล้นไปด้วยอาการดืม่ เหล้าองุน่ มาก และด้วย
การเมา และด้วยคิดกังวลถึงชีวิตนี้ แล้วเวลานั้นจะมาถึงท่านดุจบ่วงแร้วอย่าง
กะทันหัน” “เหตุฉะนั้นจงเฝ้าอยู่ทุกเวลา จงอธิษฐานเพื่อท่านทั้งหลายจะมีก�ำลังที่จะ
พ้นเหตุการณ์ทั้งปวงซึ่งจะบังเกิดมานั้น และจะยืนอยู่ต่อหน้าบุตรมนุษย์ได้” (ลูกา
21:34, 36) {GC 309.2}
สภาพของคริสตจักรในช่วงเวลาดังกล่าวถูกระบุไว้ในพระด�ำรัสของพระผูช้ ว่ ย
ให้รอดที่จารึกในพระธรรมวิวรณ์ว่า “เจ้าได้ชื่อว่ามีชีวิตอยู่ แต่ว่าเจ้าได้ตายเสียแล้ว”
และผูท้ ไี่ ม่ยอมปลุกตนเองให้ตนื่ จากความมัน่ คงอย่างประมาท ก็มคี ำ� เตือนน่าเกรงขาม
มาถึงว่า “ถ้าเจ้าไม่เฝ้าระวัง เราจะมาหาเจ้าเหมือนอย่างขโมย และเจ้าจะไม่รู้ว่าเรา
มาหาเจ้าเมื่อไร” (วิวรณ์ 3:1, 3) {GC 309.3}
การปลุกมนุษย์ให้ตื่นขึ้นเพื่อรับรู้ถึงภัยอันตรายของเขาเป็นเรื่องที่มีความ
จ�ำเป็น พวกเขาจะได้ลกุ ขึน้ เตรียมตัวพร้อมรับเหตุการณ์สำ� คัญเกีย่ วเนือ่ งกับเวลาแห่ง
พระเมตตาคุณที่จะสิ้นสุดลง ผู้เผยพระวจนะของพระเจ้าประกาศว่า
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“วันของพระเจ้าเป็นวันใหญ่โตและน่ากลัวยิง่ นัก ผูใ้ ดเล่าจะทนอยูไ่ ด้” ผูใ้ ดจะทนอยูไ่ ด้
เมือ่ พระองค์จะทรงเสด็จมา “พระเนตรของพระองค์บริสทุ ธิเ์ กินทีจ่ ะทอดพระเนตรการ
ชั่ว จะทรงมองดูการผิดก็ไม่ได้” (โยเอล 2:11; ฮาบากุก 1:13) ส�ำหรับผู้ที่ร้องเรียกว่า
“ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ ข้าพระองค์รู้จักพระองค์” แต่กระนั้น พวกเขายังคง
ล่วงละเมิดพันธสัญญาของพระองค์และติดตามพระอืน่ เก็บซ่อนการชัว่ ไว้ในใจ และรัก
ทางแห่งความอธรรม ส�ำหรับคนเช่นนี้ วันแห่งพระเจ้า “เป็นความมืด ไม่ใช่ความสว่าง
เป็นความมืดที่คลุ้ม ไม่มีความแจ่มใสเลย” (โฮเชยา 8:2, 1; สดุดี 16;4; อาโมส 5:20)
พระเจ้าตรัสว่า “คราวนั้นเราจะเอาตะเกียงส่องดูเยรูซาเล็มและเราจะลงโทษคนที่
ปล่อยตัวดังตะกอนเหล้าองุ่นที่เกรอะไว้นาน ผู้ที่กล่าวในใจของตนว่า พระเจ้าจะไม่
ทรงกระท�ำการดีและพระองค์ก็จะไม่ทรงกระท�ำการชั่ว” (เศฟันยาห์ 1: 12) “เราจะ
ลงโทษโลกเพราะความชัว่ ร้ายและคนอธรรม เพราะความบาปผิดของเขา เราจะกระท�ำ
ให้ความเย่อหยิ่งของคนจองหองสิ้นสุดและปราบความยโสของคนโหดร้าย” (อิสยาห์
13: 11) “เงินหรือทองค�ำของเขาก็ดี จะไม่สามารถช่วยกู้เขาได้” “ทรัพย์สิ่งของของ
เขาจะถูกปล้นและเรือนของเขาจะเริศร้าง” (เศฟันยาห์ 1:18, 13) {GC 310.1}
เมื่อผู้เผยพระวจนะเยเรมีย์ได้เฝ้ารอคอยเวลาที่น่ากลัวนั้น ท่านจึงร้องออก
มาว่า “ข้าก็บิดตัวด้วยความเจ็บปวด....ข้าจะนิ่งอยู่ไม่ได้เพราะข้าได้ยินเสียงเขาสัตว์
เสียงปลุกของสงคราม ความหายนะไล่ติดตามความหายนะ” (เยเรมีย์ 4:19, 20) {GC
310.2}
“วันนัน้ เป็นวันแห่งความพิโรธ เป็นวันแห่งความทุกข์ใจและเป็นวันระทม เป็น
วันพินาศและวันเริศร้าง เป็นวันแห่งความมืดและความมืดครึ้ม เป็นวันที่มีเมฆและ
ความมืดทึบ เป็นวันที่มีเสียงเขาสัตว์และวันโห่ร้อง” (เศฟันยาห์ 1:15, 16) “ดูเถิด
วันของพระเจ้าจะมา.....ที่จะกระท�ำให้แผ่นดินโลกเป็นที่ร้างเปล่าและเพื่อจะท�ำลาย
คนบาปของโลกเสียจากโลก” (อิสยาห์ 13:9) {GC 310.3}
เมือ่ พิจารณาถึงวันอันยิง่ ใหญ่นนั้ พระวจนะของพระเจ้าได้ใช้ภาษาทีเ่ คร่งขรึม
และน่าจับใจที่สุดเพื่อเรียกร้องให้ประชากรของพระองค์ที่ยังคงสลบไสลทางฝ่ายจิต
วิญญาณให้ตื่นขึ้น และแสวงหาพระพักตร์ของพระองค์ด้วยการกลับใจและการถ่อม
ตน “จงเป่าเขาสัตว์ที่ในศิโยน จงเปล่งเสียงปลุกบนภูเขาบริสุทธิ์ของพระเจ้า ให้ชาว
332 แผ่นดินทั้งสิ้นตัวสั่น เพราะวันแห่งพระเจ้าก�ำลังมาแล้ว ใกล้เข้ามาแล้ว”

“จงเตรียมท�ำพิธีอดอาหาร จงเรียกประชุมตามพิธี จงรวบรวมบรรดาประชาชน
จงช�ำระชุมนุมชนให้บริสทุ ธิ์ จงประชุมบรรดาผูใ้ หญ่ จงรวบรวมเด็ก ๆ.....จงให้เจ้าบ่าว
ออกจากเรือนหอและเจ้าสาวออกจากห้องของตน ให้ปุโรหิตคือผู้ปรนนิบัติพระเจ้า
คร�่ำครวญอยู่ระหว่างเฉลียงและแท่นบูชา” “จงกลับมาหาเราเสียเดี๋ยวนี้ ด้วยความ
เต็มใจ ด้วยการอดอาหารด้วยการร้องไห้ และด้วยการโอดครวญ จงฉีกใจของเจ้า มิใช่
ฉีกเสื้อผ้าของเจ้า จงหันกลับมาหาพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทั้งหลาย เพราะว่า
พระองค์ทรงกอปรด้วยพระคุณและทรงพระกรุณา ทรงกริ้วช้าและบริบูรณ์ด้วย
ความรักมั่นคง” (โยเอล 2:1, 15-17, 12, 13) {GC 311.1})
การตระเตรียมผู้คนให้พร้อมส�ำหรับวันของพระเจ้านั้น งานปฏิรูปที่ยิ่งใหญ่
จะต้องท�ำให้ส�ำเร็จ พระเจ้าทรงมองเห็นว่าประชากรจ�ำนวนมากที่อ้างตนว่าเป็น
ประชากรของพระองค์นั้น ไม่ได้เตรียมพร้อมเพื่อชีวิตนิรันดร์ และด้วยพระเมตตาคุณ
ของพระเจ้า พระองค์จงึ ทรงพร้อมเพือ่ จะส่งข่าวสารค�ำเตือนมาปลุกพวกเขาให้ตนื่ ขึน้
จากการไม่รู้สึกตัวและน�ำพวกเขาให้เตรียมตัวพร้อมเพื่อการเสด็จกลับมาองค์พระเจ้า
{GC 311.2}
เราจะมองเห็นค�ำเตือนนี้ได้ในพระธรรมวิวรณ์บทที่ 14 ที่มีข่าวสารอยู่สาม
ประการซึ่งแสดงให้เห็นถึงชาวสวรรค์ที่ได้น�ำข่าวมาประกาศ และเหตุการณ์ที่ตามมา
อย่างรวดเร็วนัน้ ก็คอื บุตรมนุษย์จะทรงเสด็จมาเพือ่ “เก็บเกีย่ วโลกนี”้ ค�ำเตือนทีห่ นึง่
ประกาศว่า ถึงเวลาทีจ่ ะทรงพิพากษาแล้ว จากนัน้ ผูเ้ ผยพระวจนะได้มองเห็นทูตสวรรค์
อีกองค์หนึ่งเหาะ “ไปในท้องฟ้าเพื่อประกาศข่าวประเสริฐอันเป็นอมตะแก่ชนชาว
โลกทั้งปวง ทุกเผ่าพันธุ์ ทุกชาติ ทุกภาษา ท่านประกาศด้วยเสียงอันดังว่า จงย�ำเกรง
พระเจ้าและถวายพระเกียรติแด่พระองค์ เพราะถึงเวลาที่พระองค์จะทรงพิพากษา
แล้ว และจงนมัสการพระองค์ผู้ได้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์ แผ่นดินโลก ทะเลและบ่อน�้ำพุ
ทั้งหลาย” (วิวรณ์ 14: 6,7) {GC 311.3}
ข่าวที่ประกาศไปนี้ เป็นส่วนหนึ่งของ “ข่าวประเสริฐอันเป็นอมตะ” พันธกิจ
ของการประกาศข่าวประเสริฐมิทรงมอบหมายให้แก่ทูตสวรรค์ทั้งหลาย แต่ทรงโปรด
มอบความรับผิดชอบไว้ให้มนุษย์กระท�ำ ทูตสวรรค์ผู้บริสุทธิ์ได้รับบัญชาให้ชี้น�ำใน
พระราชกิจนี้ ทูตสวรรค์จะมีสว่ นร่วมในขบวนการอันยิง่ ใหญ่แห่งการช่วยมนุษย์ให้รอด
แต่โดยแท้จริงผู้รับใช้ของพระคริสต์ในโลกนี้เป็นผู้ท�ำงานประกาศข่าว
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ประเสริฐ {GC 312.1}
มนุษย์ที่ซ่ือสัตย์ ซึ่งเชื่อฟังค�ำตักเตือนของพระวิญญาณของพระเจ้าและ
ค�ำสอนที่มีอยู่ในพระวจนะของพระองค์จะเป็นผู้ประกาศค�ำเตือนให้แก่ชาวโลก พวก
เขาเป็นผูท้ ใี่ ส่ใจ “ค�ำพยากรณ์ทแี่ น่นอน” “เป็นเสมือนแสงประทีปทีส่ อ่ งในทีม่ ดื จนกว่า
แสงอรุณจะขึ้นและดาวประจ�ำรุ่งจะผุดขึ้น” (2 เปโตร 1:19) พวกเขาแสวงหาความ
รอบรูข้ องพระเจ้ามากยิง่ กว่าทีจ่ ะหาขุมทรัพย์ทซี่ อ่ นไว้ พวกเขาถือว่า “ผลทีไ่ ด้จากเงิน
และก�ำไรนั้นดีกว่าทองค�ำ” (สุภาษิต 3:14) และองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเปิดเผยให้เขา
เห็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในราชอาณาจักร “ความลึกลับของพระเยโฮวาห์มีอยู่แก่คนที่ย�ำเกรง
พระองค์ และพระองค์จะทรงแจ้งพันธสัญญาของพระองค์แก่เขาเหล่านัน้ (สดุดี 25:14
TKJV) {GC 312.2}
ผูท้ เี่ ข้าใจความจริงนี้ และมีสว่ นร่วมในงานประกาศ กลับไม่ใช่นกั ศาสนศาสตร์
ผู้คงแก่เรียน พวกเขาเป็นคนยามที่ซื่อสัตย์ ที่ได้ศึกษาพระคัมภีร์ด้วยความหมั่นเพียร
และด้วยการอธิษฐาน พวกเขารู้เวลาของยามค�่ำคืน ค�ำพยากรณ์จะถูกเปิดเผยให้เขา
รู้ถึงเหตุการณ์ที่ก�ำลังจะเกิดขึ้น แต่บรรดาผู้คงแก่เรียนมิได้รับหน้าที่นี้และข่าวนี้ถูก
ประกาศโดยผู้ที่ถ่อมตนกว่า พระเยซูตรัสว่า “เมื่อยังมีความสว่างอยู่ก็จงเดินไปเถิด”
(ยอห์น 12:35) ผู้ที่ไม่สนใจแสงสว่างที่พระเจ้าทรงประทานให้หรือละเลยไม่แสวงหา
แสงสว่างนั้นเมื่ออยู่ใกล้ คนเหล่านี้จะถูกปล่อยให้อยู่ในความมืด แต่พระผู้ช่วยให้รอด
ทรงประกาศว่า “ผู้ที่ตามเรามาจะไม่เดินในความมืด แต่จะมีความสว่างแห่งชีวิต”
(ยอห์น 8:12) ผู้ใดก็ตามที่ตั้งมั่นอย่างเด็ดเดี่ยวเพื่อแสวงหาที่จะปฏิบัติตามน�้ำพระทัย
ของพระเจ้า เอาใจใส่อย่างจริงใจต่อแสงสว่างทีท่ รงโปรดประทานให้แล้ว จะได้รบั แสง
สว่างมากยิง่ ขึน้ ส�ำหรับผูท้ มี่ จี ติ วิญญาณเช่นนี้ พระเจ้าจะประทานดวงดาวแห่งสวรรค์
ที่มีประกายเจิดจ้า เพื่อน�ำเขาไปสู่ความจริงทั้งมวล {GC 312.3}
ในสมัยที่พระคริสต์ทรงเสด็จมาในครั้งแรกนั้น เหล่าปุโรหิตและธรรมาจารย์
ทีอ่ ยูใ่ นนครบริสทุ ธิซ์ งึ่ เป็นผูท้ ไี่ ด้รบั มอบความรับผิดชอบให้ดแู ลพระวจนะของพระเจ้า
พวกเขาน่าจะมองเห็นหมายส�ำคัญที่บอกเวลาและประกาศการเสด็จมาของพระองค์
ผู้ที่ทรงโปรดสัญญาไว้ ค�ำพยากรณ์ของมีคาห์ได้ระบุสถานที่ประสูติของพระเยซู
ดาเนียล ระบุเวลาของการเสด็จมา (มีคาห์ 5:2; ดาเนียล 9:25) พระเจ้าทรงประทาน
334 ค�ำพยากรณ์เหล่านี้ให้ผู้น�ำชาวยิว พวกเขาจึงไม่มีข้อแก้ตัวว่าพวกเขาไม่รู้

และไม่ประกาศแก่ประชาชนให้ทราบว่า การเสด็จมาของพระเมสสิยาห์ใกล้เข้ามา
แล้ว ความโง่เขลาของพวกเขาเป็นผลมาจากความบาปที่เขาต่างไม่ได้เอาใจใส่ ชาวยิว
ได้สร้างผลงานด้วยการฆ่าผู้เผยพระวจนะของพระเจ้า ด้วยการปฏิบัติตามผู้ยิ่งใหญ่
แห่งโลกนี้ พวกเขาก�ำลังเคารพบูชาผู้รับใช้ของซาตาน พวกเขาหมกมุ่นอยู่กับการ
แก่งแย่งชิงดีอย่างทะเยอทะยาน เพื่อต�ำแหน่งและอ�ำนาจ เขาทั้งหลายมองไม่เห็น
เกียรติยศของพระเจ้ากษัตริย์แห่งสรวงสวรรค์ที่ทรงยื่นมาให้แก่พวกเขา {GC 313.1}
ผู้ปกครองของชนชาติอิสราเอลควรที่จะเอาใส่ใจอย่างลึกซึ้งและด้วยความ
ย�ำเกรง เพื่อศึกษาถึงสถานที่ เวลาและสภาพแวดล้อมของเหตุการณ์ยิ่งใหญ่ที่สุดใน
ประวัติศาสตร์โลก นั่นคือการเสด็จมาของพระบุตรของพระเจ้าเพื่อมาไถ่มนุษย์ให้ได้
รับความรอด ทุกคนควรทีจ่ ะเฝ้าระวังเพือ่ จะได้เป็นหนึง่ ในคนกลุม่ แรกทีจ่ ะได้ตอ้ นรับ
พระผู้ไถ่ของโลก แต่ดูเถิดที่หมู่บ้านเบธเลเฮม มีผู้เดินทางสองคนที่เหน็ดเหนื่อยจาก
การเดินทางไกลมาจากเนินเขาแห่งเมืองนาซาเร็ธ เดินตามถนนอันคับแคบที่ทอดยาว
ไปจนสุดฝัง่ ตะวันออกของเมือง พวกเขาพยายามหาทีพ่ กั และทีก่ ำ� บังส�ำหรับยามค�ำ่ คืน
อย่างไร้ผล ไม่มปี ระตูใดเปิดออกต้อนรับพวกเขา ในทีส่ ดุ พวกเขาได้เข้าหลบในคอกสัตว์
อันต�่ำต้อยที่เตรียมไว้ส�ำหรับวัว และพระผู้ช่วยให้รอดของโลกทรงบังเกิดที่นั่น {GC
313.2}
บรรดาทูตจากสวรรค์ได้เคยเห็นสง่าราศีซงึ่ พระบุตรของพระเจ้าทรงมีรว่ มกับ
พระบิดาก่อนที่โลกนี้จะอุบัติขึ้น และทูตสวรรค์เหล่านี้ได้รอคอยด้วยความสนใจอย่าง
แรงกล้า ต่อการเสด็จมาของพระองค์ในโลกนี้ ว่าเป็นเหตุการณ์ที่เต็มล้นด้วยความ
ชืน่ ชมยินดีสำ� หรับมนุษย์ทกุ คน ทูตสวรรค์ได้รบั บัญชาให้นำ� ข่าวแห่งความยินดีไปให้ผทู้ ี่
เตรียมพร้อมจะรับ และแก่ผทู้ จี่ ะน�ำเรือ่ งนีไ้ ปประกาศให้แก่ชนชาวโลกด้วยความชืน่ ชม
ยินดีตอ่ ไป พระคริสต์ทรงถ่อมพระองค์ลงมารับสภาพธรรมชาติของมนุษย์ พระองค์ทรง
ต้องแบกรับภาระหนักเหลือคณาแห่งความทุกข์โศกเพือ่ ถวายจิตวิญญาณของพระองค์
ให้เป็นเครือ่ งบูชาไถ่บาป แต่กระนัน้ ทูตสวรรค์กป็ รารถนาจะได้เห็นแม้ในสภาพทีถ่ อ่ ม
พระองค์ของพระบุตรของพระเจ้าผูส้ งู สุดทีจ่ ะปรากฏต่อหน้ามนุษย์อย่างสง่างามและ
เต็มไปด้วยสง่าราศีสมกับพระลักษณะของพระองค์ จะมีบุคคลส�ำคัญของโลกมาร่วม
ชุมนุมที่เมืองหลวงของแผ่นดินอิสราเอลเพื่อรับการเสด็จมาของพระองค์หรือไม่ จะมี
บรรดาทูตสวรรค์มาเสนอพระองค์ให้กับกลุ่มผู้ก�ำลังรอคอยหรือไม่ {GC 313.3} 335

ทูตสวรรค์องค์หนึ่งมาเยือนโลกเพื่อดูว่ามีผู้ใดบ้างที่เตรียมพร้อมต้อนรับ
พระเยซู แต่ทตู องค์นนั้ มองไม่เห็นเครือ่ งหมายแห่งการรอคอย ทูตองค์นนั้ ไม่ได้ยนิ เสียง
สรรเสริญและเสียงโห่รอ้ งอย่างมีชยั ทีแ่ สดงว่าเวลาทีพ่ ระเมสสิยาห์จวนจะเสด็จถึงแล้ว
ทูตสวรรค์บนิ ไปมาชัว่ ขณะหนึง่ เหนือเมืองทีไ่ ด้รบั การเลือกสรร และเหนือพระวิหารซึง่
การทรงสถิตของพระเจ้าได้สำ� แดงให้เห็นมาเป็นเวลาช้านาน แต่แม้ทน่ี กี่ ไ็ ม่ได้ดแู ตกต่าง
จากทีอ่ นื่ ๆ ปุโรหิตทีแ่ ต่งกายอย่างโอ้อวดและทะนงตัว ยังคงเผาเครือ่ งถวายบูชาทีเ่ ป็น
มลทินในวิหาร พวกฟาริสพี ดู กับประชาชนด้วยเสียงอันดัง หรือยืนอธิษฐานอย่างโอ้อวด
ตามมุมถนน ในพระราชวังของกษัตริย์ ในทีช่ มุ นุมของนักปรัชญา ในโรงเรียนของรับบี
พวกเขามีสภาพที่ไม่แตกต่างกันคือได้เมินเฉยต่อความจริงอัศจรรย์ที่ท�ำให้ทั้งสวรรค์
ชื่นชมยินดีและสรรเสริญพระเจ้า ที่พระผู้ไถ่ของมนุษย์ก�ำลังจะทรงเสด็จมาในโลก
{GC 314.1}
ไม่มีหลักฐานใดที่แสดงว่าชาวโลกรอคอยการเสด็จมาของพระคริสต์ และ
ไม่มีการเตรียมตัวต้อนรับเจ้าชายแห่งชีวิต ด้วยความพิศวง ผู้น�ำข่าวชาวสวรรค์ก�ำลัง
จะกลับไปยังสวรรค์พร้อมกับเรื่องราวอันน่าอับอาย เมื่อทูตสวรรค์ไปพบคนเลี้ยงแกะ
กลุม่ หนึง่ ทีก่ ำ� ลังเฝ้าฝูงแกะในยามค�ำ่ คืนและในขณะทีพ่ วกเขาจ้องมองขึน้ ไปยังท้องฟ้า
ทีม่ ดี วงดาวส่องระยิบระยับ พวกเขาก�ำลังตรึกตรองถึงค�ำพยากรณ์ทพี่ ระเมสสิยาห์จะ
ทรงเสด็จมาในโลกนี้ และรอคอยการเสด็จมาของพระผูไ้ ถ่ของโลกนี้ นีค่ อื ชนกลุม่ หนึง่ ที่
พร้อมจะรับข่าวสารจากสวรรค์ และในทันใดนัน้ ทูตสวรรค์ของพระเจ้าก็ปรากฏตัวขึน้
ประกาศข่าวแห่งความชื่นชมยินดี รัศมีภาพของสวรรค์ได้ส่องแสงเจิดจ้าไปทั่วทุ่งราบ
ทูตสวรรค์เหลือคณานับก็ได้ปรากฏตัวขึน้ และดูประหนึง่ ว่าความชืน่ ชมยินดีนนั้ ยิง่ ใหญ่
เกินกว่าที่ผู้น�ำข่าวเพียงองค์เดียวจะน�ำมาจากสวรรค์ มีเสียงผู้คนมากมายได้เปล่งขึ้น
เป็นเสียงสรรเสริญซึ่งบรรดาประชาชาติที่ได้รับความรอดจะร่วมกันร้องในวันหนึ่งว่า
“พระสิริจงมีแด่พระเจ้าในที่สูงสุด ส่วนบนแผ่นดินโลก สันติสุขจงมีท่ามกลางมนุษย์
ทั้งปวง ซึ่งพระองค์ทรงโปรดปรานนั้น” (ลูกา 2:14) {GC 314.2})
โอ เรื่องอันน่าอัศจรรย์ใจที่เกิดขึ้นที่บ้านเบธเลเฮมจะเป็นบทเรียนที่ดีให้แก่
เราเช่นไร เป็นเรือ่ งทีต่ ำ� หนิความไม่เชือ่ ของเรา หรือความหยิง่ ยโสและความไม่ตอ้ งการ
พึง่ พาผูใ้ ดของเรา เป็นเรือ่ งทีเ่ ตือนให้เราระวัง เกลือกว่าโดยความเฉยเมยอย่างไร้ความ
336 ส�ำนึกของเรา จะท�ำให้เรามองไม่เห็นหมายส�ำคัญแห่งกาลเวลา และดังนั้น

เราจึงไม่รู้เวลาที่พระเจ้าจะทรงเสด็จมาหาเรา {GC 315.1}
ทูตสวรรค์ไม่ได้พบผูเ้ ฝ้าคอยการเสด็จมาของพระเมสสิยาห์ในแถบเนินเขาของ
มณฑลยูเดียหรือในหมู่คนเลี้ยงแกะที่ต�่ำต้อยโดยล�ำพังเท่านั้น ในแผ่นดินของคนนอก
ศาสนายังมีผู้ที่เฝ้าคอยพระองค์ด้วยเหมือนกัน พวกเขาเป็นนักปราชญ์ผู้ร�่ำรวยและ
มียศศักดิ์ เป็นนักปรัชญาแห่งทิศตะวันออก เป็นนักศึกษาธรรมชาติ นักปราชญ์เหล่านี้
มองดูพระหัตถกิจของพระเจ้าและได้แลเห็นพระองค์ พวกเขาได้ศึกษาพระคัมภีร์ของ
ชาวฮีบรูและเรียนรูว้ า่ ดาวดวงหนึง่ จะขึน้ มาจากยาโคบและด้วยความปรารถนาอย่าง
แรงกล้า พวกเขารอคอยการเสด็จมาของพระองค์ ผู้ที่ไม่เพียงแต่ให้ “อิสราเอลได้รับ
ความบรรเทาทุกข์” แต่ “เป็นดวงสว่างส่องแสงแก่คนต่างชาติ” และ “ให้คนทัง้ หลาย
รอดถึงทีส่ ดุ ปลายแผ่นดินโลก” (ลูกา 2:25, 32; กิจการของอัครทูต 13:47) พวกเขาเป็น
ผูแ้ สวงหาแสงสว่าง และแสงสว่างจากพระทีน่ งั่ ของพระเจ้าได้สอ่ งสว่างบนทางเดินของ
เขา ในขณะที่ปุโรหิตและรับบีแห่งกรุงเยรูซาเล็ม ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้พิทักษ์
และเป็นผูอ้ ธิบายความจริง พวกเขาถูกห่อหุม้ อยูใ่ นความมืด ดวงดาวทีส่ วรรค์สง่ มาได้
น�ำคนต่างชาติเหล่านี้ทเี่ ป็นคนแปลกหน้าให้ไปยังสถานทีป่ ระสูติของพระมหากษัตริย์
องค์ใหม่ที่มาบังเกิด {GC 315.2}
“บรรดาผู้ที่รอคอยพระองค์” พระคริสต์ “จะทรงปรากฏเป็นครั้งที่สอง....
เพื่อช่วยบรรดาผู้ที่รอคอยพระองค์ด้วยใจจดจ่อให้ได้รับความรอด” (ฮีบรู 9:28) เช่น
เดียวกับข่าวการมาบังเกิดของพระผู้ช่วยให้รอด ข่าวเกี่ยวกับการเสด็จมาครั้งที่สอง
ของพระเยซูนั้น ไม่ทรงโปรดมอบให้ผู้น�ำทางศาสนา พวกเขาไม่ได้ถนอมรักษาความ
สัมพันธ์กับพระเจ้าและปฏิเสธแสงสว่างจากสวรรค์ ด้วยเหตุนี้ พวกเขาจึงไม่ได้เป็น
กลุ่มคนที่อัครทูตเปาโลบรรยายไว้ว่า “แต่พี่น้องทั้งหลาย ท่านไม่ได้อยู่ในความมืด
แล้ว วันนั้นจะมาถึงท่านอย่างขโมยมา ท่านเป็นบุตรของความสว่างและเป็นบุตรของ
กลางวัน เราทัง้ หลายไม่ได้เป็นของกลางคืนหรือของความมืด” (1 เธสะโลนิกา 5:4, 5)
{GC 315.3}
คนยามบนก�ำแพงแห่งเมืองศิโยนควรเป็นคนกลุม่ แรกทีร่ ขู้ า่ วการเสด็จมาของ
พระผูช้ ว่ ยให้รอด พวกเขาควรเป็นคนกลุม่ แรกทีจ่ ะป่าวประกาศว่าพระองค์ใกล้จะเสด็จ
มาแล้ว พวกเขาควรเป็นคนกลุ่มแรกที่เตือนผู้คนให้เตรียมพร้อมเพื่อการเสด็จมาของ
พระองค์ แต่พวกเขากลับอยู่อย่างสุขสบาย เพ้อฝันแต่เพียงความสงบสุข
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และปลอดภัย ในขณะที่ผู้คนต่างหลับใหลอยู่ในความผิดบาป พระเยซูทรงเห็นว่า
คริสตจักรของพระองค์นั้นเป็นดังเช่นต้นมะเดื่อเทศที่ไม่ออกผล ที่มีใบแห่งความ
จอมปลอมปกคลุมเต็มไปหมด กระนัน้ ยังไม่บงั เกิดผลทีม่ คี ณ
ุ ค่า มีการโอ้อวดในการถือ
รักษาพิธกี รรมทางศาสนา ทีข่ าดวิญญาณแห่งความถ่อมตน ขาดความเสียใจทีไ่ ด้ทำ� ผิด
และมีความเชื่อที่แท้จริง ซึ่งเป็นการรับใช้ที่พระเจ้าทรงพอพระทัย แทนที่พวกเขา
จะมีคุณงามความดีแห่งพระวิญญาณของพระเจ้า พวกเขากลับหยิ่งยโส ถือระเบียบ
โอ้อวด เห็นแก่ตัว กดขี่ผู้คน คริสตจักรที่ละทิ้งพระเจ้าจะปิดตาให้กับเครื่องหมายที่
บอกเวลา พระเจ้าไม่ได้ทอดทิ้งพวกเขา หรือปล่อยให้คุณความดีของพระเจ้าสูญหาย
ไปจากพวกเขา แต่พวกเขาเหินห่างไปจากพระองค์ และแยกตัวเองออกไปจากความรัก
ของพระองค์ ในขณะทีพ่ วกเขาปฏิเสธไม่ทำ� ตามข้อก�ำหนด พระสัญญาของพระองค์จงึ
ไม่เกิดผลส�ำเร็จในตัวเขา {GC 315.4}
นี่คือผลที่จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเมื่อมีการละเลย ไม่รู้คุณค่า ไม่พัฒนา
แสงสว่างและโอกาสที่พระเจ้าทรงประทานให้ ศาสนาจะถดถอยลงอย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ จนเหลือแต่เพียงพิธีกรรม และวิญญาณแห่งคุณความดีของการด�ำเนินชีวิตใน
พระเจ้าจะสูญหายไป นอกเสียจากว่าคริสตจักรจะปฏิบัติตามทางออกของพระองค์
ที่โปรดประทานไว้ ยอมรับแสงสว่างทั้งหมด ปฏิบัติตามหน้าที่ทั้งหมดที่ได้เปิดเผย
ไว้ให้แล้ว ความจริงนี้มีให้เห็นในประวัติศาสตร์ของคริสตจักร ซึ่งเกิดขึ้นซ�้ำแล้วซ�้ำอีก
พระเจ้าทรงเรียกหาผลงานแห่งความเชื่อและการเชื่อฟังจากประชากรของพระองค์
ตามสัดส่วนของพระพรและโอกาสที่ทรงโปรดประทานให้ การเชื่อฟังจ�ำเป็นต้องมี
การเสียสละและเกี่ยวข้องกับกางเขน นี่คือเหตุผลที่ว่าท�ำไมคนมากมายที่อ้างตนว่า
เป็นผูต้ ดิ ตามของพระคริสต์จงึ ปฏิเสธไม่ยอมรับแสงสว่างจากสวรรค์ และเช่นเดียวกับ
ชาวยิวในอดีตทีไ่ ม่รเู้ วลาทีพ่ ระองค์เสด็จมา (ลูกา 19:44) เพราะว่าความทะนงตัวและ
ความไม่เชื่อ พระเจ้าจึงได้ทรงเสด็จผ่านพวกเขาไป และเปิดเผยความจริงให้แก่บุคคล
อื่น เช่นคนเลี้ยงแกะแห่งหมู่บ้านเบธเลเฮมและนักปราชญ์แห่งทิศตะวันออก ซึ่งใส่ใจ
กับแสงสว่างทั้งหมดที่เขาได้รับ {GC 316.1}
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นักปฏิรูปชาวอเมริกัน
ชาวนาทีซ่ อื่ ตรงและจริงใจ ซึง่ เคยสงสัยอ�ำนาจของพระเจ้าทีอ่ ยูใ่ นพระคัมภีร์
แต่จริงใจอยากจะเรียนรู้ความจริง ชายผู้นี้คือคนที่พระเจ้าทรงเลือกไว้เพื่อให้มา
ประกาศข่าวการเสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระคริสต์ ชีวิตของวิลเลียม มิลเลอร์ ก็
คล้ายคลึงกับชีวติ ของนักปฏิรปู คนอืน่ ๆ ชีวติ ในวัยเด็กของเขาต้องต่อสูก้ บั ความยากจน
ดังนั้น เขาจึงเรียนรู้บทเรียนที่ยิ่งใหญ่ของการใช้แรงงานและการเสียสละ สมาชิก
คนอื่นๆในครอบครัวของเขาต่างมีลักษณะเป็นคนที่มีความเป็นตัวของตัวเองสูง มี
วิญญาณที่รักเสรีภาพ มีความอดทนและรักชาติอย่างแรงกล้า ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่โดด
เด่นที่ติดอยู่ในอุปนิสัยของเขา คุณพ่อของเขาเป็นผู้บังคับบัญชาในกองทหารปฏิวัติ
และรับใช้ในกองทัพด้วยความเสียสละเพื่อต่อสู้และทนกับความล�ำบากในช่วงเวลาที่
ยุง่ เหยิง ซึง่ ท�ำให้เรามองเห็นสภาพบีบคัน้ ทีม่ ตี อ่ ชีวติ ของมิลเลอร์ในวัยเด็ก {GC 317.1}
มิลเลอร์มรี า่ งกายทีส่ มบูรณ์และตัง้ แต่เขายังมีอายุนอ้ ยๆ ก็เห็นได้อย่างชัดเจน
ว่า เขามีสติปญ
ั ญาดีกว่าเด็กทัว่ ไป ขณะทีเ่ ขาโตขึน้ คุณสมบัตเิ หล่านีก้ ย็ งิ่ เห็นได้ชดั เจน
ยิ่งขึ้น ความนึกคิดของเขาว่องไว และได้รับการพัฒนาเป็นอย่างดี เขากระตือรือร้น
ใฝ่หาความรู้ แม้ว่าเขาจะไม่ได้รับประโยชน์ของการศึกษาในระดับอุดมศึกษา แต่เขา
เป็นคนชอบค้นคว้าและมีความคิดที่รอบคอบและช่างวินิจวิเคราะห์ จึงท�ำให้เขาเป็น
คนตัดสินใจดีและมีวสิ ยั ทัศน์ทกี่ ว้างไกล เขามีนสิ ยั ทางศีลธรรมทีไ่ ร้ตำ� หนิและมีชอื่ เสียง
ดีกว่าคนอืน่ ๆ เขาได้รบั การยอมรับว่าเป็นคนทีซ่ อื่ สัตย์ มัธยัสถ์และโอบอ้อมอารี ตัง้ แต่
อายุยงั น้อยๆ เขาก็ได้ทมุ่ เทก�ำลังและหมัน่ ฝึกฝนจนมีความเชีย่ วชาญ แต่เขายังคงรักษา
นิสัยของการเรียนรู้เอาไว้ เขารับหน้าที่ต่างๆทั้งทางฝ่ายพลเรือนและฝ่ายการทหาร
จนได้รับความเชื่อถือ และดูประหนึ่งว่า หนทางที่น�ำไปสู่ความร�่ำรวยและเกียรติยศ
เปิดกว้างไว้ให้เขาแล้ว {GC 317.2}
แม่ของเขาเป็นสตรีที่เคร่งศาสนา และเขาได้รับอิทธิพลทางศาสนาตั้งแต่เขา
340 อายุยังน้อย แต่เมื่อเขาเริ่มเป็นหนุ่ม เขาไปเข้าสังคมกับพวกเทวูเบกขานิยม

(deists-เชื่อว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้สร้าง แต่เมื่อสร้างแล้วก็ไม่ยุ่งเกี่ยวใดๆกับโลกและ
คนที่อยู่ในโลก และจะไม่ส�ำแดงพระองค์ในธรรมชาติ แต่จะมาพิพากษาโลกเมื่อ
วาระสุดท้ายมาถึง) ซึ่งมีอิทธิพลกับเขาอย่างมาก เนื่องจากคนส่วนใหญ่ในสังคมนี้เป็น
พลเมืองดีและเป็นคนใจบุญ และมีจติ ใจเมตตากรุณา การด�ำเนินชีวติ ทีอ่ ยูใ่ นแวดวงของ
องค์กรคริสเตียน เช่นเดียวกับคนเหล่านี้ มีผลต่ออุปนิสัยของเขา ซึ่งสภาพแวดล้อม
เหล่านี้ได้หล่อหลอมอุปนิสัยของเขาไปในระดับหนึ่ง ส�ำหรับจุดเด่นที่ท�ำให้เขาได้รับ
ความเคารพและความวางใจนั้น เขาได้รับจากพระคัมภีร์ แต่ของประทานที่ดีเลิศ
เหล่านีม้ กั ถูกใช้ในทางทีผ่ ดิ จนมีผลในการต่อต้านพระวจนะของพระเจ้า การทีม่ ลิ เลอร์
คบกับคนพวกนี้ ส่งผลให้เขาปรับตัวรับเอาความนึกคิดของคนเหล่านี้เข้าไปด้วย การ
แปลความหมายพระคัมภีรใ์ นขณะนัน้ ก่อให้เกิดความยุง่ ยากซึง่ ดูประหนึง่ ว่าเขาไม่อาจ
แก้ไขได้ แต่แนวความเชือ่ ใหม่ของเขาทีเ่ พิกเฉยต่อพระคัมภีร์ ก็ไม่มอี ะไรทีดกี ว่าจะมา
แทนที่ได้ และเขาก็ยังคงไม่พอใจ แต่เขายังคงยึดกับความเชื่อเช่นนี้นานถึงประมาณ
12 ปี เมื่อเขาอายุ 34 ปี พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงดลใจให้เขารู้สึกถึงสภาพของเขาที่
เป็นคนบาป เขาพบว่า ความเชื่อเดิมของเขาไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นว่าเขาจะมีความสุข
เมื่อเขาตายไปแล้ว อนาคตนั้นมืดมนและหดหู่ ในภายหลัง เขากล่าวถึงความรู้สึกของ
เขาในขณะนั้นว่า {GC 318.1}
“การท�ำลายล้างโลกเป็นความคิดที่โหดร้ายและเย็นชา และเมื่อพิจารณาให้
ดีแล้ว ทุกอย่างคงจะต้องถูกท�ำลายอย่างแน่นอน สวรรค์เป็นเหมือนทองเหลืองที่วาง
อยูเ่ หนือศีรษะของข้าพเจ้าและพืน้ ผิวโลกก็เป็นเหมือนเหล็กอยูใ่ ต้เท้าข้าพเจ้า อะไรคือ
ชั่วนิจนิรันดร์ และท�ำไมจึงต้องมีความตายด้วย ยิ่งข้าพเจ้าพยายามหาเหตุผลมากขึ้น
เท่าไร ข้าพเจ้าก็ยงิ่ ไกลไปจากค�ำตอบ ข้าพเจ้ายิง่ คิดมากขึน้ เท่าไร ข้อสรุปของข้าพเจ้า
ก็ยิ่งกระจัดกระจายมากขึ้นเท่านั้น ข้าพเจ้าพยายามระงับความคิดเหล่านี้ แต่ข้าพเจ้า
ไม่สามารถควบคุมความคิดของข้าพเจ้าได้ ข้าพเจ้ารู้สึกเศร้าใจจริงๆ แต่ก็ไม่เข้าใจว่า
ท�ำไมถึงเป็นเช่นนี้ ข้าพเจ้าบ่นและคร�ำ่ ครวญ แต่ไม่รจู้ ะไประบายกับใคร ข้าพเจ้าทราบ
ดีว่ามีสิ่งที่ผิด แต่ไม่ทราบจะท�ำอย่างไรหรือจะไปหาสิ่งถูกจากที่ไหน ข้าพเจ้าต้องร้อง
ครวญครางต่อไป โดยไร้ซึ่งความหวัง” {GC 318.2}
มิลเลอร์มสี ภาพเช่นนีอ้ ยูห่ ลายเดือน แล้วเขาก็เล่าต่อไปว่า “ในทันใดนัน้ ภาพ
ขององค์พระผู้ช่วยให้รอดที่ชัดเจนมากได้ไหลเข้ามาสู่ความคิดของข้าพเจ้า 341

จะมีใครที่ช่างประเสริฐและกอปรด้วยพระเมตตาคุณมากไปกว่าพระองค์ ที่จะมาลบ
มลทินบาปของการล่วงละเมิดของเราทั้งหลายได้ และช่วยเราให้รอดจากการต้อง
ทนทุกข์ทเี่ ป็นผลจากโทษแห่งความบาปได้ ข้าพเจ้ารูส้ กึ ขึน้ มาทันทีวา่ พระองค์จะต้อง
น่ารักมากเพียงไร และจินตนาการว่าข้าพเจ้าสามารถซุกตัวเข้าไปอยู่ในอ้อมพระกร
และวางใจในพระเมตตาของพระองค์ทา่ น แต่กเ็ กิดค�ำถามขึน้ มาว่า จะพิสจู น์ได้อย่างไร
ว่ามีบคุ คลเช่นนีจ้ ริง ข้าพเจ้าทราบดีวา่ นอกเหนือจากหลักฐานทีม่ อี ยูใ่ นพระคัมภีรแ์ ล้ว
ข้าพเจ้าไม่อาจหาหลักฐานใดเพื่อยืนยันว่ามีพระผู้ช่วยให้รอดเช่นนี้จริง หรือแม้จะหา
ต่อไปในอนาคตกาล……..{GC 319.1}
“ข้าพเจ้าเข้าใจแล้วว่า พระคัมภีรท์ ำ� ให้เรามองเห็นภาพของพระผูช้ ว่ ยให้รอด
ในลักษณะทีข่ า้ พเจ้าต้องการและข้าพเจ้าก็ฉงนสนเท่หเ์ มือ่ พบว่า หนังสือทีไ่ ม่ได้รบั การ
ดลใจเหตุใดจึงสามารถพัฒนาหลักการทีส่ มบูรณ์แบบทีป่ รับให้เข้ากับความต้องการของ
โลกทีล่ ม้ ลงในบาปได้อย่างนี้ เมือ่ ได้ศกึ ษาพระคัมภีรอ์ ย่าง จริงจังข้าพเจ้าจ�ำต้องยอมรับ
ว่า พระคัมภีร์จะต้องเป็นหนังสือที่ได้รับการดลใจจากพระเจ้าแน่นอน และพระคัมภีร์
ก็ได้กลายมาเป็นหนังสือที่ข้าพเจ้าชื่นชอบที่สุด และข้าพเจ้าได้พบกับเพื่อนในองค์
พระเยซู พระผูช้ ว่ ยให้รอดได้กลายมาเป็นเอกในท่ามกลางคนนับหมืน่ และพระคัมภีร์
ทีเ่ มือ่ ก่อนหน้านีด้ มู ดื มนและขัดแย้งกัน บัดนีก้ ลายเป็นโคมส�ำหรับเท้าของข้าพระองค์
และเป็นความสว่างแก่มรรคาของข้าพระองค์ ความนึกคิดของข้าพเจ้าสงบและรู้สึก
เต็มอิ่ม ข้าพเจ้าพบว่า พระเจ้าทรงเป็นพระศิลาที่อยู่ในท่ามกลางมหาสมุทรแห่งชีวิต
บัดนี้ ข้าพเจ้าจึงศึกษาพระคัมภีรเ์ ป็นหลัก และข้าพเจ้าสามารถกล่าวได้อย่างจริงใจว่า
ข้าพเจ้าศึกษาพระคัมภีรด์ ว้ ยความสุขยิง่ ใหญ่ ข้าพเจ้าค้นพบแล้วว่ายังมีเรือ่ งอีกกว่าครึง่
ที่ข้าพเจ้าไม่เคยรับรู้ ข้าพเจ้าคิดสงสัยว่า ท�ำไมก่อนหน้านี้ข้าพเจ้าจึงมองไม่เห็นความ
งดงามและพระสิริที่อยู่ในนั้น และแปลกใจที่ข้าพเจ้าเคยปฏิเสธพระคัมภีร์ ข้าพเจ้า
พบทุกสิ่งดั่งที่หัวใจของข้าพเจ้าปรารถนา และวิธีรักษาโรคทั้งหลายของวิญญาณจิต
ข้าพเจ้าไม่สนใจที่จะอ่านหนังสืออื่นๆ แต่ใส่ใจที่จะได้พระปัญญาจากพระเจ้า (จาก S.
Bliss, Memoirs of Wm. Miller,หน้า 65-67) {GC 319.2}
มิลเลอร์ประกาศความเชือ่ ในศาสนาทีเ่ ขาเคยเหยียดหยามต่อหน้าสาธารณชน
แต่เพื่อนทั้งหลายที่ไม่เชื่อพระเจ้าต่างไม่รีรอในการยกข้อโต้แย้งทั้งหมดที่เขาเองมัก
342 เคยใช้โต้เกี่ยวกับอ�ำนาจของพระเจ้าที่มีในพระคัมภีร์ ในเวลานั้น เขายัง

ไม่พร้อมทีจ่ ะตอบพวกเพือ่ นๆของเขา แต่เขาคิดค�ำนึงว่า หากพระคัมภีรเ์ ป็นหนังสือที่
พระเจ้าใช้เปิดเผยแล้ว พระคัมภีรท์ กุ ตอนจะต้องสอดคล้องกันและในเมือ่ เป็นหนังสือที่
ทรงประทานให้สั่งสอนมนุษย์ พระคัมภีร์จะต้องปรับให้เขาเข้าใจได้ เขาจึงตั้งใจศึกษา
พระคัมภีร์ด้วยตนเอง และค้นหาให้แน่ใจว่า ทุกสิ่งที่ดูว่าขัดแย้งกันจะกลมกลืนกันได้
หรือไม่ {GC 319.3}
เขามุ่งมั่นละวางความคิดเห็นทั้งหมดที่เขาเคยมีอยู่ และค�ำอธิบายที่มีอยู่ใน
หนังสืออธิบายพระคัมภีร์ต่างๆ เขาน�ำข้อพระคัมภีร์แต่ละข้อมาเปรียบเทียบกัน โดย
อาศัยข้อพระคัมภีรท์ ถี่ กู อ้างอิงในตอนท้าย รวมทัง้ หนังสือศัพท์ยส์ มั พันธ์ดว้ ย เขาศึกษา
อย่างสม�ำ่ เสมอและอย่างมีระบบ ตัง้ แต่พระธรรมปฐมกาล เขาอ่านทีละข้อ ศึกษาอย่าง
ไม่เร่งรีบจนเข้าใจความหมายของข้อพระคัมภีรห์ ลายตอน เพือ่ เขาจะไม่ตอ้ งรูส้ กึ ล�ำบาก
ใจกับข้อพระคัมภีร์นั้นๆต่อไป เมื่อเขาพบเรื่องใดที่ไม่ชัดเจน เขาก็จะน�ำข้อพระคัมภีร์
นัน้ ๆมาเปรียบเทียบกับข้อพระธรรมอืน่ ๆทีด่ วู า่ น่าจะเกีย่ วข้องกับเรือ่ งทีเ่ ขาก�ำลังศึกษา
อยู่ ทุกๆค�ำที่อยู่ในข้อพระคัมภีร์จะได้รับการพิจารณาอย่างเหมาะสมตามหัวข้อที่อยู่
ในข้อพระคัมภีร์นั้นๆ และถ้าหากมุมมองเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์ต่างๆมีความเกี่ยวพัน
กันอยูแ่ ล้ว ข้อความเหล่านัน้ ก็จะไม่กอ่ ให้เกิดปัญหาอีกต่อไป ด้วยประการฉะนี้ เมือ่ ใด
ก็ตามทีเ่ ขาพบข้อความทีเ่ ข้าใจยาก เขาก็จะพบค�ำอธิบายทีใ่ นส่วนอืน่ ๆของพระคัมภีร์
ในขณะที่เขาศึกษาพระคัมภีร์พร้อมกับการอธิษฐานอย่างจริงใจเพื่อขอความเข้าใจ
จากพระเจ้า ข้อความที่เขาไม่เข้าใจก็ได้รับความกระจ่าง เขาได้สัมผัสกับความจริงที่
ผู้ประพันธ์สดุดีเขียนไว้ว่า “การคลี่คลายพระวจนะของพระองค์ให้ความสว่าง ทั้งให้
ความเข้าใจแก่คนรู้น้อย” (สดุดี 119: 130) {GC 320.1}
เขาศึกษาพระธรรมดาเนียลและวิวรณ์ด้วยความสนใจยิ่ง เขาใช้หลักการ
การแปลความหมายพระคัมภีร์เช่นเดียวกับที่ใช้ในพระคัมภีร์ข้ออื่นๆ และพบว่า เขา
สามารถเข้าใจสัญลักษณ์ต่างๆที่ใช้ในค�ำพยากรณ์ได้ ซึ่งสร้างความยินดีอย่างยิ่งให้
กับเขา เขาได้เห็นค�ำพยากรณ์เท่าทีไ่ ด้เกิดขึน้ แล้ว เกิดขึน้ ตรงตามทีบ่ นั ทึกไว้ ส่วนตัวเลข
สัญลักษณ์ อุทาหรณ์ การเปรียบเทียบ และอืน่ ๆ ล้วนอธิบายส่วนเกีย่ วข้องทีส่ มั พันธ์กนั
หรือข้อความที่ใช้บรรยาย เพื่ออธิบายข้อพระคัมภีร์อื่นๆ และเมื่อน�ำมาใช้อธิบายแล้ว
ก็ท�ำให้เข้าใจได้อย่างตรงไปตรงมา มิลเลอร์กล่าวว่า “ข้าพเจ้าพอใจยิ่งที่ได้ศึกษา
พระคัมภีร์ด้วยวิธีเช่นนี้ ด้วยว่าพระคัมภีร์มีระบบในการเปิดเผยความจริง
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ที่ชัดเจนและเรียบง่ายจนผู้เดินเท้าธรรมดา แม้จะโง่เขลาก็ไม่อาจเข้าใจผิดได้” (Bliss,
หน้า 70) ปมแล้วปมเล่าในสายป่านแห่งความจริงทีเ่ ขาได้รบั จากความพยายามของเขา
ในขณะที่เขาก้าวเดินไปทีละก้าวเพื่อค้นหาเส้นทางที่ยิ่งใหญ่ของค�ำพยากรณ์ ทูตแห่ง
สวรรค์ได้น�ำความคิดของเขาและเปิดเผยความหมายของพระคัมภีร์ให้เขาเข้าใจ {GC
320.2}
เขาใช้คำ� พยากรณ์ทเี่ กิดขึน้ มาแล้วในอดีตเป็นเกณฑ์เพือ่ พิจารณาค�ำพยากรณ์
ที่ยังไม่เกิดขึ้นในอนาคต เขาแน่ใจว่า แนวคิดที่คนทั่วไปเชื่อกันว่าการครอบครอง
ฝ่ายจิตวิญญาณของพระคริสต์จะเกิดขึ้นหนึ่งพันปีก่อนสิ้นโลก เรื่องนี้ไม่ใช่ค�ำสอนที่
พระวจนะของพระเจ้าสอนไว้ หลักค�ำสอนนี้ชี้ว่า หนึ่งพันปีแห่งความชอบธรรมและ
สันติสุขเกิดขึ้นก่อนการเสด็จมาของพระเป็นเจ้า จึงท�ำให้วันแห่งพระเจ้าที่น่าย�ำเกรง
ถูกเลื่อนออกไปเสียยาวไกล ถึงแม้ว่าความคิดเช่นนี้ดูจะสร้างความสบายใจให้ก็ตามที
แต่เรือ่ งนีต้ รงกันข้ามกับค�ำสอนทีพ่ ระคริสต์และเหล่าสาวกของพระองค์ทสี่ อนเอาไว้วา่
ต้นข้าวสาลีและต้นข้าวละมานจะต้องโตขึน้ พร้อมๆกันจนถึงเวลาเก็บเกีย่ วซึง่ หมายถึง
วันที่โลกนี้สิ้นสุด “คนชั่วและคนเจ้าเล่ห์จะเลวลง” “ในสมัยจะสิ้นยุคนั้น จะเกิด
เหตุการณ์กลียุค” และอาณาจักรแห่งความมืดจะยังคงด�ำเนินต่อไปจนพระผู้เป็นเจ้า
เสด็จมา และจะทรงประหารมันด้วยลมพระโอษฐ์ของพระองค์และจะทรงผลาญให้
สูญไปด้วยการปรากฏและการเสด็จมาของพระองค์” (มัทธิว 13: 30; 38-41; 2 ทิโมธี
3: 13,1; 2 เธสะโลนิกา 2:8) {GC 321.1}
ค�ำสอนเรือ่ งคนทัง้ โลกจะเกิดการกลับใจ และการครอบครองฝ่ายวิญญาณของ
พระคริสต์ ไม่ใช่เป็นสิง่ ทีค่ ริสตจักรในสมัยของอัครทูตสอน คริสเตียนทัว่ ไปเริม่ ยอมรับ
ค�ำสอนนี้ในยุคต้นศตวรรษที่สิบแปด เช่นเดียวกับค�ำสอนผิดอื่นๆที่ตามมาด้วยผลที่
ชัว่ ร้าย ค�ำสอนนีส้ อนให้มนุษย์มองว่าการเสด็จกลับมาของพระคริสต์เป็นเรือ่ งทีไ่ กลตัว
และจึงท�ำให้พวกเขาไม่ใส่ใจกับเครื่องหมายต่างๆที่ประกาศถึงเวลาที่พระองค์ใกล้จะ
เสด็จมา ซึ่งก่อให้เกิดความรู้สึกมั่นใจ และปลอดภัยที่ไม่มีหลักยึดเหนี่ยว และน�ำคน
มากมายให้ละเลยไม่ได้เตรียมพร้อมเพื่อต้อนรับพระเป็นเจ้าดังที่พวกเขาควรจะท�ำ
{GC 321.2}
มิลเลอร์พบว่า พระคริสต์จะเสด็จมาจริงและพระองค์จะเสด็จมาเอง ตามที่
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ด้วยพระด�ำรัสสัง่ ด้วยส�ำเนียงเรียกของเทพบดีและด้วยเสียงแตรของพระเจ้า” (1 เธสะ
โลนิกา 4: 16) และพระผูช้ ว่ ยให้รอดทรงประกาศว่า “มนุษย์ทกุ ชาติทวั่ โลก…….จะเห็น
บุตรมนุษย์เสด็จมาบนเมฆในท้องฟ้า ทรงฤทธานุภาพและพระสิรเิ ป็นอันมาก” “ด้วยว่า
ฟ้าแลบมาจากทิศตะวันออก ส่องไปจนถึงทิศตะวันตกฉันใด การเสด็จมาของบุตร
มนุษย์ก็จะเป็นฉันนั้น” (มัทธิว 24: 30,27) พระองค์จะเสด็จมาพร้อมกับชาวสวรรค์
ทัง้ ปวง “บุตรมนุษย์ทรงพระสิรเิ สด็จมากับทัง้ หมูท่ ตู สวรรค์” (มัทธิว 25: 31) “พระองค์
ทรงใช้เหล่าทูตสวรรค์ของพระองค์ มาด้วยเสียงแตรอันดังยิง่ นัก ให้รวบรวมคนทัง้ ปวง
ที่พระองค์ทรงเลือกสรรไว้แล้ว” (มัทธิว 24: 31) {GC 321.3}
เมื่อพระองค์เสด็จมา ผู้ชอบธรรมที่ตายแล้วจะฟื้นขึ้นและผู้ชอบธรรมที่ยังมี
ชีวติ อยูจ่ ะเปลีย่ นแปลงใหม่ เปาโลกล่าวว่า “เราจะไม่ลว่ งหลับหมดทุกคน แต่เราจะถูก
เปลีย่ นแปลงใหม่หมด ในชัว่ ขณะเดียว ในพริบตาเดียว เมือ่ เป่าแตรครัง้ สุดท้าย เพราะ
ว่าจะมีเสียงแตร และคนที่ตายแล้วจะเป็นขึ้นมาปราศจากเน่าเปื่อย แล้วเราทั้งหลาย
จะถูกเปลี่ยนแปลงใหม่ เพราะว่า สิ่งซึ่งเน่าเปื่อยนี้ต้องสวมซึ่งไม่เน่าเปื่อย และสภาพ
มตะนีต้ อ้ งสวมสภาพอมตะ” (1 โครินธ์ 15: 51-53) และในจดหมายทีท่ า่ นเขียนถึงชาว
เธสะโลนิกา เปาโลกล่าวต่อไปหลังจากทีบ่ รรยายถึงเรือ่ งการเสด็จมาขององค์พระเป็น
เจ้าว่า “คนทั้งปวงในพระคริสต์ที่ตายแล้วจะเป็นขึ้นมาก่อน หลังจากนั้นเราทั้งหลาย
ซึ่งยังเป็นอยู่ จะถูกรับขึ้นไปในเมฆพร้อมกับคนเหล่านั้น และจะได้พบองค์พระผู้เป็น
เจ้าในฟ้าอากาศ อย่างนั้นแหละ เราก็จะอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นนิตย์” (1 เธสะ
โลนิกา 4: 16,17) {GC 322.1}
ประชากรของพระเจ้าจะยังคงไม่ได้รับแผ่นดินของพระเจ้าจนกว่าพระคริสต์
จะเสด็จกลับมา พระผู้ช่วยให้รอดตรัสว่า “เมื่อบุตรมนุษย์ทรงพระสิริเสด็จมากับทั้ง
หมู่ทูตสวรรค์ เมื่อนั้นพระองค์จะประทับบนพระที่นั่งอันรุ่งเรืองของพระองค์ บรรดา
ประชาชาติต่างๆ จะประชุมพร้อมกันต่อพระพักตร์พระองค์ และพระองค์จะทรงแยก
มนุษย์ทั้งหลายออกเป็นสองพวก เหมือนอย่างผู้เลี้ยงแกะจะแยกแกะออกจากแพะ
ส่วนฝูงแกะนั้นจะทรงจัดให้อยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระองค์ แต่ฝูงแพะนั้นจะทรง
จัดให้อยูเ่ บือ้ งซ้าย ขณะนัน้ พระมหากษัตริยจ์ ะตรัสแก่บรรดาผูท้ อี่ ยูเ่ บือ้ งขวาพระหัตถ์
ของพระองค์ว่า ‘ท่านทั้งหลายที่ได้รับพระพรจากพระบิดาของเรา จงมารับเอา
ราชอาณาจักร ซึ่งได้ตระเตรียมไว้ส�ำหรับท่านทั้งหลายตั้งแต่แรกสร้างโลก
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(มัทธิว 25: 31-34) ข้อพระธรรมทีก่ ล่าวมานี้ ท�ำให้มองเห็นว่า เมือ่ บุตรมนุษย์เสด็จมา
คนที่ ต ายไปแล้ ว จะฟื ้ น ขึ้ น มาปราศจากเน่ า เปื ่ อ ย และคนที่ ยั ง มี ชี วิ ต อยู ่ จ ะถู ก
เปลี่ยนแปลงใหม่ ด้วยการเปลี่ยนแปลงยิ่งใหญ่นี้ พวกเขาจึงพร้อมที่จะรับอาณาจักร
ของพระองค์ เพราะเปาโลกล่าวไว้ดังนี้ว่า “เนื้อและเลือดจะมีส่วนในแผ่นดินของ
พระเจ้าไม่ได้ และสิ่งซึ่งเน่าเปื่อยจะมีส่วนในสิ่งซึ่งไม่รู้จักเน่าเปื่อยก็ไม่ได้” (1 โครินธ์
15: 50) มนุษย์ในเวลานี้มีสภาพมตะ เน่าเปื่อยได้ แต่แผ่นดินของพระเจ้านั้น ไม่
เน่าเปื่อย จะยืนยงตลอดไป ดังนั้น มนุษย์ในสภาพที่เป็นอยู่นี้จะเข้าไปในอาณาจักร
ของพระเจ้าไม่ได้ แต่เมื่อพระเยซูเสด็จมา พระองค์จะประทานความเป็นอมตะให้แก่
ประชากรของพระองค์ แล้วพระองค์จะทรงเชิญชวนให้พวกเขามารับราชอาณาจักรซึง่
ก่อนหน้านี้พวกเขาเป็นแต่เพียงผู้รับมรดกเท่านั้น {GC 322.2}
ข้อพระคัมภีรเ์ หล่านี้ รวมทัง้ ข้อพระคัมภีรอ์ นื่ ๆ ถูกพิสจู น์อย่างชัดเจนในสมอง
ของมิลเลอร์ว่า เหตุการณ์ที่คนทั่วไปคาดว่าจะเกิดขึ้นก่อนการเสด็จมาของพระคริสต์
เช่นการครอบครองอย่างสันติทั่วจักรวาลและการจัดตั้งอาณาจักรของพระเจ้าขึ้น
บนโลก แท้ ที่ จ ริ ง แล้ ว จะเกิ ด ขึ้ น หลั ง การเสด็ จ กลั บ มาครั้ ง ที่ ส องของพระคริ ส ต์
นอกจากนี้ หมายส�ำคัญทั้งหมดของยุคและสภาพของโลกนั้นก็ก�ำลังเป็นไปตามที่
ค�ำพยากรณ์เกีย่ วกับยุคสุดปลายได้บรรยายไว้ จากการศึกษาพระคัมภีรเ์ พียงอย่างเดียว
เขาจึงสรุปอย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้วา่ ช่วงเวลาทีย่ งั มีเหลือไว้ให้กบั โลกนี้ ก�ำลังจะถึงจุดจบ
{GC 323.1}
เขากล่าวว่า “ยังมีหลักฐานอื่นๆที่มีผลต่อความคิดของข้าพเจ้า นั่นคือล�ำดับ
เหตุการณ์ในพระคัมภีร์…..ข้าพเจ้าพบว่าเหตุการณ์ที่ถูกท�ำนายไว้ล่วงหน้าและได้เกิด
ขึ้นมาแล้วในอดีต และมักจะเกิดขึ้นตามเวลาที่ก�ำหนดไว้ เวลา 120 ปีของก่อนน�้ำจะ
ท่วมโลก (ปฐมกาล 6: 3) เจ็ดวันที่น�ำหน้ามาก่อน พร้อมกับฝนที่ตกลงมาสี่สิบวันตาม
ที่ท�ำนายไว้ (ปฐมกาล 7: 4) พงศ์พันธุ์ของอับราฮัมจะต้องรอนแรมไปเป็นเวลาสี่ร้อยปี
(ปฐมกาล 15: 13) เวลาสามวันที่พนักงานน�้ำองุ่นและพนักงานขนมฝัน (ปฐมกาล 40:
12-20) เจ็ดปีของฟาโรห์ (ปฐมกาล 41: 28-54) สี่สิบปีในป่ากันดาร (กันดารวิถี 14:
43) การกันดารอาหารนานสามปีครึ่ง (1 พงษ์กษัตริย์ 17: 1) (โปรดดู ลูกา 4: 25)…..
การเป็นเชลยนานเจ็ดสิบปี (เยเรมีย์ 25: 11) เจ็ดวาระของเนบูคัดเนสซาร์ (ดาเนียล
346 4: 13-16) และ 7 สัปตะ 62 สัปตะ และ 1 สัปตะ ที่รวมกันแล้วเป็น 70

สัปตะแห่งปีก�ำหนดไว้ส�ำหรับชนชาติยิว (ดาเนียล 9: 24-27) เหตุการณ์ที่มีระยะเวลา
ก�ำหนดไว้ซงึ่ เคยเป็นแต่เพียงส่วนหนึง่ ในค�ำพยากรณ์ และได้เกิดขึน้ จริงตามทีไ่ ด้ทำ� นาย
ไว้” Bliss หน้า 74, 75 {GC 323.2}
ดังนั้น เมื่อเขาพบจากการศึกษาพระคัมภีร์ว่า ล�ำดับช่วงเวลาต่างๆตามที่เขา
เข้าใจนั้นไปสิ้นสุดลงที่การเสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระคริสต์ เขาจึงไม่อาจปฏิเสธ
และถือว่าเวลานั้นเป็น “เวลาก่อนการนัดหมาย” ที่พระเจ้าทรงเปิดเผยให้แก่ผู้รับใช้
ของพระองค์ โมเสสกล่าวว่า “สิ่งลี้ลับทั้งปวงเป็นของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเรา
ทัง้ หลาย แต่สงิ่ ทรงส�ำแดงนัน้ เป็นของเราทัง้ หลายและของ ลูกหลานของเราเป็นนิตย์”
และพระเจ้าทรงเปิดเผยผ่านผู้เผยพระวจนะอาโมสว่า พระองค์จะ “มิได้ทรงกระท�ำ
อะไรเลย โดยมิได้เปิดเผยความลี้ลับ ให้แก่ผู้รับใช้ของพระองค์ คือผู้เผยพระวจนะ”
(เฉลยธรรมบัญญัติ 29: 29; อาโมส 3: 7) ผู้ที่ศึกษาพระวจนะของพระเจ้าจึงมั่นใจ
เมื่อได้พบกับเหตุการณ์ยิ่งใหญ่ท่ีจะเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์มนุษยชาติตามที่แจกแจง
ไว้อย่างชัดเจนในพระคัมภีร์แห่งความจริง {GC 324.1}
มิลเลอร์กล่าวต่อไปว่า “เมื่อข้าพเจ้ามั่นใจอย่างเต็มที่ว่า ‘พระคัมภีร์ทุกตอน
ได้รับการดลใจจากพระเจ้าและเป็นประโยชน์’ (2 ทิโมธี 3: 16) และไม่ได้เกิดขึ้นมา
จากความคิดของมนุษย์ แต่เขียนขึ้นโดยธรรมิกชนที่ได้รับการดลใจจากพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ (2 เปโตร 1:21) และเขียนบันทึกไว้เพื่อ “สั่งสอนเรา เพื่อเราจะได้มีความหวัง
โดยความเพียรและความชูใจด้วยพระคัมภีร”์ (โรม 15: 4) ข้าพเจ้าจึงถือว่า ล�ำดับเวลา
ที่อยู่ในพระคัมภีร์ก็เป็นส่วนหนึ่งในพระวจนะของพระเจ้า และจะต้องให้ความสนใจ
อย่างจริงจังเช่นเดียวกับตอนอื่นๆในพระคัมภีร์ ด้วยเหตุนี้ ข้าพเจ้าจึงพยายามเข้าใจ
สิ่งที่พระเจ้าทรงมีพระเมตตา โดยเห็นว่าเหมาะสมที่จะให้เรารับรู้ ข้าพเจ้าไม่มีสิทธิ์ที่
จะมองข้ามช่วงเวลาแห่งค�ำพยากรณ์เหล่านี้” (Bliss, หน้า 75) {GC 324.2}
ค�ำพยากรณ์ทดี่ วู า่ น่าจะชัดเจนทีส่ ดุ ทีก่ ล่าวถึงเรือ่ งเวลาของการเสด็จกลับมา
ครั้งที่สอง อยู่ในพระธรรมดาเนียล 8: 14 “อยู่นานสองพันสามร้อยเวลาเย็น เวลาเช้า
แล้วสถานศักดิ์สิทธิ์นั้นจะกลับสู่สภาพอันควร” มิลเลอร์ใช้หลักการว่าพระคัมภีร์จะ
อธิบายพระคัมภีรเ์ อง เขาพบว่าหนึง่ วันในค�ำพยากรณ์เป็นเครือ่ งหมายแทนเวลาหนึง่ ปี
ของโลก (กันดารวิถี 14: 34; เอเสเคียล 4: 6) เขาพบว่าช่วงเวลา 2300 วันของ
ค�ำพยากรณ์หรือปีนั้น จะกินเวลาเกินเลยที่มอบไว้ให้แก่ชนชาติยิว ด้วยเหตุนี้ 347

สถานศักดิ์สิทธิ์จึงมิได้หมายถึงพระวิหารของชาวยิว มิลเลอร์เห็นด้วยกับแนวคิดที่
ยอมรับกันอย่างแพร่หลายของคริสเตียนในยุคนัน้ ว่า โลกนีค้ อื สถานศักดิส์ ทิ ธิ์ และด้วย
เหตุนี้ เขาจึงเข้าใจว่า การช�ำระสถานศักดิ์สิทธิ์ที่กล่าวถึงในพระธรรมดาเนียล 8: 14
หมายถึงการช�ำระโลกด้วยไฟเมื่อพระคริสต์เสด็จมาครั้งที่สอง เขาสรุปว่าหากเขา
สามารถหาเวลาเริ่มต้นของ 2300 วันได้ เขาก็จะรู้อย่างมั่นใจถึงเวลาแห่งการเสด็จมา
ครั้งที่สองได้ ดังนั้น จึงจะได้รู้วันสิ้นสุดของทุกสิ่งที่ยิ่งใหญ่นั้น ซึ่งเป็นวันที่ทุกสิ่งใน
ทุกวันนี้ “ความหยิ่ง อ�ำนาจ ความโอ้อวดและความอนิจจัง ความชั่วและการกดขี่
จะยุติลง” เมื่อค�ำแช่งสาปจะถูก “ขจัดให้สิ้นไปจากโลก ความตายจะถูกท�ำลายไป
พระคริสต์จะประทานบ�ำเหน็จให้ผู้รับใช้ของพระเจ้า ผู้เผยพระวจนะ ธรรมิกชนและ
ทุกคนที่ย�ำเกรงพระนามของพระองค์ และผู้ที่ท�ำลายโลกจะถูกท�ำลายทิ้งไป” (Bliss,
หน้า 76) {GC 324.3}
มิลเลอร์ศกึ ษาค�ำพยากรณ์ตอ่ ไปด้วยความตัง้ ใจใหม่และแน่วแน่ เขาอุทศิ เวลา
ทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อศึกษาสิ่งที่มคี วามส�ำคัญยิ่ง และดึงดูดความสนใจของเขา
ไปทัง้ หมด เขาไม่พบข้อมูลใดทีม่ อี ยูใ่ นพระธรรมดาเนียลบทที่ 8 ทีจ่ ะใช้เป็นข้อมูลเพือ่
ชี้ถึงเวลาเริ่มต้นของ 2300 วัน แม้ทูตสวรรค์กาเบรียลที่ได้รับพระบัญชาให้ไปอธิบาย
เพือ่ ให้ดาเนียลเข้าใจนิมติ ก็อธิบายให้เพียงเป็นบางส่วนเท่านัน้ ในขณะทีน่ มิ ติ ของผูเ้ ผย
พระวจนะถูกอธิบายถึงการกดขี่ข่มเหงอันน่ากลัวที่มายังคริสตจักรนั้น เขาก็หมดแรง
เขาทนไม่ไหวแล้ว และทูตสวรรค์ได้จากเขาไปช่วงระยะเวลาหนึง่ ดาเนียล “อ่อนเพลีย
และนอนเจ็บอยู่หลายวัน” เขากล่าวว่า “ข้าพเจ้างงงันโดยนิมิตนั้นและไม่เข้าใจเรื่อง
ราวเลย” (ดาเนียล 8: 27) {GC 325.1}
แต่ถึงกระนั้น พระเจ้าทรงบัญชาผู้สื่อข่าวของพระองค์ว่า “จงท�ำให้ชายผู้นี้
เข้าใจในนิมิตนั้นเถิด” พระบัญชานั้นจะต้องส�ำเร็จ ทูตสวรรค์ก็ท�ำตามพระบัญชา จึง
ได้กลับมาหาดาเนียลในภายหลัง และกล่าวว่า “ข้าพเจ้าออกมา ณ บัดนี้เพื่อจะให้
ปัญญาและความเข้าใจแก่ท่าน” “เพราะฉะนั้นจงพิจารณาค�ำนั้นและเข้าใจนิมิตนั้น”
(ดาเนียล 8: 16; 9: 22,23; 25-27) มีเรื่องส�ำคัญเรื่องหนึ่งในนิมิตของบทที่ 8 ที่ยังไม่มี
ค�ำอธิบาย นั่นคือ เรื่องที่เกี่ยวข้องกับเวลา คือช่วงเวลา 2300 วัน ดังนั้นทูตสวรรค์ที่
กลับมาอธิบายจึงเน้นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกาลเวลา” {GC 325.2}
ุ ธิข์ อง
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ท่าน…..จงทราบและเข้าใจว่า นับตั้งแต่การที่ค�ำสั่งนั้นออกไปให้สร้างกรุงเยรูซาเล็ม
ขึ้นใหม่จนถึงสมัยผู้ถูกเจิมไว้ ผู้เป็นประมุขเป็นเวลาเจ็ดสัปตะและเยรูซาเล็มถูก
สร้างขึ้นพร้อมด้วยลานเมืองและคูเมืองเป็นเวลาหกสิบสองสัปตะ แต่ในยุคล�ำบาก
หลั ง จากหกสิ บ สองสั ป ตะแล้ ว ท่ า นผู ้ ห นึ่ ง ที่ ถู ก เจิ ม ไว้ จ ะต้ อ งถู ก ตั ด ออกและจะ
ไม่มีอะไรส�ำหรับท่าน…..ท่านจะท�ำพันธสัญญาเข้มแข็งกับคนเป็นอันมากอยู่หนึ่ง
สัปตะ ท่านจะกระท�ำให้การถวายสัตวบูชาและเครือ่ งบูชาอืน่ ๆหยุดไปตรงครึง่ สัปตะ”
{GC 326.1}
ทูตสวรรค์ได้รบั บัญชาให้ไปหาดาเนียลด้วยจุดประสงค์ทเี่ ร่งด่วน เพือ่ อธิบาย
นิมติ ของบทที่ 8 ทีเ่ ขาไม่เข้าใจ ซึง่ เป็นเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับเวลาคือ “อยูน่ านสองพันสามร้อย
เวลาเย็น เวลาเช้า แล้วสถานศักดิ์สิทธิ์นั้นจะกลับสู่สภาพอันควร” หลังจากทูตสวรรค์
พูดกับดาเนียลว่า จง ”เข้าใจในนิมิตและพิจารณาค�ำนั้น” ทูตสวรรค์นั้นเริ่มต้นกล่าว
ด้วยประโยคที่ว่า “มีเจ็ดสิบสัปตะแห่งปีก�ำหนดไว้ส�ำหรับชนชาติของท่านและนคร
บริสุทธิ์ของท่าน” ค�ำว่า “ก�ำหนดไว้” นั้นมีหมายความว่า “ตัดออกมา” ทูตสวรรค์
เปิดเผยว่า เจ็ดสิบสัปตะซึง่ หมายถึง 490 ปีจะเป็นเวลาทีถ่ กู ตัดออกมาให้กบั ชนชาวยิว
โดยเฉพาะ แต่ชว่ งเวลานีจ้ ะถูกตัดออกจากทีใ่ ด ในขณะที่ 2300 วันเป็นช่วงเวลาเดียว
ที่กล่าวถึงในบทที่ 8 จึงต้องเป็นช่วงเวลาที่ 70 สัปตะจะถูกตัดออกมา เจ็ดสิบสัปตะ
จึงต้องเป็นส่วนหนึ่งของ 2300 วันและช่วงเวลาทั้งสองนี้จะต้องเริ่มต้นที่เดียวกัน
ทูตสวรรค์เปิดเผยว่า เจ็ดสิบสัปดาห์นจี้ ะเริม่ ต้นตัง้ แต่มคี ำ� สัง่ ให้ไปบูรณะและสร้างกรุง
เยรูซาเล็มขึ้นใหม่ หากหาวันที่ออกค�ำสั่งนี้ได้ ก็จะหาจุดเริ่มต้นของช่วงเวลาอันส�ำคัญ
ยิ่งของ 2300 วันได้อย่างแน่นอน {GC 326.2}
พระบัญชานี้พบได้ในพระธรรมเอสราบทที่ 7 ข้อ 12-26 เป็นพระบัญชาที่
สมบูรณ์แบบที่สุดของพระเจ้า อารทาเซอร์ซีส พระราชาแห่งเปอร์เซียบัญชาไว้ในปี
ก.ค.ศ. 457 แต่พระธรรมเอสรา 6: 14 บันทึกไว้วา่ พระนิเวศของพระเจ้าทีก่ รุงเยรูซาเล็ม
นัน้ ก่อสร้างขึน้ ตาม “กฤษฎีกาของไซรัสและดาริอสั และอารทาเซอร์ซสิ พระราชาแห่ง
เปอร์เซีย” พระราชาทัง้ สามพระองค์นนั้ เป็นผูร้ เิ ริม่ สนับสนุน และท�ำให้คำ� บัญชาส�ำเร็จ
ซึ่งท�ำให้ค�ำพยากรณ์สมบูรณ์และเป็นจุดเริ่มต้นของ 2300 ปี เมื่อเอา ก.ค.ศ.457 เป็น
ปีทปี่ ระกาศกฤษฎีกา ทุกๆสิง่ ทีเ่ จาะจงของค�ำพยากรณ์ทเ่ี กีย่ วกับเจ็ดสิบสัปดาห์จงึ เกิด
ขึ้นจริง {GC 326.3}
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“นับตัง้ แต่การทีพ่ ระบัญชานัน้ ออกไปให้สร้างกรุงเยรูซาเล็มขึน้ ใหม่จนถึงสมัย
ผู้ถูกเจิมไว้ ผู้เป็นประมุขก็เป็นเวลาเจ็ดสัปตะ……(และ)เวลาหกสิบสองสัปตะ” นั่นคือ
เวลา 69 สัปดาห์หรือ 483 ปี กฤษฎีกาของพระเจ้าอารทาเซอร์ซสี มีผลใช้ในช่วงฤดูใบไม้
ร่วงของปี ก.ค.ศ. 457 นับตั้งแต่เวลานั้นไป 483 ปี เวลาไปสิ้นสุดที่ ค.ศ. 27 (โปรดดู
ภาคผนวก) ในเวลานั้น เหตุการณ์ที่พยากรณ์ไว้ก็เกิดขึ้น “พระเมสสิยาห์” หมายถึง
“ผู้ถูกเจิม” ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงของปี ค.ศ. 27 ยอห์นได้ให้บัพติศมาแก่พระคริสต์และ
พระองค์ถูกเจิมจากพระวิญญาณ อัครทูตเปโตรเป็นพยานว่า “พระเจ้าได้ทรงเจิม
พระองค์ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และด้วยฤทธานุภาพ” (กิจการของอัครทูต 10: 38)
และพระผู้ช่วยให้รอดเองทรงเปิดเผยว่า “พระวิญญาณแห่งพระเป็นเจ้าทรงอยู่เหนือ
ข้าพเจ้า เพราะว่าพระองค์ได้ทรงเจิมตั้งข้าพเจ้าไว้” (ลูกา 4: 18) หลังจากพระคริสต์
รับบัพติศมาแล้ว พระองค์เสด็จไปยังแคว้นกาลิลี “ทรงเทศนาประกาศข่าวประเสริฐ
ของพระเจ้าและตรัสว่า เวลาก�ำหนดมาถึงแล้ว” (มาระโก 1: 14,15) {GC 327.1}
“ท่านจะท�ำพันธสัญญาเข้มแข็งกับคนเป็นอันมากอยู่หนึ่งสัปตะ” “สัปตะ”
ในที่นี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายของเจ็ดสิบสัปดาห์ เป็นช่วงเจ็ดปีสุดท้ายของช่วงเวลาที่
ถูกตัดไว้ให้ส�ำหรับชนชาติโดยเฉพาะ ช่วงเวลานี้ที่ครอบคลุมจาก ค.ศ. 27 จนถึง
ค.ศ. 34 พระคริสต์ทรงเป็นคนแรกที่ยื่นค�ำเชื้อเชิญแห่งพระกิตติคุณให้กับชนชาติยิว
และในภายหลัง สาวกของพระองค์เป็นผู้กระท�ำการต่อ ในขณะที่อัครทูตด�ำเนินการ
ประกาศข่าวดีเรือ่ งแผ่นดินของพระเจ้า พระผูช้ ว่ ยให้รอดตรัสบัญชาว่า “อย่าไปทางที่
ไปสู่พวกต่างชาติและอย่าเข้าไปในเมืองของชาวสะมาเรีย แต่ว่าจงไปหาแกะหลงของ
วงศ์วานอิสราเอลนั้นดีกว่า” (มัทธิว 10:5, 6) {GC 327.2}
“ท่านจะกระท�ำให้การถวายสัตวบูชาและเครือ่ งบูชาอืน่ ๆหยุดไปครึง่ สัปตะ”
ในปี ค.ศ. 31 หรือสามปีครึ่งหลังจากที่พระองค์ทรงรับบัพติศมา พระเป็นเจ้าของเรา
ถูกตรึงบนกางเขน ด้วยการถวายบูชาที่ยิ่งใหญ่บนกางเขนแห่งคาล์วารีนี้ ท�ำให้ระบบ
การถวายบูชาที่ชี้ไปยังพระเมษโปดกของพระเจ้า ซึ่งท�ำกันมานานถึงสีพันปีได้สิ้นสุด
ลง ลูกแกะตัวจริงได้มาแทนที่ลูกเกาะที่เป็นตัวแสดงความหมาย และการถวายบูชา
ทั้งหมดและการท�ำพิธีกรรมต่างๆได้ยุติลง {GC 327.3}
เจ็ดสิบสัปดาห์หรือ 490 ปีที่จัดไว้ให้กับชาวยิวโดยเฉพาะ ได้สิ้นสุดลงตาม
350 ที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น ในปี ค.ศ. 34 ในช่ ว งเวลานั้ น สเทเฟนได้ พ ลี ชี พ เพื่ อ

ความเชื่อ ตามแผนการกดขี่ข่มเหงผู้ติดตามพระคริสต์ ซึ่งสภาซันเฮดรินของชนชาติ
ยิวได้ท�ำไป จึงเป็นการประทับตราแสดงให้เห็นว่า ชาติยิวปฏิเสธไม่รับพระกิตติคุณ
ดังนั้น พระกิตติคุณแห่งความรอดจึงไม่ได้จ�ำกัดไว้ส�ำหรับผู้ที่เลือกสรรไว้แล้วเท่านั้น
พระกิตติคุณนี้จึงได้ประทานให้กับโลก การกดขี่ข่มเหงบังคับให้สาวกทั้งหลายหนีภัย
ไปจากกรุงเยรูซาเล็ม “กระจายไป ก็เที่ยวประกาศพระวจนะนั้น” “ฟิลิปก็ไปยังเมือง
หนึง่ ในแคว้นสะมาเรียและประกาศเรือ่ งพระคริสต์ให้ชาวเมืองนัน้ ฟัง” เปโตรได้รบั การ
ทรงน�ำจากพระเจ้า ถูกเชิญให้ไปประกาศเรื่องพระกิตติคุณให้กับนายร้อยโครเนลิอัส
ผูย้ ำ� เกรงพระเจ้าทีเ่ มืองซีซารียาและเปาโลผูม้ จี ติ ใจอันแรงกล้าได้กลับใจมามีความเชือ่
ในพระคริสต์ได้รับบัญชาให้น�ำข่าวดีแห่งพระกิตติคุณ “ไปประกาศไกล ไปหาคน
ต่างชาติ” (กิจการของอัครทูต 8:4, 5; 22:21) {GC 328.1}
เมือ่ มาถึงจุดนี้ ก็จะเห็นได้วา่ ค�ำพยากรณ์เหล่านีไ้ ด้เกิดขึน้ จริงอย่างเหลือเชือ่
และปี ก.ค.ศ. 457 จึงเป็นจุดเริ่มต้นของเจ็ดสิบสัปดาห์อย่างไม่ต้องสงสัย และไป
จบลงทีป่ ี ค.ศ. 34 จากข้อมูลเหล่านีจ้ งึ ไม่ยากทีจ่ ะหาวันสิน้ สุด 2300 วัน เจ็ดสิบสัปดาห์
หรือ 490 ปี ทีต่ อ้ งลบออกไปจาก 2300 วัน ท�ำให้มเี วลาเหลืออยู่ 1810 วัน ภายหลังที่
490 วันสิ้นสุดไปแล้ว ยังมี 1810 วันที่จะเกิดขึ้นตามค�ำพยากรณ์ นับจาก ค.ศ. 34 ไป
1810 วัน เวลานั้นจะไปสิ้นสุดลงในปี ค.ศ. 1844 ผลที่ตามมาก็คือ 2300 วันแห่ง
พระธรรมดาเนียลจะสิน้ สุดลงในปี ค.ศ. 1844 ตามทีท่ ตู สวรรค์ของพระเจ้าได้กล่าวไว้
ว่า เมื่อช่วงเวลาของค�ำพยากรณ์ที่ยิ่งใหญ่นี้สิ้นสุดลง “สถานศักดิ์สิทธิ์จะกลับสู่สภาพ
อันควร” ดังนั้น เวลาส�ำหรับการช�ำระสถานนมัสการ ซึ่งเชื่อกันอย่างกว้างขวางว่าจะ
เกิดขึ้นเมื่อพระเยซูเสด็จกลับมา จึงถูกก�ำหนดออกมา {GC 328.2}
ในช่วงแรก มิลเลอร์และผูร้ ว่ มงานของเขา เชือ่ กันว่า 2300 วันจะสิน้ สุดในช่วง
ฤดูใบไม้ผลิของ ค.ศ. 1844 ซึ่งค�ำพยากรณ์ได้ชี้ไปที่ช่วงฤดูใบไม้ร่วงของปีนั้น (โปรด
ดูภาคผนวก) ความเข้าใจผิดในจุดนี้น�ำความผิดหวังและความงุนงงมาให้กับผู้ที่ยึดติด
อยูก่ บั ช่วงเวลาอันแรกทีถ่ กู ก�ำหนดให้เป็นเวลาทีพ่ ระผูเ้ ป็นเจ้าจะเสด็จมา แต่เหตุการณ์
นี้ไม่ได้กระทบต่อข้อโต้แย้งที่หนักแน่น ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ระยะเวลา 2300 วันสิ้นสุด
ลงทีป่ ี ค.ศ. 1844 และเหตุการณ์ยงิ่ ใหญ่ทมี่ คี วามหมายถึงการช�ำระสถานศักดิส์ ทิ ธิจ์ ะ
ต้องเกิดขึ้น {GC 328.3}
มิลเลอร์ศึกษาพระคัมภีร์ต่อไปเหมือนกับที่เขาท�ำมาประจ�ำ เพื่อพิสูจน์ 351

เรื่องที่พระเจ้าเปิดเผยให้ทราบ ตั้งแต่มิลเลอร์เริ่มศึกษาเรื่องนี้ เขาไม่ได้คาดคิดแม้แต่
เพียงนิดเดียวว่า จะได้ข้อสรุปดังที่เขาได้มาในเวลานี้ เขาเองก็แทบจะไม่เชื่อผลจาก
การค้นคว้าของเขา แต่หลักฐานจากพระคัมภีรน์ นั้ ชัดเจนและหนักแน่นมากจนไม่อาจ
ปัดวางทิ้งไปได้ {GC 329.1}
เขาใส่ใจศึกษาพระคัมภีร์เป็นเวลาถึงสองปีเต็ม จนกระทั่งในปี ค.ศ. 1818 ที่
เขาเชือ่ มัน่ อย่างแน่วแน่วา่ ยังมีเวลาอีกเพียง 25 ปีกอ่ นทีพ่ ระคริสต์จะเสด็จมาเพือ่ ช่วย
ประชากรของพระองค์ให้รอด มิลเลอร์กล่าวว่า “ข้าพเจ้าไม่จำ� เป็นต้องพูดถึงความสุข
ทีท่ ว่ มท้นอยูใ่ นใจของข้าพเจ้าเมือ่ ข้าพเจ้ามองเห็นความหวังในภายภาคหน้าทีป่ ตี ยิ นิ ดี
หรือไม่จ�ำเป็นต้องกล่าวถึงความหวังใจอันเร้าร้อนของจิตวิญญาณของข้าพเจ้าที่จะมี
ส่วนร่วมชืน่ ชมยินดีของผูท้ ไี่ ด้รบั ความรอด บัดนี้ พระคัมภีรเ์ ป็นหนังสือเล่มใหม่สำ� หรับ
ข้าพเจ้า แท้จริงแล้ว พระคัมภีรเ์ ป็นศูนย์รวมของเหตุผล ค�ำสอนทุกเรือ่ งทีข่ า้ พเจ้าเคย
มองดูมืดมน ลึกลับหรือไม่ชัดเจน ได้หายไปจากความคิดของข้าพเจ้า ด้วยแสงสว่าง
สดใสทีม่ าจากหนังสือศักดิส์ ทิ ธิ์ และความจริงนัน้ ช่างสว่างและเจิดจ้าเพียงไร ความขัด
แย้งและความไม่แน่นอนทีข่ า้ พเจ้าเคยพบในพระวจนะก็หายไปจนหมด ถึงแม้จะมีอยู่
อีกหลายตอนที่ข้าพเจ้ายังไม่พอใจกับความเข้าใจที่ยังไม่เต็มที่ แต่ข้าพเจ้าก็ได้รับแสง
สว่างอย่างเพียงพอที่มาจากพระคัมภีร์เพื่อส่องเข้าไปในความคิดที่มืดมนของข้าพเจ้า
จนท�ำให้ข้าพเจ้าเกิดความสุขในการศึกษาพระคัมภีร์ ซึ่งก่อนหน้านี้ที่ข้าพเจ้าไม่เคย
คิดว่า ข้าพเจ้าจะหาข้อสรุปเช่นนี้จากค�ำสอนในพระคัมภีร์ (Bliss หน้า 76.77) {GC
329.2}
“ด้วยความเชื่อมั่นอันแรงกล้าว่าเหตุการณ์ยิ่งใหญ่ที่ถูกท�ำนายล่วงหน้าไว้ใน
พระคัมภีร์ก�ำลังจะเกิดขึ้นในไม่ช้า เกิดมีค�ำถามกระทบกลับมายังข้าพเจ้าด้วยอ�ำนาจ
ที่ยิ่งใหญ่ ถึงหน้าที่ของข้าพเจ้าที่มีต่อโลก ในหลักฐานที่มีผลกระทบต่อความคิดของ
ข้าพเจ้า” (Ibid หน้า 81) เขาท�ำอย่างอื่นไม่ได้นอกจากจะรู้สึกว่า เป็นหน้าที่ของเขา
ทีจ่ ะต้องแบ่งปันแสงสว่างทีเ่ ขาได้รบั ให้แก่ผอู้ นื่ เขาคาดว่าจะต้องเผชิญกับการต่อต้าน
จากคนที่ไม่เชื่อ แต่เขาก็มั่นใจว่า คริสเตียนทุกคนคงจะชื่นชนยินดีในความหวังใจที่
จะได้พบกับองค์พระผู้ช่วยให้รอดที่พวกเขาอ้างว่ารัก เขากลัวเพียงอย่างเดียวว่า ใน
ท่ามกลางความชื่นชมยินดีอย่างสุดซึ้งของการได้รับความรอดในเวลาอันรวดเร็วนั้น
352 คนจ�ำนวนมากจะได้รับหลักค�ำสอนโดยไม่ได้ศึกษาหลักความจริงที่มีอยู่ใน

พระคัมภีรเ์ สียก่อน เขาจึงลังเลไม่อยากประกาศออกไป โดยเกรงว่าเขาอาจจะผิดพลาด
และน� ำ ผู ้ อื่ น ให้ ห ลง ดั ง นั้ น เขาจึ ง กลั บ ไปทบทวนหลั ก ฐานต่ า งๆที่ ส นั บ สนุ น
ข้อสรุปของเขา และเพื่อพิจารณาอย่างรอบคอบถึงข้อยุ่งยากทุกอย่างที่เข้ามาใน
ความคิดของเขา เขาพบว่า ความขัดแย้งต่างๆค่อยๆเลือนหายไปภายใต้แสงสว่างจาก
พระวจนะของพระเจ้า ดั่งหมอกหายไปเมื่อได้รับล�ำแสงจากดวงอาทิตย์ เขาใช้เวลา
ศึกษาเช่นนี้ถึงห้าปี จนเขามั่นใจจุดยืนของเขาว่าถูกต้องที่สุด {GC 329.3}
และบัดนี้ หน้าที่ที่จะต้องเปิดเผยให้ผู้อื่นทราบถึงสิ่งที่เขาเชื่อซึ่งพระคัมภีร์
สอนไว้อย่างชัดเจน บีบคัน้ เขาด้วยแรงกระตุน้ ใหม่ เขาพูดว่า “ในขณะทีข่ า้ พเจ้าท�ำงาน
อยู่นั้น เรื่องนี้ดังก้องอยู่ในหูของข้าพเจ้าตลอดเวลา ‘ไป จงไปบอกโลกถึงภัยอันตราย
ของเขา’ ข้อพระคัมภีรข์ อ้ นีป้ รากฏขึน้ มาในความคิดของข้าพเจ้าอยูต่ ลอดเวลา “ถ้าเรา
กล่าวแก่คนอธรรมว่า โอ คนอธรรมเอ๋ย เจ้าจะต้องตายแน่ แต่เจ้าก็มิได้กล่าวค�ำ
ตักเตือนให้คนอธรรมกลับจากทางของเขา คนอธรรมนั้นจะต้องตายเพราะความ
บาปชั่วของเขา แต่เราจะลงโทษเจ้าเพราะความตายของเขา แต่ถ้าเจ้าได้ตักเตือน
คนอธรรมให้หันกลับ จากทางของเขาแล้ว แต่เขาไม่หันกลับจากทางของเขา เขาจะ
ตายเพราะความบาปชัว่ ของเขา แต่เจ้าจะช่วยชีวติ ของเจ้าเองให้รอด” (เอเสเคียล 33:
8,9) ข้าพเจ้ารู้สึกว่า หากคนชั่วได้รับค�ำเตือนมากพอ จะมีคนจ�ำนวนมากมายจากคน
เหล่านี้ที่จะกลับใจ และหากพวกเขาไม่ได้รับค�ำเตือน ข้าพเจ้าอาจต้องรับผิดชอบต่อ
โลหิตของพวกเขา” (Bliss หน้า 92) {GC 330.1}
เขาเริม่ เสนอแนวคิดของเขาในขณะทีอ่ ยูต่ ามล�ำพังกับผูอ้ นื่ เท่าทีโ่ อกาสจะเอือ้
อ�ำนวย เขาอธิษฐานขอศาสนาจารย์ที่จะตระหนักถึงความส�ำคัญและมาทุ่มเทกับการ
เผยแพร่เรื่องนี้ แต่เขาไม่อาจลบความคิดว่า การประกาศค�ำเตือนนี้เป็นหน้าที่ของเขา
เอง “จงออกไป บอกเรื่องนี้ให้โลกรู้ เราจะทวงถามเลือดของพวกเขาจากมือของเจ้า”
ประโยคนี้ย้อนกลับเข้ามาในความคิดของเขาอยู่เรื่อยๆ เขารีรออยู่นานถึง 9 ปี ภาระ
นี้ยังคงบีบคั้นจิตใจของเขา ตราบจนกระทั่งปี ค.ศ. 1813 ที่เขาเริ่มน�ำเสนอที่มาของ
ความเชื่อของเขาต่อหน้าสาธารณชน {GC 330.2}
ดัง่ เช่นเอลีชาถูกเรียกออกมาจากการเดินตามหลังโคในทุง่ นา เพือ่ รับเสือ้ คลุม
ของการถวายตัวในหน้าทีข่ องผูเ้ ผยพระวจนะ มิลเลอร์กไ็ ด้รบั การทรงเรียกให้ทงิ้ คันไถ
และเปิดเผยความลึกลับในอาณาจักรของพระเจ้าให้แก่ประชาชน เขารับ
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หน้าทีด่ ว้ ยความหวัน่ ไหว เขาน�ำผูฟ้ งั ไปทีละขัน้ ทีละตอน จากช่วงเวลาแห่งค�ำพยากรณ์
ไปจนถึงการปรากฏตัวครั้งที่สองของพระคริสต์ ทุกครั้งที่เขาประกาศ เขาได้รับก�ำลัง
และเกิดความกล้ามากยิ่งขึ้น โดยเขามองเห็นว่า ค�ำพูดของเขาได้กระตุ้นความสนใจ
มากยิ่งขึ้น {GC 331.1}
มิลเลอร์จะยอมน�ำเสนอแนวคิดของเขาต่อที่ชุมชน ก็ต่อเมื่อเขาได้รับการ
ร้องขอจากบรรดาพี่น้องของเขา ซึ่งเขาถือว่าค�ำขอร้องเหล่านั้นเป็นการทรงเรียกจาก
พระเจ้า ในเวลานี้เขามีอายุ 50 ปีแล้ว เขาไม่คุ้นเคยกับการพูดในที่สาธารณะ และ
รู้สึกทุกข์ใจกับความรู้สึกว่า เขาไม่คู่ควรกับงานที่อยู่เบื้องหน้าเขา แต่เมื่อเขาเริ่มต้น
ท�ำงาน งานของเขาได้รับพระพรในลักษณะพิเศษที่ช่วยจิตวิญญาณทั้งหลายให้รอด
การบรรยายครั้งแรกของเขาก่อให้เกิดการตื่นตัวทางศาสนา มีสมาชิกจากทั้งสิบสาม
ครอบครัวกลับใจ เว้นไว้เพียงสองคนที่ไม่ได้กลับใจ เขาถูกขอร้องให้ไปพูดที่อื่นทันที
และเกือบทุกแห่งที่เขาท�ำงาน เกิดการฟื้นฟูในงานของพระเจ้า คนบาปกลับใจ คนที่
เป็นคริสเตียนได้รบั การหนุนใจให้มอบถวายตัวมากยิง่ ขึน้ และคนทีน่ บั ถือ “เทวูเบกขา
นิยม” และคนไม่เชือ่ เรือ่ งพระเจ้าก็ได้รบั ทราบความจริงในพระคัมภีร์ และของศาสนา
คริสเตียน มีคนที่เขาท�ำงานรับใช้ได้เป็นพยานถึงเขาว่า “เขาเข้าถึงความนึกคิดของ
คนระดับหนึ่งโดยไม่ได้ใช้อิทธิพลของคนอื่น” (Ibid หน้า 138) ค�ำเทศนาของเขาปลุก
ความนึกคิดของสาธารณะชนให้รับรู้เรื่องยิ่งใหญ่ทางศาสนา และเพื่อหยุดยั้งการ
ก้าวหน้าของฝ่ายโลกและฝ่ายเนื้อหนังของคนในยุคนั้น {GC 331.2}
ผลจากการเทศนาของเขา จะมีคนนับยีส่ บิ บางแห่งก็นบั ร้อยทีก่ ลับใจในแทบ
ทุกเมือง ในทีห่ ลายๆแห่ง คริสตจักรโปรเตสเต็นท์เกือบทุกนิกายเปิดประตูตอ้ นรับเขา
และค�ำเชิญชวนให้เขาไปท�ำงานก็มาจากศาสนาจารย์ของโบสต์ต่างๆจากหลายนิกาย
เขามีกฏข้อหนึ่งที่เขายึดมั่นคือ เขาจะไม่ไปท�ำงานในที่ที่เขาไม่ได้รับเชิญ แต่ไม่ช้า เขา
ก็พบว่า เขาไม่สามารถตอบสนองค�ำเชิญที่เข้ามาได้ถึงครึ่ง มีคนมากมายที่ไม่ยอมรับ
แนวคิดของเขาเรื่องเวลาที่แน่นอนของการเสด็จกลับมาครั้งที่สอง แต่ก็ยอมรับเรื่อง
ของการเสด็จกลับมาของพระคริสต์และเวลาทีเ่ สด็จกลับมานัน้ อยูใ่ กล้มากและจ�ำเป็น
ต้องเตรียมตัวให้พร้อม ในเมืองใหญ่หลายเมือง ผลการท�ำงานของเขาท�ำให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด พ่อค้าสุราเลิกขายเหล้าและปรับเปลี่ยนร้านค้าให้เป็น
354 ห้องประชุม บ่อนการพนันต้องปิดตัวลง คนไม่เชื่อพระเจ้า พวกเทวูเบกขา

นิยม พวกคนทีน่ บั ถือทุกอย่าง และแม้กระทัง่ คนเสเพลทีส่ ดุ ก็ยงั ปฏิรปู มีบางคนจากคน
เหล่านีท้ ไี่ ม่ได้ไปโบสถ์มาหลายปีแล้ว มีการจัดประชุมอธิษฐานในคริสตจักรนิกายต่างๆ
ในห้องพักต่างๆ มีนักธุรกิจมาชุมนุมกันในช่วงกลางวันเพื่ออธิษฐานและสรรเสริญ
พระเจ้าตลอดเกือบทุกชั่วโมง ไม่มีเหตุการณ์ที่น่าตื่นเต้น แต่โดยทั่วไปแล้ว มีแต่ความ
เคร่งขรึมในความนึกคิดของทุกคน ผลงานของเขามีลักษณะคล้ายคลึงกับการปฏิรูป
ศาสนาในยุคก่อน คือมุ่งหมายให้เข้าใจและปลุกความส�ำนึกให้ตื่นขึ้นมามากกว่าที่จะ
ปลุกความตื่นเต้นทางอารมณ์ {GC 331.3}
ในปี ค.ศ. 1833 มิลเลอร์ได้รับใบอนุญาตให้เทศนาจากคริสตจักรแบพติสท์
ที่เขาเป็นสมาชิกอยู่ ศาสนาจารย์มากมายในนิกายนี้ยอมรับการท�ำงานของเขา และ
ภายใต้ใบอนุญาติที่มิลเลอร์ได้รับอย่างเป็นทางการ จึงท�ำให้เขาท�ำงานของเขาต่อไป
เขาเดินทางและเทศนาสัง่ สอนอย่างไม่มวี นั หยุด แม้วา่ ตัวเขาเองจะท�ำงานจ�ำกัดอยูใ่ น
แถบบริเวณนิวอิงแลนด์และมลรัฐในแถบกลางก็ตามที เป็นเวลาหลายปีทคี่ า่ ใช้จา่ ยของ
เขามาจากกระเป๋าของเขาเองและเขาไม่เคยได้รับเงินเพียงพอกับค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปยังสถานทีต่ า่ งๆทีเ่ ขาได้รบั เชิญ ด้วยประการฉะนี้ เขาไม่ได้รบั ประโยชน์ทางการ
เงินจากงานที่เขาท�ำในชุมชนเลย แต่กลับมีผลอย่างหนักต่อทรัพย์สินของเขาซึ่งค่อยๆ
ร่อยหรอลงอย่างต่อเนือ่ งในช่วงเวลานีข้ องเขา เขาเป็นพ่อในครอบครัวใหญ่ แต่พวกเขา
เป็นคนประหยัดและขยันขันแข็ง ฟาร์มของเขาจึงสามารถคงอยูไ่ ด้ เช่นเดียวกับตัวเขา
เองก็ยังอยู่รอด {GC 332.1}
ในปี ค.ศ. 1833 สองปีหลังจากที่มิลเลอร์เริ่มเทศนา หลักฐานสุดท้ายที่เป็น
เครื่องหมายแสดงว่าพระคริสต์จะเสด็จกลับมาในไม่ช้าเป็นไปตามที่พระผู้ช่วยให้รอด
ได้กล่าวพยากรณ์ไว้ พระเยซูตรัสว่า “ดวงดาวทั้งปวงจะตกจากฟ้า” (มัทธิว 24: 29)
และขณะที่ยอห์นเห็นในนิมิต เป็นภาพที่ประกาศวันของพระเจ้า ท่านประกาศไว้ใน
พระธรรมวิวรณ์ว่า “และดวงดาวทั้งหลายในท้องฟ้าก็ตกลงบนแผ่นดิน เหมือนกับ
ต้นมะเดื่ออันถูกลมกล้าพัดจนท�ำให้ผลที่ยังไม่ทันสุกหล่นลงหมด” (วิวรณ์ 6: 13)
ค�ำพยากรณ์นี้เกิดขึ้นจริงอย่างน่าประทับใจและสะดุดตาในเหตุการณ์ฝนดาวตกของ
วันที่ 13 พฤศจิกายน ค.ศ. 1833 เป็นภาพฝนดาวตกที่เกิดขึ้นอย่างมากและน่า
ประหลาดใจอย่างที่ไม่เคยมีการบันทึกมาก่อนว่า “ทั่วท้องฟ้าของสหรัฐอเมริกา
ในขณะนั้นลุกเป็นไฟอย่างน่าตกใจกลัว ไม่เคยมีปรากฏการณ์ใดเกิดขึ้น
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ในท้องฟ้าของประเทศนี้ ตั้งแต่มีการอพยพมาตั้งถิ่นฐานที่นี่ โดยคนในสังคมส่วนหนึ่ง
มองดูเหตุการณ์นดี้ ว้ ยความชืน่ ชมยิง่ แต่คนอีกกลุม่ หนึง่ มองดูดว้ ยความกลัวและความ
ตืน่ ตระหนก” “ความงดงามอย่างยิง่ ยวดและน่าเกรงขามยังคงประทับอยูใ่ นความทรงจ�ำ
ของคนอีกมากมาย….ไม่เคยมีฝนทีต่ กหนักเท่ากับฝนดาวตกทีต่ กลงมายังโลก ซึง่ เหมือน
กันในทุกทิศ ทั้งทิศตะวันออก ตก เหนือและใต้ กล่าวได้ค�ำเดียวว่า ดูเหมือนว่ามีการ
เคลื่อนไหวทั่วทั้งท้องฟ้า…..ศาสตราจารย์ซิลลีแมน บรรยายไว้ในวารสารว่า ภาพฝน
ดาวตกที่ปรากฏทั่วทั้งท้องฟ้าในทวีปอเมริกาเหนือ…..ตั้งแต่ตีสองจนถึงแสงตะวันขึ้น
อย่างเต็มที่ ท้องฟ้าแจ่มใสและไม่มีเมฆ ความสว่างสุกใสที่ไม่หยุดหย่อนยังคงส่องแสง
ประกายตลอดทัว่ ทัง้ ท้องฟ้า” (R. M. Devens, American Progress; or, The Great
Events of the Greatest Century, บทที่. 28, ย่อหน้าที่ 1-5) {GC 333.1}
“แน่นอน ไม่มีค�ำพูดใดที่จะบรรยายความยิ่งใหญ่ของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น……
ผู้ที่ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์จะไม่สามารถมโนภาพความงดงามของสิ่งที่เกิดขึ้นได้ ดู
ประหนึ่งว่าดวงดาวทั่วทั้งท้องฟ้าได้มาชุมนุมกันที่จุดหนึ่งใกล้กลางฟ้า และยิงออกมา
พร้อมๆกัน ด้วยความเร็วของสายฟ้าแลบ ไปยังขอบฟ้าทุกด้าน แต่ ดาวเหล่านั้นก็ไม่
หมด ดวงดาวนับแสนๆดวงพุง่ ออกมาตามทางของพวกมันดูประหนึง่ ว่าดาวเหล่านีถ้ กู
สร้างขึน้ มาเพือ่ เหตุการณ์ในคืนนีโ้ ดยเฉพาะ” (F. Reed, in the Christian Advocate
and Journal,13 ธันวาคม 1833) “ผลมะเดื่อที่ร่วงหล่นลงมาจากต้นมะเดื่อเมื่อถูก
ลมแรงพัด” จึงน่าจะเป็นค�ำบรรยายภาพทีถ่ กู ต้องว่า เป็นภาพเหลือเชือ่ ทีผ่ คู้ นในเวลา
นั้นได้มองเห็น (“The Old Countryman,” ใน Portland Evening Advertiser, 26
พฤศจิกายน 1833) {GC 333.2}
ในวารสารพาณิชย์ของรัฐนิวยอร์คฉบับวันที่ 26 พฤศจิกายน ค.ศ. 1833
ตีพิมพ์บทความที่ยาวบทหนึ่งกล่าวถึงเหตุการณ์อัศจรรย์ที่เกิดขึ้นว่า “ข้าพเจ้าคิดว่า
คงไม่มนี กั ปรัชญาหรือนักการศึกษาคนใดเคยเล่าถึงหรือบันทึกเหตุการณ์เช่นทีเ่ กิดขึน้
เมื่อเช้ามืดเมื่อวานนี้ ผู้เผยพระวจนะได้ท�ำนายไว้อย่างแม่นย�ำเมื่อหนึ่งพันแปดร้อยปี
ทีแ่ ล้ว หากเรามีปญ
ั หาท�ำความเข้าใจค�ำว่าดาวตกหมายถึงดาวทีต่ กลงมา…..ในแง่หนึง่
แล้วเพียงแต่ขอบอกว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริง” {GC 334.1}
นัน่ คือ เหตุการณ์ทเี่ ป็นหมายส�ำคัญสุดท้ายของการเสด็จกลับมาของพระองค์
356 ซึ่งพระเยซูได้เตือนเหล่าสาวกของพระองค์ว่า “เมื่อท่านทั้งหลายเห็นบรรดา

สิ่งเหล่านั้นก็ให้รู้ว่า พระองค์เสด็จมาใกล้จะถึงประตูแล้ว” (มัทธิว 24: 33) ภายหลัง
เหตุการณ์เหล่านี้ ยอห์นเห็นเหตุการณ์ยิ่งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นตามมา ท้องฟ้าเปิดออก
เหมือนดั่งหนังสือที่ม้วน แผ่นดินไหว ภูเขาและเกาะต่างๆเคลื่อนตัวไปจากที่ของมัน
และคนชัว่ ตกอยูใ่ นความกลัว พยายามหาทีห่ ลบไปให้พน้ จากพระพักตร์ของบุตรมนุษย์
(วิวรณ์ 6: 12-17) {GC 334.2}
คนมากมายที่เห็นดวงดาวตกลงมานั้น มองดูเหตุการณ์นี้ว่าเป็นการประกาศ
ถึงการพิพากษาทีก่ ำ� ลังจะมาถึง “เป็นเหตุการณ์ทนี่ า่ กลัว เป็นเหตุการณ์ทนี่ ำ� หน้า เป็น
สัญลักษณ์แห่งความเมตตาของวันยิง่ ใหญ่และน่ากลัวนัน้ ” (The Old Countryman,”
in Portland Evening Advertiser, 26 พฤศจิกายน 1833) ด้วยเหตุนี้ ประชาชนจึง
ต่างหันเหความสนใจไปยังค�ำพยากรณ์ทจี่ ะเกิดขึน้ และท�ำให้คนมากมายสนใจค�ำเตือน
เกี่ยวกับการเสด็จมาครั้งที่สอง {GC 334.3}
ในปี ค.ศ. 1840 มีเหตุการณ์ส�ำคัญอีกเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นตามที่ได้
พยากรณ์ไว้ ซึ่งสร้างความสนใจอย่างยิ่งให้กับคนจ�ำนวนมาก สองปีก่อนหน้านี้ โยซี
ยาห์ ลิท์ช ศาสนาจารย์แนวหน้าคนหนึ่งที่ประกาศเรื่องการเสด็จกลับมาของพระเยซู
ได้ตีพิมพ์บทความเกี่ยวกับวิวรณ์บทที่ 9 ท�ำนายถึงการล่มสลายของอาณาจักร
ออทโตแมน ตามที่เขาค�ำนวณไว้ อ�ำนาจของอาณาจักรนี้จะล่มสลายลงไปใน “ในราว
เดือนสิงหาคม ของปี ค.ศ. 1840” และเพียงไม่กี่วันก่อนหน้าที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น
เขาเขียนว่า “ถ้าจะให้ชว่ งเวลาแรกคือ 150 ปีเกิดขึน้ ก่อนทีด่ โี คเซสขึน้ ครองราษฏ์ตาม
ความยินยอมของชาวเติรก์ และช่วงเวลา 391 ปี กับอีก 15 วันต่อมาก็จะเริม่ ขึน้ เมือ่ ช่วง
เวลาแรกสิน้ สุดลง ซึง่ ช่วงเวลาทีส่ องนีจ้ ะสิน้ สุดลงในวันที่ 11 สิงหาคม ค.ศ. 1840 เมือ่
อ�ำนาจของออทโตแมนในเมืองคอนสแตนติโนเปิลคงจะสูญสิน้ ลง และข้าพเจ้าเชือ่ มัน่
ว่าเรื่องนี้จะเกิดขึ้นตามนี้” (Josiah Litch, in Signs of the Times, and Expositor
of Prophecy, 1 สิงหาคม 1840) {GC 334.4}
ตรงตามเวลาทีก่ ำ� หนดไว้ เอกอัคราชทูตซึง่ ท�ำการแทนประเทศตุรกี ประกาศ
ยอมน�ำประเทศให้มาอยู่ใต้อ�ำนาจการอารักขาของยุโรป ซึ่งเป็นการน�ำตนเองให้
ตกเข้าไปสู่ภายใต้การปกครองของประเทศคริสเตียน เหตุการณ์เกิดขึ้นตรงตามที่
ได้พยากรณ์ไว้ (โปรดดูภาคผนวก) เมื่อเรื่องนี้เป็นที่ประจักษ์แล้ว ผู้คนจึงมั่นใจว่า
หลักการที่มิลเลอร์และเพื่อนๆใช้ในการแปลความหมายของค�ำพยากรณ์
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เป็นสิ่งที่ถูกต้อง ท�ำให้การเคลื่อนไหวของเรื่องการเสด็จกลับมานั้นมีน�้ำหนัก คนมี
ความรู้และมีต�ำแหน่งเข้าร่วมงานกับมิลเลอร์ในงานการประกาศและในงานตีพิมพ์
เผยแพร่แนวคิดของเขา และตั้งแต่ ค.ศ. 1840 จนถึง 1844 งานนี้จึงแพร่กระจายไป
อย่างรวดเร็ว GC 335.1}
วิลเลียม มิลเลอร์เป็นคนทีม่ กี ำ� ลังทางความคิดทีเ่ ข้มแข็ง เขามีระเบียบทัง้ ทาง
แนวคิดและการศึกษา และเขาเพิม่ พูนสิง่ เหล่านีด้ ว้ ยสติปญ
ั ญาแห่งสวรรค์โดยเชือ่ มโยง
ตัวเองกับพระเจ้าผู้ทรงเป็นแหล่งของปัญญาทั้งหลาย เขาเป็นชายที่มีคุณค่า ไม่ว่าที่
ใดที่ผู้คนให้ความส�ำคัญกับอุปนิสัยที่ซื่อสัตย์และศีลธรรมที่เป็นเลิศ เขาก็จะได้รับ
ความเคารพและนับถือ มิลเลอร์เป็นคนทีม่ จี ติ ใจทีเ่ ต็มไปด้วยความเมตตาอย่างแท้จริง
รวมกันกับความถ่อมตนตามแบบฉบับของคริสเตียน และอ�ำนาจในการควบคุมตนเอง
เขาเอาใจใส่และสุภาพอ่อนโยนต่อทุกคน พร้อมที่จะฟังข้อคิดเห็นของผู้อื่นและชั่ง
ข้อโต้แย้งของพวกเขา เขาใช้พระค�ำของพระเจ้าทดสอบทฤษฎีและหลักค�ำสอนทัง้ หมด
โดยปราศจากอคติและไม่ใช้อารมณ์ และความมีเหตุมีผลของเขาและความรอบรู้ใน
พระคัมภีร์ ท�ำให้เขาโต้แย้งความผิดและเปิดโปงความเท็จได้ GC 335.2}
แต่ถึงกระนั้น งานที่เขาท�ำก็ไม่ได้ท�ำโดยไม่มีการต่อต้านที่รุนแรง เหมือนเช่น
นักปฏิรูปในอดีต ครูสอนศาสนาในคริสตจักรที่โด่งดังไม่ยอมรับมุมมองที่เขาเสนอ
เพราะว่า ค�ำสอนเหล่านี้ไม่สามารถพิสูจน์จุดยืนของพวกเขาด้วยข้อพระคัมภีร์ พวก
เขาจึงใช้ค�ำพูดและค�ำสอนของมนุษย์ รวมทั้งวิธีปฏิบัติที่คนในอดีตส่งต่อกันมา แต่
พระวจนะของพระเจ้าเป็นค�ำพยานเดียวที่นักเทศน์แห่งความจริงเกี่ยวกับการเสด็จ
กลับมายอมรับ “พระคัมภีร์และพระคัมภีร์เท่านั้น” เป็นค�ำขวัญของเขา เมื่อคนที่
ต่อต้านไม่สามารถหาข้อโต้แย้งจากพระคัมภีร์ พวกเขาก็ใช้วธิ กี ารหัวเราะเยาะและการ
เย้ยหยัน พวกเขาใช้เวลา เงินทองและความสามารถมาท�ำลายคนที่ความผิดอันเดียว
ของเขาคือ การรอคอยการเสด็จมาของพระเจ้าด้วยความสุข และพยายามด�ำเนินชีวติ
ให้บริสุทธิ์และกระตุ้นผู้อื่นให้เตรียมตัวเพื่อการเสด็จมาปรากฏของพระองค์ {GC
335.3}
คนเหล่านี้พยายามอย่างเต็มที่เพื่อหันเหความคิดของคนทั้งหลายให้ออกไป
จากเรือ่ งของการเสด็จกลับมาครัง้ ทีส่ อง พวกเขาท�ำให้การศึกษาค�ำพยากรณ์เกี่ยวกับ
่ า่ อับอาย
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ด้วยการใช้วธิ นี ี้ ครูสอนศาสนาทีโ่ ด่งดังเหล่านีไ้ ด้บอ่ นท�ำลายความเชือ่ ทีม่ ตี อ่ พระวจนะ
ของพระเจ้า ค�ำสอนของพวกเขาจึงท�ำให้คนไม่เชื่อพระเจ้า และคนมากมายถือสิทธิที่
จะท�ำตามหัวใจชั่วของตนเอง แล้วจ้าวแห่งความชั่วร้ายก็โยนความผิดทั้งหมดไปที่คน
ที่รอคอยการเสด็จกลับมาของพระคริสต์ {GC 336.1}
ในขณะที่มิลเลอร์ดึงดูดผู้ฟังที่เฉลียวฉลาดและตั้งใจมาฟังเขาจนแน่นบ้าน
แต่ชื่อของเขาไม่ค่อยถูกเอ่ยถึงจากส�ำนักพิมพ์ทางศาสนา เว้นแต่จะถูกน�ำมาเย้ยหยัน
หรือต�ำหนิ ครูสอนศาสนาที่ไม่ใส่ใจและไม่เกรงกลัวพระเจ้าต่างใช้อ�ำนาจที่ได้มาจาก
ต�ำแหน่งหน้าที่ ประณามอย่างน่าเกลียด ใช้ค�ำพูดเฉียบคมที่ต�่ำช้าและลบหลู่ เพื่อ
ทับถมมิลเลอร์และงานที่เขาท�ำ ชายผมหงอกที่ทิ้งความสุขสบายในบ้านเพื่อเดินทาง
จากเมืองหนึ่งไปอีกเมืองหนึ่งด้วยค่าใช้จ่ายของตนเอง ท�ำงานอย่างไม่หยุดหย่อนเพื่อ
ประกาศให้กบั ชาวโลกทราบค�ำเตือนทีน่ า่ สะพรึงกลัวเกีย่ วกับการพิพากษาทีก่ ำ� ลังใกล้
เข้ามา แต่ถูกประณามอย่างเย้ยหยันว่าเป็นคนคลั่งศาสนา คนหลอกลวงและคนโกงที่
ฉวยโอกาส {GC 336.2}
ค�ำเยาะเย้ย ความเท็จ และค�ำใส่รา้ ยทีท่ บั ถมลงบนเขาท�ำให้เกิดเสียงทัดทาน
ที่ไม่พอใจ แม้กระทั่งจากส�ำนักพิมพ์ของชาวโลก คนพวกนี้กล่าวว่า “การมองดูเรื่อง
ที่มีความยิ่งใหญ่อย่างเหลือเชื่อและมีผลที่น่ากลัวเช่นนี้” อย่างไม่ใส่ใจและปราศจาก
ความย�ำเกรง “มิเพียงแต่ล้อเล่นกับความรู้สึกของคนที่เผยแพร่และผู้สนับสนุนเรื่องนี้
เท่านัน้ ” แต่ ”น�ำเอาวันพิพากษามาล้อเล่น เยาะเย้ยองค์พระผูเ้ ป็นเจ้า และสบประมาท
ความน่ากลัวของการพิพากษาของพระองค์” (Bliss หน้า 183) {GC 336.3}
ผูอ้ ยูเ่ บือ้ งหลังการปลุกปัน่ ทัง้ ปวงไม่เพียงแต่จะเสาะหาวิธตี อ่ ต้านผลทีเ่ กิดขึน้
จากการประกาศข่าวการเสด็จกลับมาเท่านัน้ แต่มนั ต้องการท�ำลายคนทีป่ ระกาศเรือ่ ง
นี้ด้วย มิลเลอร์น�ำความจริงในพระคัมภีร์ไปประยุกต์เพื่อให้เข้าสู่หัวใจของผู้ฟัง เขา
ต�ำหนิบาป และปลุกความรู้สึกว่าตนเองดีพอ ค�ำพูดอันเรียบง่ายและเชือดเฉือนของ
เขาจึงสร้างศัตรูขนึ้ มา สมาชิกในโบสถ์ทตี่ อ่ ต้านข่าวสารของเขาได้ให้อำ� นาจกับกลุม่ คน
ชั้นต�่ำ และเหล่าศัตรูก็วางแผนหมายเอาชีวิตของเขาเมื่อเขาเดินออกจากห้องประชุม
แต่ทูตสวรรค์ศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าก็อยู่กลางฝูงชนนั้น และทูตองค์หนึ่งในสภาพของ
มนุษย์ได้จูงแขนของผู้รับใช้ของพระเจ้าและน�ำเขาฝ่าฝูงชนที่เดือดดาลออกไปยังที่
ปลอดภัย งานที่เขาท�ำนั้นยังไม่เสร็จสมบูรณ์ และซาตานพร้อมกับตัวแทน 359

ของมันก็ต้องพบกับความผิดหวังในวัตถุประสงค์ของมัน {GC 336.4}
ถึงแม้ว่า มิลเลอร์จะได้รับการต่อต้านมากมาย แต่กลับมีคนให้ความสนใจ
กับเรื่องการเสด็จกลับมาของพระคริสต์เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีคนเพิ่มขึ้นจากสิบ
จนเป็นร้อย จนมีคนมาชุมนุมเพิ่มมากขึ้นเป็นหลายพันคน ในโบสถ์ต่างๆมีคนกลับใจ
เป็นจ�ำนวนมาก แต่เมื่อเวลาล่วงเลยไประยะหนึ่ง ความรู้สึกต่อต้านก็เริ่มเกิดกับคน
ที่กลับใจใหม่ด้วย และโบสถ์ต่างๆจึงเริ่มจัดระเบียบกับคนที่ยอมรับแนวความคิดของ
มิลเลอร์ มาตรการนีส้ ง่ ผลให้มคี นเขียนตอบ เป็นจดหมายทีส่ ง่ ไปยังคริสเตียนทุกนิกาย
เรียกร้องว่าหากหลักค�ำสอนที่เขาเชื่อไม่ถูกต้อง ให้ใช้พระคัมภีร์ชี้ความผิดนั้นออกมา
{GC 337.1}
เขากล่าวว่า “มีอะไรบ้างที่เราเชื่อซึ่งเราไม่ได้รับบัญชาจากพระวจนะของ
พระเจ้า ซึ่งท่านเองยอมให้เป็นกฎและเป็นกฎเดียวของความเชื่อและวิถีทางปฏิบัติ
ของเรา เราท�ำอะไรลงไป จนท่านต้องประณามพวกเราอย่างรุนแรงทั้งจากธรรมาสน์
และจากสิง่ ตีพมิ พ์ และใครให้อำ� นาจทีช่ อบธรรมกับท่านเพือ่ กีดกันเรา ทีเ่ ป็นผูร้ อคอย
การเสด็จกลับมาของพระคริสต์ ให้ออกจากคริสตจักรและการร่วมสามัคคีธรรมกับ
ท่าน” “หากเราเป็นฝ่ายผิด ช่วยบอกเราด้วยว่า เราผิดที่ตรงส่วนไหน ให้ใช้พระคัมภีร์
แสดงให้เราเห็นว่าเราผิด เราได้รับการเยาะเย้ยเพียงพอแล้ว แต่การเยาะเย้ยก็ไม่อาจ
ท�ำให้เรายอมรับว่าเราผิด พระวจนะของพระเจ้าเท่านั้นที่จะเปลี่ยนแปลงแนวคิดของ
เราได้ ข้อสรุปของเราได้มาด้วยความรอบคอบและด้วยการอธิษฐาน ซึ่งเป็นหลักฐาน
ต่างๆที่เราได้รับจากพระคัมภีร์” Ibid., หน้า 250, 252 {GC 337.2}
จากยุคหนึ่งไปอีกยุคหนึ่ง ค�ำเตือนที่พระเจ้าทรงประทานให้โลกทางผู้รับใช้
ของพระองค์ ได้รบั การตอบสนองอย่างไม่เลือ่ มใสและด้วยความไม่เชือ่ ทีค่ ล้ายๆกัน เมือ่
ความบาปของคนยุคก่อนน�ำ้ ท่วมโลกยังผลให้พระองค์สง่ น�ำ้ มาท่วมโลก แต่พระองค์ยงั
ทรงให้พวกเขารับรู้พระประสงค์ของพระองค์ก่อน เพื่อให้โอกาสพวกเขาหันหลังกลับ
จากทางบาปชัว่ ของตน เป็นเวลาหนึง่ ร้อยยีส่ บิ ปีทคี่ ำ� เตือนให้กลับใจดังก้องอยูใ่ นหูของ
คนเหล่านั้น เกลือกว่าพระพิโรธของพระเจ้าจะมาท�ำลายพวกเขา แต่ข่าวสารนั้นก็ถูก
มองดูว่าเป็นเรื่องนิยายเหลวไหลและพวกเขาไม่เชื่อ ด้วยความชั่วร้ายที่อยู่ในภายใน
จึงท�ำให้เขาเยาะเย้ยผู้สื่อข่าวของพระเจ้า ดูแคลนในค�ำอ้อนวอน และแม้กระทั่ง
่ งขึน้ มา คนเพียงคนเดียวกล้าดีอย่างไรจึงลุกขึน้ ต่อต้าน
360 กล่าวหาว่าคนสร้างเรือ

ผูย้ งิ่ ใหญ่ทงั้ หลายของโลก หากค�ำเตือนของโนอาห์เป็นเรือ่ งจริง ท�ำไมทัง้ โลกจึงไม่มอง
ไม่เห็นและไม่เชือ่ ข่าวนี้ คนหนึง่ คนกล้ายืนยันต่อต้านปัญญาของคนนับแสนๆคน พวก
เขาไม่ยอมรับค�ำเตือน และไม่ยอมเข้าไปหลบภัยในเรือ {GC 337.3}
คนเย้ยหยันชี้ไปยังสิ่งต่างๆที่อยู่ในธรรมชาติ พวกเขาชี้ไปยังฤดูกาลที่แปร
เปลี่ยนอย่างต่อเนื่อง ชี้ไปยังท้องฟ้าสีครามที่ไม่เคยมีฝนตกลงมา ชี้ไปยังทุ้งหญ้าเขียว
ขจีที่ชุ่มฉ�่ำขึ้นจากน�้ำค้างที่ตกลงมาในยามค�่ำคืน และพวกเขาก็พูดว่า “เขาไม่ได้เล่า
นิทานอยูใ่ ช่ไหม?” พวกเขาประกาศด้วยความเหยียดหยามว่า นักเทศน์แห่งความชอบ
ธรรมเป็นคนคลั่งศาสนาอย่างรุนแรง แล้วจึงท�ำในสิ่งที่ตนเองท�ำต่อไป ตั้งใจแสวงหา
ความส�ำราญมากยิ่งกว่าก่อน มุ่งมั่นยิ่งขึ้นกับทางแห่งความชั่วของตน แต่ความไม่
เชื่อของพวกเขาก็ไม่อาจหยุดยั้งเหตุการณ์ที่ถูกท�ำนายไว้ พระเจ้าทรงอดทนนานกับ
ความชั่วของเขา พระองค์ทรงประทานโอกาสมากมายให้เขากลับใจ แต่เมื่อเวลาที่
ก�ำหนดมาถึง การพิพากษาของพระองค์จะเกิดขึ้นกับผู้ที่ปฏิเสธพระเมตตาคุณของ
พระองค์ {GC 338.1}
พระคริสต์ทรงเปิดเผยว่า จะมีคนไม่เชื่อเรื่องการเสด็จมาครั้งที่สองของ
พระองค์ที่มีลักษณะคล้ายๆกัน พระองค์ทรงตรัสเอาไว้ว่า ดั่งคนในสมัยของโนอาห์
“น�ำ้ ท่วมมากวาดเอาเขาไปสิน้ โดยไม่ทนั รูต้ วั ฉันใด เมือ่ บุตรมนุษย์จะเสด็จมาก็จะเป็น
ฉันนัน้ ” (มัทธิว 24: 39) เมือ่ คนทีอ่ า้ งตนว่า มีพระเจ้า เข้าร่วมมือกับคนของโลก มีชวี ติ
เหมือนพวกเขา และแสวงหาความสนุกสนานที่ต้องห้ามกับพวกเขา เมื่อความหรูหรา
ของโลกนี้กลายมาเป็นความหรูหราของคริสตจักร เมื่อระฆังของพิธีสมรสดังกังวาน
และทุกคนมองไปยังอนาคตของชีวิตแห่งความร�่ำรวยทางฝ่ายโลก และทันใดนั้น เมื่อ
สายฟ้าแลบสว่างแวบขึน้ มาจากท้องฟ้า และอนาคตทีส่ ดใสและความหวังทีห่ ลอกลวง
ก็จะมาถึงจุดจบ {GC 338.2}
เช่นเดียวกับที่พระเจ้าทรงบัญชาผู้รับใช้ของพระองค์ให้มาเตือนโลกเกี่ยวกับ
น�้ำท่วมฉันใด พระองค์ทรงบัญชาผู้สื่อข่าวที่พระองค์ได้เลือกสรรให้มาแจ้งให้ทราบ
เกีย่ วกับการพิพากษาสุดท้ายทีใ่ กล้เข้ามา ดัง่ คนทีอ่ าศัยในยุคเดียวกับโนอาห์ทหี่ วั เราะ
เยาะเย้ยค�ำท�ำนายของนักเทศน์แห่งความชอบธรรม ก็เป็นเช่นเดียวกันกับสมัยของ
มิลเลอร์ ที่แม้แต่คนที่ประกาศว่าตนเองเชื่อพระเจ้า ก็ยังเยาะเย้ยเสียดสีค�ำตักเตือน
นั้น {GC 339.1}
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และท�ำไมคริสตจักรต่างๆจึงไม่ยอมรับข้อเชือ่ และการประกาศเรือ่ งการเสด็จ
กลับมาครัง้ ทีส่ องของพระคริสต์นเี้ ล่า ในขณะทีเ่ รือ่ งการเสด็จกลับมาของพระผูเ้ ป็นเจ้า
น�ำความหายนะและความเศร้าสลดมาให้คนชั่ว แต่ส�ำหรับคนชอบธรรมแล้วกลับเป็น
เรื่องที่เปี่ยมล้นด้วยความสุขชื่นชมและความหวัง ความจริงยิ่งใหญ่นี้ปลอบประโลม
ผู้ซื่อสัตย์ของพระเจ้ามาตลอดทุกยุคทุกสมัย แล้วท�ำไมเรื่องนี้จึงเกิดมาคล้ายกับ
พระองค์ผทู้ รงเป็นเจ้าของเรือ่ งนี้ ทีก่ ลายมาเป็น “ศิลาทีท่ ำ� ให้สะดุด และเป็นก้อนหินที่
ท�ำให้ขดั เคืองใจ” ให้กบั ประชากรทีต่ อ้ นรับพระองค์ พระเป็นเจ้าผูท้ รงสัญญากับสาวก
ของพระองค์ว่า “เมื่อเราไปจัดเตรียมทีไ่ ว้ส�ำหรับท่านแล้ว เราจะกลับมาอีกรับท่านไป
อยู่กับเรา” (ยอห์น 14: 3) พระผู้ช่วยให้รอดผู้ทรงเปี่ยมด้วยความเมตตาทรงทราบ
ล่วงหน้าถึงความโดดเดี่ยวและความโศกเศร้าของผู้ติดตามพระองค์ พระองค์จึงทรง
บัญชาทูตสวรรค์ให้มาประเล้าประโลมเพือ่ สร้างความมัน่ ใจว่า พระองค์จะเสด็จกลับมา
เช่นเดียวกับทีพ่ ระองค์เสด็จไปยังสวรรค์นนั้ ในขณะทีส่ าวกยืนเพ่งมองขึน้ ไปยังเบือ้ งบน
เพื่อดูภาพสุดท้ายของพระองค์ที่พวกเขารัก พวกเขาต้องหยุดชะงักด้วยเสียงหนึ่งดัง
ขึ้นมาว่า “ชาวกาลิลีเอ๋ย เหตุไฉนท่านจึงเขม้นดูฟ้าสวรรค์ พระเยซูองค์นี้ซึ่งทรงรับไป
จากท่านขึน้ ไปยังสวรรค์นนั้ จะเสด็จมาอีกเหมือนอย่างทีท่ า่ นทัง้ หลายได้เห็นพระองค์
เสด็จไปยังสวรรค์นั้น” (กิจการของอัครทูต 1: 11) ค�ำพูดของทูตสวรรค์จุดประกาย
ความหวังขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่ง สาวกทั้งหลาย “จึงกลับไปยังกรุงเยรูซาเล็ม มีความ
ยินดีเป็นอันมาก เขาทั้งหลายอยู่ในวิหารทุกวันสรรเสริญพระเจ้า” (ลูกา 24: 52,53)
พวกเขาไม่ได้ชนื่ ชมยินดีเพราะพระเยซูจากพวกเขาไป และปล่อยพวกเขาดิน้ รนกับการ
ทดลองและการล่อลวงของโลก แต่เพราะค�ำมั่นสัญญาที่ทูตสวรรค์กล่าวว่า พระองค์
จะเสด็จกลับมาอีก {GC 339.2}
บัดนี้การประกาศเรื่องการเสด็จมาของพระคริสต์ควรเป็นเหมือนข่าวแห่ง
ความปรีดียิ่งที่ทูตสวรรค์ประกาศกับคนเลี้ยงแกะแห่งหมู่บ้านเบธเลเฮม ผู้ที่รัก
พระผู้ช่วยให้รอดอย่างจริงจังจะท�ำอย่างอื่นไม่ได้นอกจากจะยินดีต้อนรับค�ำประกาศ
มีรากฐานอยูก่ บั พระวจนะของพระเจ้าทีว่ า่ พระองค์ผทู้ รงเป็นศูนย์กลางของความหวัง
แห่งชีวิตนิรันดร์จะเสด็จกลับมาอีก แต่จะกลับมาไม่ใช่เพื่อมารับการดูถูกและเหยียด
หยามและให้ปฏิเสธ เหมือนเช่นที่พระองค์เสด็จมาครั้งแรก แต่จะเสด็จมาด้วยอ�ำนาจ
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ที่ต้องการให้พระองค์อยู่ไกลออกไป และไม่มีหลักฐานอื่นใดที่จะสรุปว่า คริสตจักรได้
เหินห่างไปจากพระเจ้าได้ดเี กินกว่า ความฉุนเฉียวและความเกลียดชังทีเ่ กิดจากข่าวสาร
ที่สวรรค์ส่งมาให้ {GC 339.3}
ผู้ท่ียอมรับค�ำสอนเรื่องการเสด็จกลับมา ถูกกระตุ้นให้มองเห็นความจ�ำเป็น
ที่ต้องกลับใจและถ่อมตนต่อเบื้องพระพักตร์พระเจ้า มีคนมากมายที่เคยลังเลระหว่าง
พระคริสต์และทางโลก ถึงตอนนี้ก็รู้สึกว่า ได้เวลาที่ต้องเลือกทางใดทางหนึ่ง “สิ่งที่
เกีย่ วข้องกับนิรนั ดร์กาลกลายเป็นเรือ่ งจริงอย่างทีไ่ ม่เคยเป็นมาก่อน สวรรค์มาอยูใ่ กล้
และพวกเขารู้สึกว่าตนเองเป็นคนผิดต่อเบื้องพระพักตร์พระเจ้า” (Bliss หน้า 146)
คริสเตียนตื่นตัวขึ้นกับชีวิตใหม่ในฝ่ายจิตวิญญาณ พวกเขารู้สึกว่าเวลาเหลือน้อย ถ้า
จะต้องท�ำอะไรให้เพื่อนมนุษย์ก็ต้องรีบท�ำ เวลาของโลกเหลืออยู่เพียงนิดเดียว และ
ดูประหนึ่งว่าช่วงเวลาที่จะเป็นอมตะได้เริ่มต้นขึ้นตรงหน้าพวกเขาแล้ว และเรื่องราว
ต่างๆเกี่ยวกับจิตวิญญาณไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสุขหรือความทุกข์ที่เป็นอมตะก็ได้
เข้ามาสวมทับกับทุกสิ่งที่เป็นของฝ่ายโลกนี้ พระวิญญาณของพระเจ้าทรงประทับอยู่
เหนือพวกเขาและประทานอ�ำนาจให้กับค�ำเชื้อเชิญอย่างจริงใจกับพี่น้องของพวกเขา
รวมทัง้ กับคนบาป เพือ่ ให้เตรียมพร้อมส�ำหรับวันของพระเจ้า งานการทีท่ ำ� อยูใ่ นแต่ละ
วันก็กลายเป็นค�ำพยานทีไ่ ม่ได้เอ่ยมาเป็นค�ำพูด ซึง่ ได้ตำ� หนิสมาชิกโบสถ์ทอี่ ยูใ่ นโบสถ์
อื่นๆและสมาชิกที่ไม่ยอมถวายตัว คนเหล่านี้ไม่ต้องการรบกวนการแสวงหาความ
เพลิดเพลิน การมุ่งหวังหาเงินและความทะเยอทะยานใฝ่หาเกียรติยศของโลก ดังนั้น
ความเป็นศัตรูและการต่อต้านจึงหันเป้าเข้าหาคนที่เชื่อเรื่องการเสด็จมา และเหล่า
ผู้ที่ประกาศเรื่องนี้ {GC 340.1}
เนื่องจากผู้ต่อต้านไม่สามารถหักล้างค�ำอธิบายเกี่ยวกับช่วงเวลาของค�ำ
พยากรณ์ได้ พวกเขาจึงพยายามไม่สนับสนุนการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ โดยสอน
ว่าค�ำพยากรณ์นี้ถูกประทับตราปิดเอาไว้ ดังนั้น เหล่าคริสตจักรโปรเตสแตนท์จึงเดิน
ตามวิธีการของคริสตจักรโรมัน โดยคริสตจักรโรมันได้น�ำพระคัมภีร์ไปจากประชาชน
ส่วนคริสตจักรโปรเตสแตนท์ก็อ้างว่า ในพระวจนะอันศักดิ์สิทธิ์มีบางตอนที่ส�ำคัญที่
ไม่สามารถเข้าใจได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับตอนที่เกี่ยวข้องกับยุคของเรา {GC 340.2}
ศาสนาจารย์และคนทั้งหลายต่างกล่าวว่า ค�ำพยากรณ์ท่ีอยู่ในพระธรรม
ดาเนียลและพระธรรมวิวรณ์ เป็นเรื่องลึกลับที่ไม่มีใครเข้าใจ แต่พระคริสต์ 363

ทรงน�ำสาวกของพระองค์ไปยังพระวจนะในพระธรรมดาเนียล ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่จะ
เกิดขึ้นในยุคของเขาทั้งหลายว่า “ให้ผู้อ่านเข้าใจเอาเถิด” (มัทธิว 24: 15) และข้ออ้าง
ที่ว่า พระธรรมวิวรณ์นั้นลึกลับ และเข้าใจไม่ได้ จึงขัดแย้งกับชื่อของพระธรรมวิวรณ์
ที่ว่า “วิวรณ์ของพระเยซูคริสต์ซึ่งพระเจ้าได้ทรงประทานแก่พระองค์เพื่อชี้แจงให้
ผู้รับใช้ทั้งหลายของพระองค์รู้ว่าอะไรจะต้องอุบัติขึ้นในไม่ช้า…..ขอความสุขจงมีแก่
บรรดาผู ้ อ ่ า นและผู ้ ฟ ั ง ค� ำ พยากรณ์ เ หล่ า นี้ และถื อ รั ก ษาข้ อ ความที่ เขี ย นไว้ ใ น
ค�ำพยากรณ์นี้เพราะว่าเวลานั้นใกล้เข้ามาแล้ว” (วิวรณ์ 1:1-3) {GC 341.1}
ผูเ้ ผยพระวจนะกล่าวว่า “ขอความสุขจงมีแก่บรรดาผูอ้ า่ น” มีคนทีไ่ ม่ยอมอ่าน
พระพรนัน้ จึงไม่ได้มไี ว้สำ� หรับคนๆนัน้ “ผูฟ้ งั ค�ำพยากรณ์” มีคนทีไ่ ม่ยอมรับฟังเรือ่ งราว
เกีย่ วข้องกับค�ำพยากรณ์ พระพรนัน้ ก็ไม่ได้มไี ว้สำ� หรับคนพวกนีเ้ ช่นกัน “และถือรักษา
ข้อความที่เขียนไว้ในค�ำพยากรณ์นี้” มีคนมากมายไม่ยอมฟังค�ำเตือนและค�ำสั่งสอนที่
มีในพระธรรมวิวรณ์ คนเหล่านี้จึงไม่อาจอ้างสิทธิรับพระพรที่พระองค์ทรงสัญญาไว้นี้
คนทุกคนที่เยาะเย้ยเรื่องค�ำพยากรณ์และหัวเราะเยาะสัญลักษณ์ต่างๆที่ทรงประทาน
ให้อย่างเคร่งขรึม คนทุกคนทีไ่ ม่ยอมปฏิรปู ของตน และเตรียมตัวเพือ่ การเสด็จมาของ
บุตรมนุษย์ คนเหล่านี้จะไม่ได้รับพระพร {GC 341.2}
เมือ่ พิจารณาถึงเรือ่ งของค�ำพยานทีไ่ ด้รบั การดลใจนี้ มนุษย์ได้กล้าดีอย่างไรที่
เทีย่ วไปสอนว่าพระธรรมวิวรณ์นนั้ เป็นหนังสือลึกลับทีม่ นุษย์ไม่อาจเข้าใจได้ พระธรรม
วิวรณ์เป็นหนังสือทีเ่ ปิดเผยความลึกลับ เป็นหนังสือทีเ่ ปิดอยู่ การศึกษาพระธรรมวิวรณ์
จะน�ำความนึกคิดไปยังค�ำพยากรณ์ที่อยู่ในพระธรรมดาเนียล และพระธรรมทั้งสองนี้
ได้น�ำค�ำสอนที่ส�ำคัญซึ่งพระเจ้าทรงประทานให้แก่มนุษย์ เพื่อให้เขาได้รับรู้เกี่ยวกับ
เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นเมื่อประวัติศาสตร์ของโลกนี้จะสิ้นสุดลง {GC 341.3}
ยอห์นมองเห็นภาพเหตุการณ์ที่เป็นประสบการณ์ของคริสตจักรที่ลึกลับ
และน่าสนใจ ยอห์นเห็นสภาพ ภัยอันตราย ความขัดแย้ง และท้ายที่สุดคือการช่วย
ประชากรของพระเจ้าให้รอด เขาบันทึกข่าวสารสุดท้ายที่จะกระตุ้นให้ข้าวในท้องทุ่ง
ของโลกสุกเหลือง เพือ่ เก็บรวบรวมฟ่อนข้าวเข้าไปในยุง้ ฉางแห่งสวรรค์ หรือต้องผูกมัด
เพื่อใช้เป็นฟืนส�ำหรับการท�ำลายด้วยไฟ ยอห์นได้เห็นเรื่องราวที่ส�ำคัญอย่างยิ่งยวดนี้
โดยเฉพาะกับคริสตจักรในยุคสุดท้าย เพื่อน�ำคนให้กลับหลังหันจากความผิดและ
364 หันมาหาความจริง จะได้รับค�ำชี้แนะถึงเรื่องภัยอันตรายและความขัดแย้ง

ที่อยู่เบื้องหน้าเขา ไม่มีผู้ใดจ�ำเป็นต้องตกอยู่ในความมืดมิดเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่จะ
เกิดขึ้นกับโลก {GC 341.4}
ท�ำไม ความโฉดเขลาเกี่ยวกับตอนที่ส�ำคัญยิ่งในพระคัมภีร์อันศักดิ์สิทธิ์ จึงได้
แพร่กระจายไปอย่างกว้างไกลเช่นนี้ ท�ำไมคนทั่วไปจึงไม่ยอมศึกษาเกี่ยวกับค�ำสอน
เรือ่ งนี้ นีเ่ ป็นผลของความพยายามทีเ่ จ้าชายแห่งความมืดจัดวางไว้เพือ่ ปิดหูปดิ ตาไม่ให้
มนุษย์เห็นการล่อลวงของมัน ด้วยเหตุนี้ พระคริสต์พระผูท้ รงเปิดเผยเรือ่ งราวทัง้ หมด
นี้ ทรงทอดพระเนตรเห็นการสงครามเพื่อจู่โจมผู้ที่ศึกษาพระธรรมวิวรณ์ พระองค์จึง
ทรงประกาศว่า ความสุขจะมีไว้ให้แก่ผ้ทู อี่ ่านและผู้ทฟี่ ัง และถือรักษาข้อความทีเ่ ขียน
ไว้ในค�ำพยากรณ์ {GC 342.1}

วิลเลี่ยม มิลเลอร์

แผนผังการทำ�นาย

ศาสนาจารย์ชาวอเมริกันที่มีผู้ติดตามมากมาย ทีประกาศว่า พระเยซูจะเสด็จกลับมา
ครั้งที่ 2 ในปี ค.ศ. 1844 เป็นการค�ำนวณผิดพลาด ความจริงปี ค.ศ. 1844 เป็นปีที่
พระเยซูเสด็จเข้าไปในห้องศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของพระวิหารบนสวรรค์
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โป๊ป นอบน้อม เมตตา และ เป็นบุคคลแห่งสันติไหม ???
สื่อมวลชนส่วนใหญ่อยู่ภายใต้โรม สื่อต่างๆล้วนชื่นชมเสมอว่าโป๊ปฟรานซิส เป็นคน นอบน้อม
ถ่อมตน เรียบง่าย เต็มเปี่ยมด้วยเมตตา และเป็นบุคคลแห่งสันติ แต่ ความจริงกลับเป็นตรงกันข้าม บท
พิสูจน์ว่าโป๊ป ฟรานซิส ไม่ได้มีเมตตา ไม่นอบน้อม ไม่เรียบง่าย และ ไม่ใช่บุคคลแห่งสันติ แต่ ก้าวร้าว
รุนแรงและสนับสนุนสงคราม เช่นจะ ต่อยด้วยก�ำปั้นถ้าใครมาว่ากล่าวโจมตีมารดาของท่าน (ดูหน้า 175)
1.) ขณะที่ โป๊ป ฟรานซิส เป็นผูน้ ำ� สูงสุดของคาทอลิก(หัวหน้า เยซูอติ )ใน อาเจนตินา ท่าน
ไม่เคยประนาม ทหารเผด็จการทีท่ ำ� รัฐประหาร ทีฆ่ า่ หรือสังหารและทรมานนักโทษการเมืองอย่างโหดร้าย
เช่น น�ำนักโทษขึ้นเครื่องบินแล้วผลักนักโทษที่ยังมีชีวิตอยู่จำ� นวนมากให้ตกลงจากเครื่องบินทิ้งลงที่
มหาสุทร แอตแลนติค หรือ ท�ำให้สูญหาย รวมกว่า 30,000 คน โป๊ปฟรานซิส เหมือน โป๊ป Pius XXII
(สมัยสงครามโลกครัง้ ที่ 2) ทีใ่ นทางปฏิบตั ิ จะเงียบมาก ไม่พดู ถึงเรือ่ งการเข่นฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ (Holocaust)
และ การท�ำทารุณกรรม การกระท�ำที่ชั่วร้ายของ ฮิตเลอร์ การการะท�ำเหล่านี้ สมควรนับเป็นผู้เปี่ยมด้วย
เมตตาและบุคคลแห่งสันติหรือ?
2) ในช่วงนี้ “สงคราม Dirty War ” ค.ศ. 1976 - 1983 ในอาเจนตินา โป๊ปฟรานซิส ไม่มีการ
ประนาม และไม่มีการช่วยเหลือ ญาติของเหยื่อที่สูญหาย มากกว่า 30,000 คน นี่คือ จะเรียกว่าเต็มเปี่ยม
ด้วยเมตตาได้หรือบุคคลแห่งสันติ ได้อย่างไร ?
3) เป็นความเรียบง่ายและถ่อมตนหรือในเมื่อตอนโป๊ปเดินทางไปเยือนท�ำเนียบขาวที่
สหรัฐอเมริกา เมื่อ ปี 2015 มีการต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่โดยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ และ ประธานาธิบดี
โอบามาไปต้อนรับถึงสนามบิน มีหน่วยการ์ดรักษาความปลอดภัยมากมาย ใช้รถกันกระสุนราคาแพง
Popemobile และทหารรักษาความปลอดภัยโป๊ป หนังสือพิมพ์ Washington Post รายงานว่า “เป็น
หน่ายรักษาความปลอดภัยที่ยิ่งใหญ่มากที่สุดในประวัติศาสตร์ของอเมริกา จึงเป็นค่าใช้จ่ายที่แพงมาก
ใช้เงินหลายล้านเหรียญสหรัฐจากเงินภาษีของประชาชน!!! (เมื่อโป๊ปเยือนประเทศออสเตรเลีย, รัฐบาล
ใช้เงินมากกว่า 120 ล้านเหรียญออสเตรเลียจากเงินภาษี ท�ำไมผู้ที่ตั้งตนเองว่าเป็น”ผู้แทนพระเจ้า หรือ
พระเยซูคริสต์” บนโลก ต้องการความคุม้ ครองมากขนาดนีจ้ ากมนุษย์ซงึ่ น่าจะมีความเชือ่ ไว้วางใจในอ�ำนาจ
ของตนเอง” หรือเชื่อในพระผู้เป็นเจ้า???
4) เป็นความเรียบง่ายและถ่อมตนหรือ ? เมื่อโป๊ปเดินทางไปทุกหนทุกแห่งจะมีฝูงชนจ�ำนวน
มากและมีกองทัพนักข่าวจ�ำนวนมากคอยต้อนรับ ท�ำไม? เพราะมีการแถลงข่าวก่อนการเยือน ครั้งหนึ่ง
พระเยซูเสด็จ ไปที่ซามาเรีย มีสตรีแค่นางหนึ่ง”ต้อนรับพระองค์” ที่บ่อน�้ำ พระเยซู บุตรของพระเจ้า ผู้
ที่มีชื่อเสียงว่าสามารถรักษาทุกโรคให้หายได้ และพระอาจารย์ผู้ยิ่งไหญ่ พระผู้ช่วยให้รอด กษัตริย์สูงสุด
ของจักรวาล และเมื่อเสด็จ ไปเยี่ยม สะมาเรียและไม่มีใครคอยต้องรับ!!! ไม่มีกองทัพนักข่าว ไม่มีคนใน
ต�ำแหน่งสูงรือใครต้อนรับเลย พระเยซูยังถูกปล่อยให้อยู่ตามล�ำพังเมื่อสาวกต้องไปหาอาหาร พระองค์
ทรงถ่อมตัวและเรียบง่ายจริงๆ
5) นีคอื ความเรียบง่ายความนอบน้อมถ่อมตนหรือ?? โป๊ปฟรานซิสมีมงกุฎทองค�ำ 3 ชัน้ ประดับ
ด้วยเพชรพลอยที่มีมูลค่าหลายล้านเหรียญสหรัฐ
6) จากประวัติศาสตร์อันยาวนานของโป๊ป ไม่มีโป๊ปใดเป็นบุคคลแห่งสันติ!!! โป๊ป เป็น
ผู้ก่อสงครามต่างๆและสงครามครูเสด
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(มีต่อหน้า 379)

บทที่ 19

แสงสว่างส่องเข้าไปในความมืด
จากยุคหนึ่งไปยังอีกยุคหนึ่ง งานของพระเจ้าในโลกน�ำเสนอให้เห็นลักษณะ
โดดเด่นทีค่ ล้ายคลึงกันในทุกการปฏิรปู ทีย่ งิ่ ใหญ่ หรือขบวนการเคลือ่ นไหวทางศาสนา
หลักการของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์นั้นเหมือนกันมาตลอด การเคลื่อนไหวส�ำคัญของ
ปัจจุบนั มีแนวขนานเหมือนเช่นของในอดีตและประสบการณ์ของคริสตจักรในยุคก่อน
มีบทเรียนที่มีคุณค่าส�ำหรับยุคของเรา {GC 343.1}
ในขบวนการเคลื่อนไหวยิ่งใหญ่นั้น ไม่มีความจริงใดในพระคัมภีร์ที่สอนไว้
อย่างชัดเจนมากไปกว่าการทรงน�ำของพระเจ้าโดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทรง
ชี้แนะผู้รับใช้ของพระองค์ในโลกเพื่อให้พระราชกิจของการช่วยให้รอดเจริญยิ่งขึ้นไป
มนุษย์เป็นเครื่องมือในพระหัตถ์ของพระเจ้า เพื่อใช้ให้บรรลุวัตถุประสงค์แห่งพระคุณ
และพระเมตตา แต่ละคนมีส่วนที่จะท�ำงานของตน แต่ละคนได้รับมอบแสงหนึ่งที่จะ
ปรับให้เข้ากับความต้องการในเวลาของเขาและเพียงพอที่จะช่วยเขาท�ำงานที่พระเจ้า
ทรงมอบให้เขาท�ำ แต่ไม่มีคนใดไม่ว่าจะได้รับเกียรติอย่างมากจากสวรรค์เพียงใดที่
เคยก้าวไปถึงความเข้าใจแผนการยิ่งใหญ่ของการไถ่ได้อย่างเต็มที่ หรือแม้แต่ซาบซึ้ง
อย่างบริบูรณ์ถึงพระประสงค์ของพระเจ้าในพระราชกิจส�ำหรับยุคของเขาเอง มนุษย์
ไม่เข้าใจได้อย่างหมดจดในสิ่งที่พระเจ้าทรงปรารถนากระท�ำให้ส�ำเร็จด้วยภาระที่ทรง
โปรดประทานให้เขาเหล่านั้นท�ำ พวกเขาไม่เข้าใจส่วนประกอบทั้งหมดของข่าวสารที่
พวกเขากล่าวในนามของพระองค์ {GC 343.2}
“ท่านจะหยั่งรู้สภาพของพระเจ้าได้หรือ ท่านหยั่งรู้องค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ได้
หมดหรือ” “เพราะความคิดของเราไม่เป็นความคิดของเจ้า ทั้งทางของเจ้าไม่เป็น
วิถีของเรา” พระเจ้าตรัสดังนี้ “เพราะฟ้าสวรรค์สูงกว่าแผ่นดินโลกฉันใด วิถีของเรา
สูงกว่าทางของเจ้า และความคิดของเราก็สูงกว่าความคิดของเจ้าฉันนั้น” “จงจ�ำสิ่ง
ล่วงแล้วในสมัยก่อนไว้ เพราะเราเป็นพระเจ้า และไม่มีอื่นใดอีก เราเป็นพระเจ้า และ
ไม่มีอื่นใดเหมือนเรา ผู้แจ้งตอนจบให้ทราบตั้งแต่เริ่มต้น และแจ้งถึง
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สิง่ ทีย่ งั ไม่ได้ทำ� เลย ให้ทราบตัง้ แต่กาลโบราณ กล่าวว่า ‘แผนงานของเราจะยัง่ ยืน และ
เราจะกระท�ำให้ความประสงค์ของเราส�ำเร็จทั้งสิ้น’ “ (โยบ 11: 7; อิสยาห์ 55: 8,9;
4) {GC 343.3}
แม้ผเู้ ผยพระวจนะทัง้ หลายทีไ่ ด้รบั ความกรุณาจากพระเจ้าด้วยการส่องสว่าง
พิเศษของพระวิญญาณ แต่กไ็ ม่ได้เข้าใจอย่างเต็มทีถ่ งึ ความส�ำคัญของการเปิดเผยทีไ่ ด้
ทรงโปรดมอบหมายให้แก่พวกเขาทัง้ หมด จะมีการเปิดเผยความหมายในแต่ละยุค ตาม
ที่ประชากรของพระเจ้าจ�ำต้องรับค�ำแนะน�ำที่มีอยู่ในข่าวสารเหล่านั้น {GC 344.1}
ในขณะที่เปโตรเขียนถึงความรอดที่เปิดเผยออกมาผ่านพระกิตติคุณได้กล่าว
ว่า ในเรือ่ งของความรอดนัน้ “ผูเ้ ผยพระวจนะผูไ้ ด้พยากรณ์ถงึ พระคุณซึง่ จะบังเกิดแก่
ท่านทัง้ หลาย ก็ได้สบื ค้นและสอบถามเกีย่ วกับเรือ่ งความรอดนี้ เขาได้สบื ค้นหาบุคคล
และเวลา ซึ่งพระวิญญาณของพระคริสต์ผู้ทรงสถิตอยู่ในตัวเขาได้ทรงบ่งไว้ เมื่อเขาได้
ท�ำนายถึงความทุกข์ทรมานของพระคริสต์ และถึงพระสิรทิ จี่ ะมาภายหลัง ก็ทรงโปรด
เผยให้ผเู้ ผยพระวจนะเหล่านัน้ ทราบว่า ทีเ่ ขาเหล่านัน้ ได้ปรนนิบตั ใิ นเหตุการณ์ทงั้ ปวง
นั้น ไม่ใช่ส�ำหรับเขาเองแต่ส�ำหรับท่านทั้งหลาย” (1 เปโตร 1: 10-12) {GC 344.2}
แต่ถึงกระนั้น ในขณะที่ไม่ทรงโปรดประทานให้ผู้เผยพระวจนะเข้าใจสิ่งที่
เปิดเผยให้พวกเขาได้อย่างเต็มที่ก็ตามที แต่พวกเขาแสวงหาอย่างจริงใจที่จะรับ
แสงสว่างทั้งหมดที่พระเจ้าทรงพึงพอพระทัยเปิดเผยให้แก่พวกเขา “สืบค้นและ
สอบถาม” อย่างจริงจัง “สืบค้นหาบุคคลและเวลา ซึ่งพระวิญญาณของพระคริสต์
ผู้ทรงสถิตอยู่ในตัวเขาได้ทรงบ่งไว้” เป็นบทเรียนอะไรเช่นนี้ที่มีไว้ให้แก่ประชากรของ
พระเจ้าในยุคของคริสเตียน ค�ำพยากรณ์ที่มีประโยชน์ส�ำหรับพวกเขาได้ทรงโปรด
ประทานให้แก่ผู้รับใช้ของพระองค์ “ก็ทรงโปรดเผยให้ผู้เผยพระวจนะเหล่านั้นทราบ
ว่า ที่เขาเหล่านั้นได้ปรนนิบัติในเหตุการณ์ทั้งปวงนั้น ไม่ใช่ส�ำหรับเขาเองแต่ส�ำหรับ
ท่านทั้งหลาย” ให้เรามองดูเหล่าคนบริสุทธิ์ของพระเจ้าในขณะที่ “สืบค้นและ
สอบถาม”อย่างจริงจังในเรือ่ งของสิง่ ทีเ่ ปิดเผยให้แก่เขาเหล่านัน้ ส�ำหรับคนในยุคหน้าที่
ยังไม่เกิดมาในโลก ให้เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างความกระตือรือร้นที่บริสุทธิ์
กับความไม่ใส่ใจในสิง่ ใดของผูท้ ที่ รงโปรดปรานในยุคต่อๆมาปฏิบตั ติ อ่ ของประทานแห่ง
สวรรค์ เป็นการน่าต�ำหนิกระไรเช่นนัน้ ต่อผูร้ กั ความสะดวกสบาย พวกเขาพึงพอใจทีจ่ ะ
368 ประกาศว่าค�ำพยากรณ์ทั้งหลายนั้นเป็นเรื่องที่เข้าใจไม่ได้ {GC 344.3}

แม้ว่าสมองของมนุษย์มีขอบเขตอันจ�ำกัดนั้นไม่เพียงพอที่จะเข้าไปให้ถึง
ทีป่ รึกษาของพระเจ้าทีไ่ ม่มขี อบเขตจ�ำกัด หรือเข้าใจได้อย่างเต็มทีจ่ ากผลของการกระท�ำ
ตามพระประสงค์ของพระองค์ แต่กระนั้น บ่อยครั้งความผิดพลาดหรือความสะเพร่า
ของเราเองทีท่ ำ� ให้เราเข้าใจข่าวสารของสวรรค์ได้อย่างเลือนราง เป็นเรือ่ งไม่บอ่ ยนักที่
สมองของผู้คนและแม้ผู้รับใช้ของพระเจ้าจะบอดไปอันเนื่องจากความเห็นของมนุษย์
ประเพณีตา่ งๆและค�ำสอนเทียมเท็จของมนุษย์ จนท�ำให้พวกเขาจับใจความได้แต่บาง
ส่วนในสิง่ ยิง่ ใหญ่ทพี่ ระองค์ทรงเปิดเผยในพระวจนะของพระองค์ สาวกของพระคริสต์
ก็เป็นเช่นนี้ แม้ในเวลาทีพ่ ระผูช้ ว่ ยให้รอดทรงอยูร่ ว่ มกับพวกเขา สมองของเขาทัง้ หลาย
ซึมซาบด้วยแนวคิดที่นิยมกันว่าพระเมสสิยาห์ทรงเป็นเจ้าชายทางฝ่ายโลก และพวก
เขาไม่เข้าใจความหมายของพระด�ำรัสที่บอกไว้ล่วงหน้าถึงเรื่องความทุกข์ทรมานและ
ความมรณาของพระองค์ {GC 344.4}
พระคริสต์เองทรงเป็นผู้ประทานข่าวสารให้แก่พวกเขาว่า “เวลาก�ำหนด
มาถึงแล้ว และแผ่นดินของพระเจ้าก็มาใกล้แล้ว จงกลับใจเสียใหม่ และเชื่อข่าว
ประเสริฐเถิด” (มาระโก 1: 15) ข่าวสารนั้นวางอยู่บนพื้นฐานค�ำพยากรณ์ของ
พระธรรมดาเนียลบทที่ 9 ทูตสวรรค์เปิดเผยว่าหกสิบเก้าสัปตะนั้นจะเลยไปถึง “ผู้ถูก
เจิมไว้ผู้เป็นประมุข” และสาวกทั้งหลายคอยเหตุการณ์นั้นด้วยความหวังยิ่งใหญ่และ
ความชื่นชมยินดีเพื่อให้พระเมสสิยาห์จัดตั้งอาณาจักรในกรุงเยรูซาเล็ม เพื่อขึ้นครอบ
ครองทั่วทั้งโลก” {GC 345.1}
พวกเขาเทศนาข่าวสารทีพ่ ระคริสต์ทรงมอบหมายให้พวกเขาทัง้ หลาย แม้พวก
เขาเองเข้าใจความหมายผิด ในขณะที่ค�ำประกาศของพวกเขาวางอยู่บนพระธรรมดา
เนียล 9: 25 พวกเขามองไม่เห็นว่าในข้อต่อไปของบทเดียวกันว่าพระเมสสิยาห์จะถูก
ตัดออก ตัง้ แต่วนั ทีพ่ วกเขาเกิด หัวใจของเขาปักแน่นอยูก่ บั รัศมีภาพแห่งอาณาจักรบน
แผ่นดินโลกที่พระคริสต์จะทรงสถาปนาขึ้น และเรื่องนี้ท�ำให้ความเข้าใจของพวกเขา
บอดไปทั้งในข้อก�ำหนดของค�ำพยากรณ์และพระด�ำรัสของพระคริสต์ {GC 345.2}
พวกเขาประกอบหน้าที่ของการน�ำเสนอค�ำเชื้อเชิญแห่งพระเมตตาคุณให้แก่
ชนชาติยิวและแล้วในเวลาที่พวกเขาคาดหวังที่จะเห็นพระเป็นเจ้าของพวกเขาเสด็จ
ขึน้ ประทับบนบัลลังก์ของกษัตริยด์ าวิดนัน้ กลับได้เห็นพระองค์ถกู จับเหมือนเป็นผูร้ า้ ย
ถูกโบยตี ถูกเหยียดหยามและต้องโทษถึงตายบนกางเขนแห่งคาล์วารี
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ความสิน้ หวังและความปวดร้าวบีบคัน้ หัวใจของเหล่าสาวกทัง้ หลายเพียงไรในช่วงเวลา
ที่พระเป็นเจ้าของเขาบรรทมอยู่ในอุโมงค์ฝังศพ {GC 345.3}
พระคริสต์เสด็จมาตรงตามเวลาที่ก�ำหนดและในลักษณะที่ค�ำพยากรณ์
บอกไว้แล้วล่วงหน้า ค�ำพยานของพระคัมภีร์ส�ำเร็จตรงตามรายละเอียดพระราชกิจ
ของการรับใช้ พระองค์ประกาศข่าวสารแห่งความรอดแล้ว และ “พระวจนะของ
พระองค์มีอ�ำนาจ” หัวใจของผู้ฟังเป็นพยานว่าพระองค์มาจากสวรรค์ พระวจนะและ
พระวิญญาณของพระเจ้าเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าเป็น “พระบัญชาจากเบื้องบน” แห่ง
พระบุตรของพระองค์{GC 346.1}
สาวกทัง้ หลายยังคงยึดมัน่ พระอาจารย์ทเี่ ขารัก ด้วยความรักทีไ่ ม่เปลีย่ นแปลง
ไปและกระนั้นสมองของพวกเขายังตกอยู่ภายใต้ความไม่แน่นอนและความสงสัย ใน
ความเจ็บปวดอย่างรุนแรงพวกเขาไม่ได้คิดถึงพระด�ำรัสของพระคริสต์ที่ชี้บอกถึง
ความทุกข์ทรมานและความตายของพระองค์ หากพระเยซูชาวนาซาเร็ธทรงเป็น
พระเมสสิยาห์ทแี่ ท้จริงของเขาแล้ว พวกเขาจะตกลงสูค่ วามทุกข์โศกและความผิดหวัง
หรือไม่ นีเ่ ป็นปัญหาทีท่ ำ� ให้จติ วิญญาณของพวกเขาทุกข์ทรมานในขณะทีพ่ ระผูช้ ว่ ยให้
รอดบรรทมอยู่ในอุโมงค์ฝังศพ ในช่วงเวลาที่สิ้นหวังของวันสะบาโตที่คั่นอยู่ระหว่าง
ความตายและการฟื้นคืนพระชนม์ของพระองค์ {GC 346.2}
แม้ยามค�ำ่ คืนความมืดแห่งความทุกข์โศกล้อมอยูร่ อบผูต้ ดิ ตามของพระเยซู แต่
กระนั้นพวกเขาไม่ได้ถูกทอดทิ้งไป ผู้เผยพระวจนะกล่าวว่า “เมื่อข้านั่งอยู่ในความมืด
พระเจ้าจะทรงเป็นความสว่างแก่ข้าฯ…..พระองค์จะทรงน�ำข้าพเจ้าไปยังความสว่าง
และข้าพเจ้าจะเห็นการช่วยกู้ของพระองค์” “ส�ำหรับพระองค์ แม้ความมืดก็ไม่มืด
กลางคืนก็แจ้งอย่างกลางวัน ความมืดเป็นอย่างความสว่าง” พระเจ้าตรัสว่า “ความ
สว่างจะโผล่ขึ้นมาในความมืดให้คนเที่ยงธรรม” “เราจะจูงคนตาบอด ไปในทางที่เขา
ทัง้ หลายไม่รจู้ กั เราจะน�ำเขาไป ในทางทัง้ หลายทีเ่ ขาไม่รจู้ กั เราจะให้ความมืดข้างหน้า
เขากลับเป็นสว่าง ทีข่ รุขระให้เป็นทีร่ าบ สิง่ เหล่านีเ้ ป็นสิง่ ทีเ่ ราควรจะกระท�ำ และเราจะ
ไม่ละทิ้งสิ่งเหล่านี้” (มีคาห์ 7:8, 9; สดุดี 139:12; 112:4; อิสยาห์ 42:16) {GC 346.3}
ถ้ อยค� ำ ที่ เหล่ าสาวกประกาศไปในนามของพระเป็ นเจ้ า นั้ นถู ก ต้ อ งตาม
รายละเอียดทุกประการและแม้แต่เหตุการณ์ที่ชี้บอกไว้ก็ก�ำลังเกิดขึ้นตามนั้น ข่าวที่
370 พวกเขาประกาศคือ “เวลาก�ำหนดมาถึงแล้วและแผ่นดินของพระเจ้าก็มาใกล้

แล้ว” เมื่อ “เวลาก�ำหนด”สิ้นสุดลงคือเวลา 69 สัปดาห์ของพระธรรมดาเนียลบทที่ 9
เป็นเวลาที่เลยไปถึงพระเมสสิยาห์ “ผู้ถูกเจิมไว้”-พระวิญญาณทรงเจิมพระคริสต์เมื่อ
ยอห์นรับบัพติศมาให้พระองค์ทแี่ ม่นำ�้ จอร์แดนและ “แผ่นดินของพระเจ้า” ซึง่ ประกาศ
ว่าใกล้แล้วนั้นได้จัดตั้งขึ้นโดยการสิ้นพระชนม์ของพระคริสต์ แผ่นดินนี้ไม่ได้เป็น
อาณาจักรทางฝ่ายโลกตามทีส่ อนให้ผคู้ นเชือ่ กัน และก็ยงั ไม่ใช่แผ่นดินอมตะในอนาคต
ที่จะจัดตั้งขึ้นเมื่อ “แผ่นดินกับราชอาณาจักรและความยิ่งใหญ่แห่งบรรดาแผ่นดิน
ภายใต้สวรรค์ทั้งสิ้นจะต้องถูกมอบไว้แก่ชุมนุมแห่งวิสุทธิชนขององค์ผู้สูงสุดนั้น” ราช
อาณาจักรนิรันดร์นั้น “ราชอาณาจักรทั้งสิ้นจะปรนนิบัติและเชื่อฟังท่าน” (ดาเนียล
7: 27) “แผ่นดินของพระเจ้า” ตามที่ใช้ในพระคัมภีร์นั้นจะหมายถึงทั้งแผ่นดินแห่ง
พระคุณและแผ่นดินแห่งพระสิริ เปาโลกล่าวถึงแผ่นดินแห่งพระคุณในจดหมายทีเ่ ขียน
ถึงชาวฮีบรู หลังจากทีช่ ใี้ ห้มองไปยังพระคริสต์ผทู้ รงอธิษฐานอ้อนวอนเผือ่ ผูท้ พี่ ระองค์
ทรงเมตตา พระองค์ทรง “เห็นใจในความอ่อนแอของเรา” ตอนนี้อัครทูตกล่าวต่อไป
ว่า “ฉะนั้นขอให้เราทั้งหลายจงมีใจกล้าเข้ามาถึงพระที่นั่งแห่งพระคุณเพื่อเราจะได้
รับพระเมตตาและจะได้รับพระคุณ” (ฮีบรู 4: 15,16) พระที่นั่งแห่งพระคุณหมายถึง
แผ่นดินแห่งพระคุณ การมีพระที่นั่งอยู่หมายความว่าจะต้องมีอาณาจักรด้วย ใน
ค�ำอุปมาหลายเรื่อง พระคริสต์ทรงใช้ข้อความ “แผ่นดินสวรรค์” เพื่อหมายถึงการ
ท�ำงานแห่งพระคุณของพระเจ้าในหัวใจของมนุษย์” {GC 346.4}
ดังนั้น พระที่นั่งอันรุ่งเรืองจะหมายถึงแผ่นดินแห่งพระสิริและพระผู้ช่วยให้
รอดตรัสถึงแผ่นดินนี้ว่า “เมื่อบุตรมนุษย์ทรงพระสิริเสด็จมากับทั้งหมู่ทูตสวรรค์ เมื่อ
นัน้ พระองค์จะประทับบนพระทีน่ งั่ อันรุง่ เรืองของพระองค์ บรรดาประชาชาติตา่ งๆจะ
ประชุมพร้อมกันต่อพระพักตร์พระองค์” (มัทธิว 25: 31,32) แผ่นดินนีย้ งั เป็นเรือ่ งของ
อนาคต จะไม่ได้จัดตั้งขึ้นจนกว่าพระคริสต์จะเสด็จกลับมาครั้งที่สอง {GC 347.1}
แผ่นดินแห่งพระคุณนัน้ สถาปนาขึน้ ทันทีหลังจากทีม่ นุษย์ลม้ ลงในบาป เมือ่ มี
การจัดตัง้ แผนการเพือ่ ไถ่มนุษยชาติทผี่ ดิ บาปให้รอด จึงเป็นแผ่นดินทีม่ อี ยูพ่ ระประสงค์
และโดยพระสัญญาของพระเจ้าและความเชือ่ มนุษย์จะได้มาเป็นประชากร แต่กระนัน้
ก็ยังไม่ได้จัดตั้งขึ้นอย่างแท้จริงจนกระทั้งเมื่อพระคริสต์สิ้นพระชนม์ แม้หลังจากพระ
ผู้ช่วยให้รอดเสด็จมารับพันธกิจในโลกแล้วนั้น หากแม้เบื่อหน่ายกับหัวใจมนุษย์ที่
แข็งกระด้างและไม่ซาบซึ้งในพระคุณ พระองค์ยังทรงสามารถถอนตัวไป
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จากการถวายบูชาบนกางเขนคาล์วารีได้ ในสวนเกทเสมนี จอกแห่งความทุกข์อยู่ใน
พระหัตถ์สนั่ ระริกของพระองค์ พระองค์ยงั จะเช็ดพระเสโทดัง่ หยดเลือดออกจากหน้า
ฝากและทิง้ เผ่าพันธุม์ นุษย์ให้ให้พนิ าศในความชัว่ ของพวกเขาก็ได้ หากพระองค์กระท�ำ
เช่นนี้ จะไม่มีการช่วยไถ่มนุษย์ที่ล้มลงในบาปให้รอด แต่เมื่อพระผู้ช่วยให้รอดพลีชีพ
ของพระองค์ไปแล้วและด้วยลมพระโอษฐ์สดุ ท้ายทีท่ รงร้องขึน้ มาว่า “ส�ำเร็จแล้ว” นัน้
แผนการแห่งการไถ่ให้รอดทีเ่ กิดขึน้ จึงผ่านการรับรอง แผ่นดินแห่งพระคุณซึง่ ก่อนหน้า
นี้มีอยู่โดยพระสัญญาของพระเจ้านั้นก็ได้รับการสถาปนาขึ้น {GC 347.2}
ดังนั้น การสิ้นพระชนม์ของพระคริสต์-เหตุการณ์เดียวกันนี้ที่เหล่าสาวก
มองว่าเป็นการท�ำลายความหวังของพวกเขาไปโดยสิ้นเชิง- ที่แท้กลายเป็นการท�ำให้
ความหวังในความรอดของมนุษย์มั่นคงถาวรไปตลอดกาล ในขณะที่เหตุการณ์นี้น�ำ
ความผิดหวังที่โหดร้ายมายังพวกเขา กลับเป็นเหตุการณ์น�ำไปถึงจุดสุดยอดของการ
พิสูจน์ว่าความเชื่อของพวกเขาถูกต้อง เหตุการณ์ที่ท�ำให้พวกเขาทุกข์โศกเศร้าใจและ
สิ้นหวังนั้น เป็นการเปิดประตูความหวังให้บุตรทุกคนของอาดัมและเป็นศูนย์กลาง
ของชีวติ ภายภาคหน้าและความสุขนิรนั ดร์สำ� หรับผูท้ ซี่ อื่ สัตย์ทกุ คนของพระเจ้าตลอด
ทุกยุค {GC 348.1}
พระประสงค์ของพระเมตตาคุณอันไร้ขอบเขตก�ำลังไปถึงจุดของความส�ำเร็จ
แม้โดยผ่านความผิดหวังของสาวกในขณะที่พระคุณและอ�ำนาจค�ำสอนของพระเจ้า
เอาชนะหัวใจของเขา พระองค์เยซู “ทรงตรัสไม่เหมือนมนุษย์คนใดได้พดู ” แต่กระนัน้
ทองค�ำบริสุทธิ์แห่งความรักของเขาที่มีให้กับพระเยซูระคนอยู่กับอัลลอยด์ไร้ค่าของ
ความยโสฝ่ายโลกและความทะเยอทะยานที่เห็นแก่ตัว แม้ในห้องเลี้ยงฉลองปัสกา
ในห้วงเวลาอันขึงขังนั้น และเมื่อพระอาจารย์ก�ำลังด�ำเนินเข้าไปอยู่ในเงามืดของสวน
เกทเสมนี ยัง “มีการเถียงกันด้วยว่าจะให้ใครในพวกเขาเป็นใหญ่ที่สุด” (ลูกา 22:
24) ภาพในผันของเขานั้นมีแต่บัลลังก์ มงกุฎและสง่าราศี ในขณะที่ความอับอายและ
ความระทมทุกข์ของสวนเกทเสมนี ห้องโถงแห่งการพิพากษา กางเขนแห่ฃคาล์วารีอยู่
เบือ้ งหน้าพวกเขา ความหยิง่ ในหัวใจ ความกระหายเกียรติยศทางฝ่ายโลกท�ำให้พวกเขา
เกาะติดอย่างเหนียวแน่นกับค�ำสอนผิดในสมัยของพวกเขา และละเลยพระด�ำรัสของ
พระผูช้ ว่ ยให้รอดไปอย่างไม่ใส่ใจ ซึง่ เป็นพระด�ำรัสทีแ่ สดงให้เห็นถึงธรรมชาติทแี่ ท้จริง
372 ของแผ่นดินของพระองค์ และชี้ไปยังเบื้องหน้าของความทุกข์ระทมของ

พระองค์และความมรณาและผลของความผิดเหล่านี้น�ำไปสู่การทดลองผลของการ
ทดลอง-เฉียบแหลม แต่จำ� เป็น-ซึ่งอนุญาตให้เกิดขึ้นเพื่อที่จะแก้ไขพวกเขา ถึงแม้ว่า
สาวกทั้งหลายเข้าใจความหมายข่าวสารของพวกเขาผิดไป และพลาดที่จะได้เห็นจริง
ความคาดหวังของพวกเขา กระนั้นพวกเขาก็ได้เทศนาเรื่องค�ำเตือนที่พระเจ้าทรง
ประทานให้พวกเขาและพระเจ้าจะทรงตอบแทนความเชื่อของพวกเขาและให้เกียรติ
การเชื่อฟังของพวกเขา ที่พวกเขาได้รับมอบความวางใจให้ท�ำงานประกาศแก่คน
ทุกชาติเรื่องพระกิตติคุณแห่งสง่าราศีของการฟื้นพระชนม์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าของ
พวกเขา ประสบการณ์ขมขื่นที่อนุญาตให้เกิดนั้นมีจุดประสงค์ที่จะเตรียมพวกเขา
เพื่องานนี้ {GC 348.2}
ภายหลังการทรงคืนพระชนม์แล้ว พระเยซูทรงปรากฏต่อสาวกของพระองค์
บนถนนไปยังเอมมาอูสและ “พระองค์ทรงอธิบายพระคัมภีร์ที่เล็งถึงพระองค์ทุกข้อ
ให้พวกเขาฟัง เริ่มตั้งแต่โมเสสและบรรดาผู้เผยพระวจนะ” (ลูกา 24: 27) หัวใจของ
สาวกทั้งสองเร่าร้อน ความเชื่อจุดประกายขึ้นมา พวกเขาได้รับการ “ทรงโปรดให้...
บังเกิดใหม่เข้าสู่ความหวังใจอันมีชีวิต” (1 เปโตร 1: 3) แม้ก่อนที่พระเยซูจะทรงเปิด
เผยพระองค์เองให้แก่พวกเขา พระองค์ทรงประสงค์ที่จะส่องสว่างความเข้าใจให้พวก
เขาและตรึงความเชือ่ ของเขาลงบน “ค�ำพยากรณ์ทแี่ น่นอนยิง่ กว่านัน้ อีก” (2 เปโตร 1:
19) พระองค์ทรงปรารถนาที่จะให้ความจริงฝังรากแน่นลงในความนึกคิด ไม่เพียงแต่
เพราะสนับสนุนด้วยค�ำพยานเป็นการส่วนตัวของพระองค์เองแต่จากหลักฐานทีแ่ สดง
ให้เห็นโดยสัญลักษณ์และเงา หรือรูปแบบบัญญัติว่าด้วยการถวายบูชา และค�ำ
พยากรณ์ของพระคริสตธรรมคัมภีร์เดิมที่เสนอให้อย่างปราศจากข้อสงสัย ผู้ติดตาม
พระคริสต์จำ� เป็นต้องมีความเชือ่ ทีฉ่ ลาดไม่เพียงมีไว้สำ� หรับตัวเขาเองแต่เพือ่ เขาจะน�ำ
ความรู้เรื่องพระคริสต์ไปประกาศแก่โลกและเช่นเดียวกับขั้นตอนแรกสุดของการให้
ความรู้น้ี พระเยซูทรงชี้แนะสาวกทั้งหลายย้อนไปยัง “โมเสสและบรรดาผู้เผย
พระวจนะ” ค�ำพยานเช่นนีเ้ ป็นของพระผูช้ ว่ ยให้รอดผูท้ รงฟืน้ ขึน้ สูช่ วี ติ แล้ว ทีไ่ ด้กล่าว
ถึงคุณค่าและความส�ำคัญของพระคริสตธรรมคัมภีร์เดิม {GC 349.1}
เป็นการเปลีย่ นแปลงอะไรเช่นนีท้ กี่ ระท�ำให้เกิดขึน้ ในหัวใจของเหล่าสาวก ใน
ขณะทีพ่ วกเขามองดูพระพักตร์ของพระอาจารย์ทเี่ ขารัก (ลูกา 24: 32) ในความส�ำนึก
ที่ครบถ้วน และสมบูรณ์กว่าที่เคยเป็นมา พวกเขา “พบพระองค์ผู้ที่โมเสส
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ได้อา้ งถึงในหนังสือธรรมบัญญัตแิ ละทีพ่ วกผูเ้ ผยพระวจนะได้เขียนถึง” ความไม่แน่นอน
ความทุกข์ระทม ความสิ้นหวัง หลีกทางให้กับความมั่นใจที่สมบูรณ์ หลีกทางให้กับ
ความเชื่อที่ไม่มัวหมอง เป็นเรื่องแปลกอะไรเช่นนี้เมื่อภายหลังที่พระองค์เสด็จกลับ
สวรรค์แล้ว พวกเขา “อยูใ่ นพระวิหารทุกวัน สรรเสริญพระเจ้า” ตลอดเวลา ประชาชน
ที่รู้เพียงแต่ความตายอันน่าอับอายนั้นมองไปยังใบหน้าของเขาเหล่านั้นเพื่อที่จะเห็น
การแสดงออกอันเศร้าสร้อยสับสนและพ่ายแพ้ แต่กลับเห็นความชื่นชมและชัยชนะ
สาวกเหล่านี้ได้รับการตระเตรียมอะไรเช่นนี้ส�ำหรับงานที่อยู่ต่อหน้าพวกเขา พวก
เขาได้ด�ำเนินผ่านความทุกข์ยากที่แสนสาหัสแล้ว เป็นประสบการณ์ความทุกข์ที่พวก
เขาพอจะทนได้ และได้เห็นแล้วว่าจะเป็นเช่นไรเพื่อในสายตามนุษย์ทุกสิ่งพ่ายแพ้ไป
พระวจนะของพระเจ้ากระท�ำการส�ำเร็จอย่างมีชัย ต่อแต่นี้ไป มีอะไรจะมาคุกคาม
ความเชื่อของเขาหรือท�ำให้ความรักที่เร่าร้อนของเขาเย็นชาไปได้ ในความเศร้าใจอัน
แสนระทม พวกเขา “มีความชูใจอย่างมากมาย” ความหวังที่เปรียบ “เสมือนสมอที่
ปักแน่นและความมัน่ คงของจิตใจ” (ฮีบรู 6: 18,19) พวกเขาเป็นพยานของปัญญาและ
อ�ำนาจของพระเจ้าและ “เชื่อมั่นว่า แม้ความตายหรือชีวิตหรือบรรดาทูตสวรรค์หรือ
เทพเจ้าหรือสิ่งซึ่งจะมีอยู่ในปัจจุบันนี้หรือสิ่งซึ่งจะมีในภายหน้าหรือฤทธิ์เดชทั้งหลาย
หรือซึ่งสูงหรือซึ่งลึกหรือสิ่งใดๆอื่นที่ได้ทรงสร้างแล้ว” จะแยกเราทั้งหลายให้ออกไป
จาก “ความรักของพระเจ้าซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้า” พวกเขากล่าว
ต่อไปว่า “ในเหตุการณ์ทั้งปวงเหล่านี้ เรามีขัยเหลือล้นโดยพระองค์ผู้ได้ทรงรักเราทั้ง
หลาย” (โรม 8: 38,39,37) “แต่พระวจนะของพระเจ้ายั่งยืนอยู่เป็นนิตย์” (1 เปโตร
1:25) และ “ใครเล่าจะเป็นผู้ปรับโทษอีก พระเยซูคริสต์น่ะหรือ ผู้ทรงสิ้นพระชนม์
แล้ว และยิ่งกว่านั้นอีกได้ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาจากความตาย ทรงสถิต ณ เบื้องขวา
พระหัตถ์ของพระเจ้าและทรงอธิษฐานขอเพื่อเราทั้งหลายด้วย” (โรม 8:34) {GC
349.2}
องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า “ประชากรของเราจะไม่ต้องขายหน้าอีก” (โยเอล
2: 26) “การร้องไห้อาจจะอ้อยอิง่ อยูส่ กั คืนหนึง่ แต่ความชืน่ บานจะมาเวลาเช้า” (สดุดี
30: 5) ในวันทีพ่ ระองค์ทรงฟืน้ คืนพระชนม์ เมือ่ สาวกเหล่านีพ้ บพระผูช้ ว่ ยให้รอดและ
หัวใจของเขาเร่าร้อนอยูภ่ ายในขณะทีฟ่ งั พระด�ำรัสของพระองค์ เมือ่ พวกเขามองไปยัง
374 พระเศียรและพระหัตถ์และพระบาทที่บาดแผลเจ็บช�้ำเพื่อเขาทั้งหลายนั้น

ก่อนการเสด็จกลับสวรรค์ เมื่อพระเยซูทรงน�ำพวกเขาไปยังหมู่บ้านเบธานีและ
ชูพระหัตถ์ขึ้นอวยพรพวกเขาและบัญชาว่า “จงออกไปทั่วโลกประกาศข่าวประเสริฐ
แก่มนุษย์ทุกคน” และตรัสต่อไปอีกว่า “เราจะอยู่กับเจ้าทั้งหลายเสมอไปจนกว่าจะ
สิ้นยุค” (มาระโก 16: 15; มัทธิว 28: 20) ในวันเพ็นเทคอสต์ พระผู้ช่วยที่ทรงโปรด
สัญญาไว้นั้น ทรงส่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมา นั่นคือทรงประทานฤทธิ์อ�ำนาจจาก
เบือ้ งบน และจิตวิญญาณของผูเ้ ชือ่ ต่างตืน้ ตันด้วยความรูส้ กึ ถึงการทรงสถิตอยูด่ ว้ ยของ
พระเป็นเจ้าผูท้ รงเสด็จกลับไปสวรรค์แล้ว ถึงแม้เหมือนเช่นพระองค์ ทางเดินของพวก
เขาจะน�ำไปสูก่ ารถวายบูชาและการพลีชพี เพราะความเชือ่ พวกเขาจะยอมแลกเปลีย่ น
การรับใช้พระกิตติคุณแห่งพระคุณกับ “มงกุฎแห่งความชอบธรรม” ที่จะได้รับเมื่อ
พระองค์เสด็จมา แทนสง่าราศีของบัลลังก์ฝ่ายโลกซึ่งเคยเป็นความหวังในช่วงต้นของ
การเป็นสาวก “พระองค์ผู้ทรงฤทธิ์กระท�ำสารพัดมากยิ่งกว่าที่เราจะทูลขอหรือคิด”
(เอเฟซัส 3: 20) ได้ทรงโปรดประทานให้เขาเหล่านั้น “ร่วมทุกข์กับพระองค์” สนิท
สนมให้ความสุขของพระองค์—เป็นความสุขของการ “น�ำบุตรมากหลายไปสูศ่ กั ดิศ์ รี”
ความปีติยินดีเป็นล้นพ้นเหลือที่จะกล่าวได้ เป็น “ศักดิ์ศรีถาวรมากหาที่เปรียบมิได้”
ซึ่งเปาโลกล่าวว่า จะ “หาที่เปรียบ” ไม่ได้กับ “การทุกข์ยากเล็กๆน้อยๆ ของเราซึ่ง
เรารับอยู่ประเดี๋ยวเดียว” (2 โครินธ์ 4: 17) {GC 350.1}
ประสบการณ์ของเหล่าสาวกที่ประกาศเรื่อง “ข่าวประเสริฐแห่งแผ่นดิน
พระเจ้า” ในสมัยของการเสด็จมาครั้งที่หนึ่งของพระคริสต์นั้นมีให้เห็นได้อีกใน
ประสบการณ์ของผู้ประกาศข่าวของการเสด็จมาครั้งที่สองของพระองค์ เหมือนดั่ง
สาวกที่ออกไปประกาศว่า “เวลาก�ำหนดมาถึงแล้วและแผ่นดินของพระเจ้าก็มาใกล้
แล้ว” มิลเลอร์และเพื่อนจึงออกประกาศว่า ช่วงเวลาค�ำพยากรณ์ที่ยาวที่สุดและเป็น
ช่วงสุดท้ายทีเ่ ขียนไว้ในพระคัมภีรก์ ำ� ลังจะสิน้ สุดแล้ว และเวลาพิพากษาก�ำลังจะมาถึง
และอาณาจักรนิรนั ดร์กำ� ลังจะเข้ามาแล้ว ค�ำเทศนาของเหล่าสาวกในเรือ่ งของเวลานัน้
วางอยู่บนเรื่องของเจ็ดสิบสัปดาห์ของพระธรรมดาเนียลบทที่ 9 ข่าวสารของมิลเลอร์
และเพื่อนร่วมงานประกาศเรื่องการสิ้นสุดของ 2300 วันของพระธรรมดาเนียล 8: 14
โดยมี 70 สัปดาห์เป็นส่วนหนึ่งของช่วงเวลานี้ การเทศนาของแต่ละเรื่องวางอยู่บน
พื้นฐานของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงตามค�ำพยากรณ์ในส่วนของช่วงเวลาที่ต่างกันของ
ค�ำพยากรณ์ยิ่งใหญ่อันเดียวกัน {GC 351.1}
375

ดั่ ง เหล่ า สาวกรุ ่ น แรก วิ ล เลี ย ม มิ ล เลอร์ แ ละเพื่ อ นร่ ว มงานไม่ ไ ด้ เข้ า ใจ
ความหมายของข่าวสารทีเ่ ขาประกาศออกไป ความผิดทีก่ อ่ ร่างมาเนิน่ นานในคริสตจักร
ขัดขวางพวกเขาที่จะไปให้ถึงการแปลความหมายจุดส�ำคัญของค�ำพยากรณ์ได้ถูก
ต้อง ด้วยเหตุนี้ ถึงแม้พวกเขาจะประกาศข่าวสารที่พระเจ้าทรงบัญชาพวกเขาให้
แก่ชาวโลกก็ตามที แต่กระนั้นโดยการเข้าใจความหมายผิด พวกเขาจึงตกลงสู่ความ
ผิดหวัง {GC 351.2}
ในการอธิบายพระธรรมดาเนียล 8: 14 “อยู่นานสองพันสามร้อยเวลาเย็น
เวลาเช้า แล้วสถานศักดิ์สิทธิ์นั้นจะกลับสู่สภาพอันควร” นั้น ตามที่กล่าวมาแล้วว่า
มิลเลอร์เอาแนวคิดทีร่ บั กันทัว่ ไปว่าโลกเป็นสถานศักสิ์ ทิ ธิ์ โดยเขาเชือ่ ว่าการช�ำระสถาน
ศักดิส์ ทิ ธิห์ มายถึงการช�ำระโลกให้บริสทุ ธิด์ ว้ ยไฟเมือ่ พระเป็นเจ้าเสด็จมา ดังนัน้ เมือ่ เขา
ค้นพบว่าเวลาสิ้นสุดของ 2300 วันนั้นบอกไว้ล่วงหน้าอย่างแน่นอนแล้ว เขาจึงสรุปว่า
นี่คือวันของการเสด็จมาครั้งที่สองของพระเยซู ความผิดของเขาเกิดจากการยอมรับ
แนวคิดนิยมของเรื่องที่ว่าอะไรคือสถานศักดิ์สิทธิ์ {GC 352.1}
ในระบอบของการประกอบพิธี ซึ่งเป็นเงาของการถวายบูชาและการเป็น
ปุโรหิตของพระคริสต์นั้น การช�ำระวิหารเป็นพิธีสุดท้ายที่มหาปุโรหิตจะประกอบ
ในหน้าที่ของการรับใช้ประจ�ำปี เป็นภารกิจปิดท้ายของการลบมลทินบาป การขจัด
หรือการน�ำบาปออกไปจากชนชาติอิสราเอลเป็นรูปแบบการแสดงถึงพระราชกิจ
ปิดท้ายของพระเจ้าผู้ทรงเป็นมหาปุโรหิตของเขา ในการน�ำบาปออกไปหรือลบบาป
ของประชากรของพระองค์ท้ิงไป เป็นบาปที่บันทึกไว้ในสมุดของสวรรค์ พิธีนี้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับงานของการพิจารณาตรวจสอบ งานของการพิพากษาด้วยอ�ำนาจและ
รัศมีภาพยิง่ ใหญ่ เพราะเมือ่ พระองค์เสด็จมา ทุกคดีจะต้องตัดสินเสร็จแล้ว พระเยซูตรัส
ว่า “เราจะ ‘น�ำบ�ำเหน็จของเรามาด้วยเพื่อตอบแทนการกระท�ำของทุกคน’” (วิวรณ์
22: 12) ภาระกิจของการพิพากษานี้ที่จะมีขึ้นก่อนเวลาพระคริสต์เสด็จมาครั้งที่สอง
เล็กน้อยนั้นเป็นข่าวของทูตสวรรค์องค์ที่หนึ่ง พระธรรมวิวรณ์ 14: 7 “จงย�ำเกรง
พระเจ้าและถวายพระเกียรติแด่พระองค์ เพราะถึงเวลาที่พระองค์จะทรงพิพากษา
แล้ว” {GC 352.2}
ผูท้ ปี่ ระกาศค�ำเตือนนีไ้ ด้ให้ขา่ วสารทีถ่ กู ต้องในเวลาทีเ่ หมาะสม แต่เหมือนเช่น
376 เหล่าสาวกในยุคแรกที่ประกาศว่า “เวลาก�ำหนดมาถึงแล้วและแผ่นดินของ

พระเจ้าก็มาใกล้แล้ว” นั้น ข่าวของเขาตั้งอยู่บนพื้นฐานค�ำพยากรณ์ของพระธรรมดา
เนียลบทที่ 9 แต่กลับพลาดที่จะมองเห็นว่าพระคัมภีร์เล่มเดียวกันบอกถึงความตาย
ของพระเมสสิยาห์ไว้ลว่ งหน้า มิลเลอร์และเพือ่ นเทศนาข่าวสารทีต่ งั้ อยูบ่ นพืน้ ฐานของ
ดาเนียล 8:14 และวิวรณ์ 14:7 แต่กลับพลาดที่จะมองเห็นว่ายังมีข่าวอื่นที่ให้มาใน
พระธรรมวิวรณ์บทที่ 14 ซึง่ ต้องประกาศก่อนพระเจ้าจะเสด็จกลับมา ดังทีเ่ หล่าสาวก
เข้าใจผิดในเรือ่ งแผ่นดินทีจ่ ะมาจัดตัง้ เมือ่ สิน้ สุด 70 สัปดาห์ ชาวแอ็ดเวนตีสก็เข้าใจผิด
ในเรื่องของเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุด 2300 วัน ในทั้งสองกรณี มีการยอมรับ
หรือการยึดติดกับค�ำสอนผิดทีย่ อมรับกันอย่างแพร่หลายทีท่ ำ� ให้สมองของพวกเขาปิด
ให้กับความจริง คนทั้งสองกลุ่มนี้กระท�ำตามน�้ำพระทัยของพระเจ้าด้วยการประกาศ
ข่าวที่พระองค์ทรงปรารถนาให้พวกเขาท�ำ และทั้งสองเข้าใจข่าวสารของพวกเขาเอง
ผิดไปจึงต้องผิดหวัง {GC 352.3}
แต่ถึงกระนั้น พระเจ้าทรงกระท�ำการตามพระประสงค์แห่งพระเมตตาคุณ
ของพระองค์ส�ำเร็จ ที่ทรงปล่อยให้ประกาศข่าวค�ำเตือนเรื่องการพิพากษาเป็นไปใน
ลักณณะเช่นนั้น วันยิ่งใหญ่นั้นก�ำลังจะมาถึงแล้วและภายใต้การทรงน�ำของพระองค์
คนทัง้ ปวงได้เข้าสูก่ ารทดสอบเรือ่ งของก�ำหนดเวลาเฉพาะ เพือ่ ทีจ่ ะเปิดให้เขาทัง้ หลาย
มองเห็นว่ามีสิ่งใดอยู่ในหัวใจของพวกเขา เป็นข่าวที่จัดไว้เพื่อทดสอบและช�ำระ
คริสตจักรให้บริสทุ ธิ์ เป็นการน�ำไปเพือ่ จะดูวา่ ความรักของเขานัน้ วางอยูก่ บั โลกนีห้ รือ
อยูก่ บั พระคริสต์และสวรรค์ เขาต่างอ้างว่ารักพระผูใ้ ห้รอดบัดนีจ้ ะต้องพิสจู น์ความรัก
ของพวกเขาว่าพร้อมทีจ่ ะละทิง้ ความหวังและความทะเยอทะยานฝ่ายโลกและต้อนรับ
ด้วยความชืน่ ชมยินดีการเสด็จมาของพระเป็นเจ้าหรือไม่ ข่าวสารนีจ้ ดั เตรียมไว้เพือ่ ให้
พวกเขามองเห็นสภาพที่แท้จริงของฝ่ายจิตวิญญาณ เป็นข่าวสารทีท่ รงโปรดประทาน
ให้ด้วยความเมตตาเพื่อปลุกพวกเขาให้แสวงหาพระเจ้าด้วยการกลับใจใหม่และ
ความถ่อมตน {GC 353.1}
จะต้องลบล้างความผิดหวังนี้ให้ออกไปตลอดกาลด้วยเช่นกัน แม้ว่าความ
ผิดหวังเป็นผลที่พวกเขาเข้าใจข่าวสารที่พวกเขาประกาศผิด ความผิดหวังจะทดสอบ
หัวใจของคนที่อ้างว่าได้รับค�ำเตือน ในขณะที่เผชิญกับความผิดหวัง ด้วยความหุนหัน
พวกเขาจะละทิ้งประสบการณ์และความวางใจที่มีในพระค�ำของพระเจ้าหรือไม่ หรือ
ด้วยการอธิษฐานและการถ่อมใจ แสวงหาที่จะรู้ว่าจุดใดของค�ำพยากรณ์ที่ 377

เขาพลาดทีจ่ ะเข้าใจ มีสกั กี่คนท�ำไปเพราะกลัวหรือด้วยความหุนหันและความตืน่ เต้น
มีสักกี่คนที่ไม่จริงใจและไม่เชื่อ คนมากมายอ้างว่าตนรักที่จะเห็นพระเป็นเจ้าเสด็จมา
ปรากฏ แต่เมื่อได้รับการทรงเรียกให้มาร่วมทนทุกข์ การเย้ยหยันและการต�ำหนิของ
โลกและการทดสอบของความล่าช้าและความผิดหวัง พวกเขาจะประกาศยกเลิกความ
เชื่อหรือไม่ เนื่องจากว่าพวกเขาไม่ได้เข้าใจทันทีถึงวิธีการที่พระเจ้าทรงปฏิบัติต่อพวก
เขา พวกเขาจะละทิ้งความจริงที่สนับสนุนด้วยค�ำพยานอันโปร่งใสจากพระวจนะของ
พระองค์หรือไม่ {GC 353.2}
การทดสอบนี้จะเปิดเผยความเข้มแข็งของผู้เชื่อที่จริงใจได้ปฏิบัติตามสิ่งที่
พวกเขาเชื่อว่าเป็นค�ำสอนแห่งพระวจนะและพระวิญญาณของพระเจ้า การทดสอบนี้
จะสอนพวกเขาถึงภัยอันตรายของการรับทฤษฎีและการแปลความหมายของมนุษย์
แทนที่จะให้พระคัมภีร์อธิบายความหมายเอง เป็นประสบการณ์เดียวที่จะสอนเรื่อง
นี้ได้ ส�ำหรับเหล่าบุตรแห่งความเชื่อแล้ว ความสับสนและความทุกข์โศกเศร้าใจที่มา
จากความผิดของพวกเขาเอง เป็นการกระท�ำที่จ�ำเป็นส�ำหรับการแก้ไข จะน�ำพวก
เขาให้ใส่ใจศึกษาค�ำพยากรณ์มากยิ่งขึ้น จะเป็นการสอนพวกเขาให้ตรวจสอบพื้นฐาน
ความเชื่ออย่างระมัดระวังและปฏิเสธทุกเรื่องที่ไม่ได้วางอยู่บนพื้นฐานความจริงของ
พระเจ้าไม่ว่าโลกคริสเตียนจะยอมรับกันอย่างกว้างขวางเพียงไรก็ตามที {GC 354.1}
สิ่งที่ดูประหนึ่งว่ามืดมนต่อความเข้าใจของผู้เชื่อในห่วงเวลาแห่งการทดลอง
นั้นจะได้รับความกระจ่างเหมือนเช่นเหล่าสาวกรุ่นแรก เมื่อเขาจะเห็น “ที่สดุ ปลาย....
(ของ)องค์พระผู้เป็นเจ้า” พวกเขาจะรู้ว่า แม้จะมีการทดลองอันเนื่องจากความเข้าใจ
ผิดของพวกเขา พระประสงค์แห่งรักของพระเจ้าที่มีต่อพวกเขาเกิดขึ้นสม�่ำเสมอ
พวกเขาจะเรียนรูโ้ ดยประสบการณ์อนั จะท�ำให้เกิดความสุขว่าพระองค์ทรงพระกรุณา
และมีพระคุณ” และ “พระมรรคาทัง้ สิน้ ของพระเจ้าเป็นความรักมัน่ คงและความสัตย์
จริงแก่บรรดาผูท้ รี่ กั ษาพันธสัญญาและบรรดาพระโอวาทของพระองค์” (สดุดี 25: 10)
{GC 354.2}
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7) โป๊ป ฟรานซิส ถูกกล่าวหาว่า “ค้าเด็ก” The International Tribunal into Crimes
of Church and State said: Pope Francis is named by former Argentine Junta insider as
“prime mover” in child trafficking network. Francis concealed Vatican – Crown of England
“Holyrood Agreement” authorizing joint coverup of child rape…
Book: The Flight Confessions of an Argentine Dirty Warrior Horacio Verbitsky
(Afterword By Juan Mendez, General Counsel, Human Rights Watch)
You Tube: Pope Francis Shows His True Colors by Richard Bennett; Research the
Dirty War
Google: สื่อมวลชนเขียนชื่นชม Pope Francis ดูเพิ่มเติม: โป๊ปเยือนท�ำเนียบขาว ตรัสเรียกร้อง
สู้โลกร้อน - Nation
WWM

Is the Pope humble, kind and a man of peace ???
The press1 today is under the control of Rome (almost all) and practically always
praises Pope Francis with the usual propaganda image -- he is kind, humble, simple, and
a man of peace. But the truth is the opposite.
Evidence and Proof:
1) Pope Francis is not kind, not humble, not simple and not a man of peace
but a man of violence for he directly or indirectly supported a military junta in Argentina
which “disappeared” more than 30,000 political prisoners. Most of them never came
back which meant they were killed and some were thrown alive out of planes into the
South Atlantic sea.2
2) When he was the highest Catholic leader in Argentina ( a Jesuit head
who later became Archbishop and Cardinal), he did not condemn the military
junta’s killings or murdering and torturing of more than 30,000 “disappeared”political
prisoners during the “Dirty War” (1976 – 1983) under the Catholic dictator--General
Videla. Pope Francis is like Pope Pius XXII3 (during WW II) who was also very “silent”
on the atrocities (holocaust) of a dictator called Hitler. Is this kind or a man of peace?
3) For more than 3 decades after this “Dirty War” of Argentina Pope Francis
today still denies his “silent” infamous role. No apology! No confession! No remorse!
No repentance! for his complicity2,3,4, “silent” negligence and irresponsibility. Finally,
no “kind”, real, and sincere humane attempt to repair or pay for damage or collateral
(มีต่อหน้า 399)
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การตื่นตัวทางศาสนาครั้งยิ่งใหญ่
การตืน่ ตัวทางศาสนายิง่ ใหญ่ในช่วงของการประกาศการเสด็จกลับมาในเร็ววัน
ของพระคริสต์นนั้ บอกไว้ลว่ งหน้าในค�ำพยากรณ์ของข่าวของทูตสวรรค์องค์ทหี่ นึง่ ของ
พระธรรมวิวรณ์บทที่ 14 ทูตสวรรค์องค์ที่หนึ่งก�ำลัง “เหาะไปในท้องฟ้า เพื่อประกาศ
ข่าวประเสริฐอันเป็นอมตะแก่ชนชาวโลกทั้งปวง ทุกเผ่าพันธุ์ ทุกชาติ ทุกภาษา ท่าน
ประกาศด้วยเสียงอันดังว่า จงย�ำเกรงพระเจ้า และถวายพระเกียรติแด่พระองค์ เพราะ
ถึงเวลาที่พระองค์จะทรงพิพากษาแล้ว และจงนมัสการพระองค์ ผู้ได้ทรงสร้างฟ้า
สวรรค์ แผ่นดินโลก ทะเล และบ่อน�้ำพุทั้งหลาย” (ข้อ 6,7) {GC 355.1}
ข้อเท็จจริงทีว่ า่ ทูตสวรรค์องค์หนึง่ ประกาศค�ำเตือนนีเ้ ป็นเรือ่ งทีม่ คี วามส�ำคัญ
อย่างมากยิง่ ด้วยความบริสทุ ธิ์ พระสิรแิ ละก�ำลังของข่าวสารจากสวรรค์นนั้ พระปัญญา
ของพระเจ้าพอพระทัยทีเ่ สนอให้เห็นถึงคุณลักษณะทีส่ งู ส่งของพันธกิจทีจ่ ะต้องกระท�ำ
ให้สำ� เร็จโดยทางข่าวสารและก�ำลังและรัศมีภาพทีจ่ ะร่วมอยูก่ บั พระราชกิจนี้ ทูตสวรรค์
ที่เหาะไป “ในท้องฟ้า” กับค�ำเตือนที่ “ประกาศด้วยเสียงอันดัง” และประกาศให้
“ชนชาวโลกทั้งปวง ทุกเผ่าพันธุ์ ทุกชาติ ทุกภาษา” ท�ำให้มองเห็นว่าเป็นขบวนการ
เคลื่อนไหวที่รวดเร็วและแผ่กว้างยิ่งใหญ่ไปทั่วโลก {GC 355.2}
ข่าวสารเองบอกแจ้งให้เราทราบถึงเวลาเมือ่ เหตุการณ์นจี้ ะเกิดขึน้ เพราะเป็น
ส่วนหนึง่ ของ “ข่าวประเสริฐอันเป็นอมตะ” และประกาศเปิดฉากเปิดเผยถึงเรือ่ งของ
การพิพากษา การประกาศข่าวเรื่องการช่วยให้รอดได้ท�ำไปแล้วทุกยุคทุกสมัย แต่
ข่าวสารนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิตติคุณที่จะประกาศในยุคสุดปลายเท่านั้น เพราะจะเป็น
จริงในเวลานั้นจากนั้นจึงจะถึงเวลาของการพิพากษาแล้ว ค�ำพยากรณ์เหล่านั้นเสนอ
เหตุการณ์อย่างต่อเนื่องที่น�ำไปสู่เวลาที่การพิพากษาเริ่มต้นขึ้น เป็นจริงโดยเฉพาะ
ในพระธรรมดาเนียล แต่ส่วนของค�ำพยากรณ์ในเรื่องของเหตุการณ์ยุคสุดปลายนั้น
ดาเนียลได้รบั บัญชาให้ตตี ราและปิดผนึกไว้ “จนถึงวาระสุดท้าย” จะประกาศข่าวเรือ่ ง
380 การพิ พ ากษานี้ ไ ม่ ไ ด้ จ นกว่ า จะถึ ง เวลานี้ ซึ่ ง ตั้ ง ตามเวลาที่ จ ะส� ำ เร็ จ ตาม

ค�ำพยากรณ์นี้ แต่เมือ่ ถึงเวลาสุดปลายผูเ้ ผยพระวจนะกล่าวว่า “คนเป็นอันมากจะวิง่ ไป
วิ่งมา และความรู้จะทวีขึ้น” (ดาเนียล 12: 4) {GC 355.3}
อัครทูตเปาโลเตือนคริสตจักรไม่ให้มองหาการเสด็จมาของพระคริสต์ในเวลา
ของเขา เปาโลกล่าวไว้วา่ “วันนัน้ จะไม่มาถึงจนกว่าจะมีการทรยศเสียก่อนและคนนอก
กฎหมายนั้นจะประจักษ์แจ้ง” (2 เธสะโลนิกา 2: 3) เราจะคอยมองหาการเสด็จมา
ของพระเป็นเจ้าได้ก็ต่อเมื่อเวลาอันยาวนานในการปกครองของ “คนนอกกฎหมาย”
ได้ผ่านพ้นไป “คนนอกกฎหมาย” ซึ่งมีนามอื่นว่า “ลึกลับนอกกฎหมาย” (2 เธสะ
โลนิกา 2: 7) “ดังที่พระองค์ได้ทรงโปรด ให้พระบุตรมีอ�ำนาจเหนือมนุษย์ทั้งสิ้น เพื่อ
ให้พระบุตรประทานชีวิตนิรันดร์แก่คน ที่พระองค์ทรงมอบแก่พระบุตรนั้น” (ยอห์น
17: 2) และ “ผู้ชั่วร้าย” หมายถึงเปปาซีซึ่งตามที่ค�ำพยากรณ์กล่าวไว้ล่วงหน้านั้นจะ
เรืองอ�ำนาจ 1260 ปี ช่วงเวลานี้สิ้นสุดปี ค.ศ. 1798 การเสด็จมาของพระคริสต์จะ
ไม่เกิดขึน้ ก่อนเวลานัน้ เวลาในข้อเขียนของเปาโลครอบคลุมตัง้ แต่ยคุ ของคริสเตียนจน
ไปถึงปี ค.ศ. 1798 เป็นช่วงเวลาหลังจากนี้ที่จะประกาศข่าวของเรื่องพระคริสต์เสด็จ
กลับมาครั้งที่สอง {GC 356.1}
ในอดีตที่ผ่านมา ไม่มีการประกาศข่าวสารในท�ำนองนี้ ตามที่เห็นมานี้ เปาโล
ไม่ได้เทศนาเรื่องนี้ เขาชี้พี่น้องให้คอยมองหาการเสด็จมาของพระเป็นเจ้าในเวลา
อีกยาวนานของอนาคต นักปฏิรูปศาสนาไม่ได้ประกาศเรื่องนี้ มาร์ติน ลูเธอร์ต้ังวัน
พิพากษาไว้อีกสามร้อยปีในอนาคตจากเวลาของเขา ตั้งแต่ ค.ศ. 1798 ผนึกพระธรรม
ดาเนียลถูกแกะออกแล้ว ความรูใ้ นเรือ่ งค�ำพยากรณ์เพิม่ ขึน้ และมีคนมากมายประกาศ
ข่าวสารส�ำคัญของการพิพากษาว่าใกล้เข้ามาแล้ว {GC 356.2}
ขบวนการเคลือ่ นไหวเรือ่ งการเสด็จมาเกิดขึน้ ในส่วนต่าง ๆ ของโลกคริสเตียน
เหมือนเช่นที่เกิดขึ้นในสมัยของนักปฏิรูปยิ่งใหญ่ของศตวรรษที่ 16 ทั้งในทวีปยุโรป
และอเมริกาคนแห่งความเชื่อและค�ำอธิษฐานได้รับการชักน�ำให้ศึกษาค�ำพยากรณ์
และแกะรอยตามข้อความบันทึกที่ได้รับการดลใจ พวกเขามองเห็นหลักฐานที่ท�ำให้
เชื่อว่าเหตุการณ์ทั้งสิ้นใกล้ยุคสุดท้ายแล้ว ในประเทศต่าง ๆ มีกลุ่มคริสเตียนที่อยู่กัน
ตามล�ำพังโดดเดีย่ วได้ขอ้ สรุปด้วยการศึกษาพระคัมภีรเ์ ท่านัน้ ทีเ่ ชือ่ ว่าพระผูช้ ว่ ยให้รอด
ก�ำลังใกล้จะเสด็จกลับมา {GC 357.1}
ในปี ค.ศ. 1821 สามปีหลังจากมิลเลอร์ได้มาถึงข้อความอธิบายของ 381

ค�ำพยากรณ์ทชี่ ไี้ ปยังเวลาของการพิพากษา ดร. โยเซฟ วูฟ้ “มิชชัน่ นารีเพือ่ ประกาศไป
ทัว่ ทัง้ โลก” เริม่ ประกาศว่าพระเป็นเจ้าจะเสด็จมาในเร็ววัน วูฟ้ เกิดในประเทศเยอรมัน
พ่อแม่เป็นชาวฮีบรู คุณพ่อเป็นรับบีชาวยิว ในขณะที่ยังมีอายุน้อยมากนั้น เขามีความ
เชือ่ มัน่ ในความจริงของศาสนาคริสต์ เขามีสมองทีว่ อ่ งไวและอยากรูอ้ ยากเห็น เป็นผูท้ ี่
ใส่ใจฟังค�ำสนทนาที่บ้านของคุณพ่อในขณะที่ชาวฮีบรูผู้เคร่งครัดในศาสนามาที่บ้าน
ทุกวัน กล่าวทบทวนความหวังใจและเฝ้าคอยความหวังใจของคนทัง้ หลาย ในรัศมีภาพ
ของพระเมสสิยาห์ทกี่ ำ� ลังจะเสด็จมาและน�ำประเทศอิสราเอลกลับคืนมา อยูม่ าวันหนึง่
เขาได้ยนิ ถึงการเอ่ยพระนามของเยซูชาวนาซาเร็ธ เด็กชายคนนีถ้ ามขึน้ มาว่า ท่านเป็น
ผูใ้ ด ค�ำตอบทีเ่ ขาได้คอื “ชาวยิวท่านหนึง่ ทีม่ คี วามสามารถยิง่ ใหญ่ แต่ทา่ นแสร้งท�ำตัว
เป็นพระเมสสิยาห์ ศาลของยิวพิพากษาตัดสินประหารท่าน” ผู้สงสัยถามต่อ “ท�ำไม
กรุงเยรูซาเล็มจึงถูกท�ำลายไปและท�ำไมพวกเราจึงตกเป็นเชลยอยู”่ คุณพ่อตอบว่า “โอ่
โอ เพราะชาวยิวฆ่าผู้เผยพระวจนะทั้งหลาย” ในทันใดนั้น มีความคิดหนึ่งแล่นเข้ามา
ในสมองของเด็กคนนี้ “พระเยซูคงเป็นผู้เผยพระวจนะคนหนึ่งด้วยเช่นกันและชาวยิว
ฆ่าพระองค์ไปเสียในขณะที่ท่านไม่มีความผิด” (Travels and Adventures of the
Rev. Joseph Wolff, เล่มที่ 1 หน้าที่ 6) เขามีความคิดเช่นนี้อย่างแรงกล้า ถึงแม้จะ
ถูกห้ามเข้าไปในโบสถ์ของชาวคริสเตียนก็ตามที แต่บ่อยครั้งเขาก็อ้อยอิ่งอยู่ภายนอก
คอยฟังค�ำเทศนา {GC 357.2}
เมือ่ วูฟ้ อายุได้เจ็ดขวบ เขาคุยอวดอ้างกับเพือ่ นบ้านผูส้ งู อายุคนหนึง่ ถึงชัยชนะ
ในภายภาคหน้าของชนชาติอสิ ราเอลเมือ่ พระเมสสิยาห์เสด็จมา คนแก่คนหนึง่ พูดอย่าง
เมตตากับวู้ฟว่า “เด็กน้อยที่รัก ลุงจะบอกหนูว่าพระเมสสิยาห์แท้จริงคือผู้ใด ท่านคือ
พระเยซูชาวนาซาเร็ธ.....ที่บรรพบุรุษของหนูได้ตรึงกางเขนเหมือนเช่นที่ท�ำกับผู้เผย
พระวจนะคนอื่นๆ กลับไปอ่านพระธรรมอิสยาห์บทที่ 53 และหนูจะมั่นใจว่าพระเยซู
คริสต์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า” (Ibid., เล่มที่ 1 หน้าที่ 7) ในทันทีทนั ใดนัน้ ความ
มั่นใจได้ตราตรึงลงสู่จิตใจของเด็กน้อย เขากลับบ้านและไปอ่านพระคัมภีร์ สงสัยว่า
ค�ำพยากรณ์จะส�ำเร็จอย่างบริบรู ณ์ในพระเยซูชาวนาซาเร็ธได้อย่างไร ถ้อยค�ำของชาว
คริสต์เป็นเรือ่ งจริงหรือ เด็กชายนัน้ ขอให้คณ
ุ พ่ออธิบายค�ำพยากรณ์ ได้แต่พบกับความ
เงียบเคร่งขรึมมากจนเขาไม่กล้าทีจ่ ะกล่าวถึงเรือ่ งนีอ้ กี ต่อไป เรือ่ งนีเ้ พียงแต่เพิม่ ความ
382 ปรารถนาของเขาที่จะเรียนรู้เรื่องศาสนาคริสเตียนมากยิ่งขึ้น {GC 357.3}

ในบ้านเชื้อสายยิวของเขานั้น ความรู้ที่เขาเสาะแสวงหาถูกกีดขวางอย่าง
ขันแข็งจากวูฟ้ แต่เขาออกจากบ้านของพ่อขณะทีม่ อี ายุเพียง 11 ขวบและไปยังโลกเพือ่
ไขว่คว้าหาความรูใ้ ห้กบั ตนเอง เพือ่ เลือกศาสนา และท�ำมาหาเลีย้ งชีพ เขาไปพักอาศัย
กับญาติได้ระยะหนึ่ง แต่ในไม่ช้าก็ถูกขับออกไปด้วยข้อหาละทิ้งความเชื่อและขณะที่
อยู่อย่างโดดเดี่ยวไม่มีเงินนั้น เขาจึงต้องไปหาลู่ทางในหมู่คนแปลกหน้า เขาไปจากที่
หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง ขยันเรียนและอยู่รอดด้วยการสอนภาษาฮีบรู โดยอิทธิพลของครู
ชาวคาธอลิกเขาถูกชักน�ำให้รับความเชื่อของโรมและตั้งใจที่จะเป็นคนสอนศาสนาใน
หมู่คนของเขาเอง หลายปีต่อมาเขาไปพร้อมเป้าหมายนี้เพื่อศึกษาในวิทยาลัยออฟ
โปรปากันดาที่กรุงโรม เนื่องจากเขามีความคิดเสรีและการพูดที่ตรงไปตรงมา ในขณะ
เขาอยูท่ นี่ เี่ ขาถูกกล่าวหาว่าเป็นคนนอกรีต เพราะวูฟ้ โจมตีอย่างเปิดเผยในการกระท�ำ
ทารุณของคริสตจักรและเรียกร้องเรื่องความจ�ำเป็นที่จะต้องปฏิรูป แม้ว่าในช่วงต้น
เจ้าหน้าทีช่ นั้ สูงของเปปาซีปฏิบตั ติ อ่ เขาด้วยความเห็นชอบก็ตามที ต่อมาไม่นานเขาก็
ถูกขับออกไปจากกรุงโรม เขาเดินทางไปมาภายใต้การเฝ้ามองของคริสตจักร จนกระทัง่
ประจักษ์แจ้งว่าไม่อาจน�ำเขาให้มาอยู่ภายใต้ข้อผูกมัดของระบบโรมได้ เขาถูกตราว่า
เป็นคนทีแ่ ก้ไขไม่ได้ จึงปล่อยให้เขาไปตามทีเ่ ขาพึงพอใจ บัดนีเ้ ขาจึงมุง่ หน้าไปประเทศ
อังกฤษและรับความเชื่อของโปรเตสแตนท์ เข้าร่วมกับคริสตจักรอังกฤษ หลังจากเข้า
เรียนแล้วสองปี เขาจึงก้าวออกไปท�ำงานของเขาเองในปี ค.ศ. 1821 {GC 358.1}
ในขณะทีว่ ฟู้ ยอมรับความจริงยิง่ ใหญ่ของการเสด็จมาครัง้ ทีห่ นึง่ ของพระคริสต์
ว่าเป็น “เป็นคนที่รับความเจ็บปวด และคุ้นเคยกับความเจ็บไข้” (อิสยาห์ 53:3) วู้ฟ
มองเห็นว่าค�ำพยากรณ์ตา่ งๆท�ำให้มองเห็นด้วยน�ำ้ หนักทีเ่ ท่าเทียมของการเสด็จมาครัง้
ทีส่ องด้วยอ�ำนาจและพระสิรแิ ละในขณะทีเ่ ขาคอยหาทางน�ำผูค้ นไปยังพระเยซูชาวนา
ซาเร็ธว่าทรงเป็นพระองค์ทที่ รงโปรดสัญญาไว้นนั้ และเพือ่ ชีใ้ ห้พวกเขาเห็นว่าการเสด็จ
มาครั้งที่หนึ่งในความถ่อมตนเป็นเครื่องถวายบูชาเพื่อบาปของมนุษย์นั้น เขายังสอน
พวกเขาว่าพระองค์จะเสด็จมาครั้งที่สองในฐานะกษัตริย์และพระผู้ช่วยให้รอด {GC
358.2}
เขากล่าวว่า “พระเยซูชาวนาซาเร็ธ พระเมสสิยาห์องค์แท้ พระหัตถ์และ
พระบาทของพระองค์ถูกแทง พวกเขาน�ำพระองค์ดั่งลูกแกะมายังคนฆ่า พระองค์ทรง
เป็น “บุรุษแห่งความระทม และคุ้นเคยกับความเศร้าโศก” ซึ่งต่อมาได้น�ำ
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“คทา” ไปจากยูดาห์และจะเสด็จมาเป็นครั้งที่สองในหมู่เมฆบนท้องฟ้าและด้วยเสียง
แตรของเทพบดี” (Joseph Wolff, Researches and Missionary Labors, page
62) “และจะยืนอยูบ่ นภูเขามะกอกเทศ และจะทรงครอบครองโลกซึง่ เคยมอบให้อาดั
มเมื่อสร้างเสร็จใหม่ แต่ถูกริบเอาไปจากเขา (ปฐมกาล 1: 26; 3: 17) จะทรงมอบให้
พระเยซู พระองค์จะทรงเป็นกษัตริย์ปกครองสิ้นทั้งโลก การร้องไห้คร�่ำครวญและ
ความทุกข์ระทมของโลกที่สร้างมานั้นจะยุติ แต่จะได้ยินเสียงบทเพลงสรรเสริญและ
ขอบพระคุณ.....เมื่อพระเยซูเสด็จมาด้วยรัศมีภาพของพระบิดาและเหล่าทูตสวรรค์
บริสุทธิ์.....ผู้เชื่อที่ตายแล้วจะฟื้นขึ้นมาก่อน (1 เธสะโลนิกา 4: 16; 1 โครินธ์ 15;
23) ชาวคริสเตียนเรียกกันว่าการฟื้นคืนชีพครั้งที่หนึ่ง แล้วสัตว์ทั้งหลายในโลกจะ
เปลี่ยนแปลงธรรมชาติของมัน (อิสยาห์ 11: 6-9) โดยที่พวกมันจะ “เชื่อง” อยู่ภายใต้
พระกรุณาคุณของพระเยซู (สดุดี 8) สันติสุขทั่วจักรวาลจะมาปรากฏ” (Journal of
the Rev. Joseph Wolff, หน้า 378, 379) “พระเป็นเจ้าจะทรงทอดพระเนตรลงมายัง
โลกอีกครั้งหนึ่งและตรัสว่า “ดียิ่งหนัก” (Ibid., page 294) {GC 359.1}
วูฟ้ เชือ่ ว่าการเสด็จมาของพระเป็นเจ้านัน้ ใกล้แล้ว ในการแปลความหมายช่วง
เวลาของค�ำพยากรณ์ของเขานัน้ เขาจัดวาง “เหตุการณ์ทจี่ ะครบก�ำหนด” ยิง่ ใหญ่ให้อยู่
ในช่วงเวลาห่างจากเวลาทีม่ ลิ เลอร์จดั วางไว้ไม่กปี่ ี ส�ำหรับผูท้ เี่ รียกร้องจากพระคัมภีรว์ า่
“วันนัน้ ....โมงนัน้ ไม่มใี ครรู”้ คือทีว่ า่ มนุษย์จะไม่รวู้ า่ เวลาเสด็จมานัน้ วูฟ้ ตอบว่า “พระ
เป็นเจ้าของเราบอกไว้ว่าจะไม่มีทางรู้วันและเวลาจริงหรือ พระองค์ไม่ทรงประทาน
หมายส�ำคัญแห่งเวลาเพือ่ ให้เราได้รอู้ ย่างน้อยว่าพระองค์กำ� ลังจะเสด็จมาใกล้ เหมือน
เช่นที่จะรู้ว่าฤดูร้อนก�ำลังจะมาเมื่อต้นมะเดื่อเทศผลิใบ (มัทธิว 24:32) เราจะไม่มีวันรู้
ช่วงเวลานัน้ หรือในเมือ่ พระองค์เองยังเชิญชวนให้เราไม่เพียงแต่อา่ นพระธรรมดาเนียล
ที่เผยพระวจนะแต่ให้เข้าใจด้วยและในพระธรรมดาเนียลยังบอกว่าค�ำเหล่านั้นจะปิด
เก็บไว้จนถึงเวลาสุดท้าย(ซึ่งเป็นเช่นนั้นของการศึกษานี้) และ “คนเป็นอันมากจะ
วิ่งไปวิ่งมา” (เป็นค�ำพูดของชาวฮีบรูหมายความว่าการถือและค�ำนึงถึงเวลา) “และ
ความรู้” (เกี่ยวข้องกับเวลา) “จะทวีขึ้น” (ดาเนียล 12:4) นอกจากนี้ พระเป็นเจ้าของ
เราไม่ทรงหมายความที่จะตรัสโดยข้อความนี้ว่าเวลาที่ใกล้จะถึงนี้จะไม่เป็นที่เปิดเผย
แต่หมายความว่าวันที่แน่นอน “วันนั้น โมงนั้น ไม่มีใครรู้” เขาพูดต่อไปว่า เรามีหมาย
384 ส�ำคัญของเวลาเปิดออกให้รู้ได้อย่างเพียงพอ เพื่อเชิญชวนให้เราเตรียมตัว

ส�ำหรับการเสด็จมาของพระองค์เหมือนเช่นโนอาห์ได้เป็นผู้เตรียมนาวา (Wolff,
Researches and Missionary Labors, หน้า 404, 405) {GC 359.2}
วู้ฟเขียนถึงเรื่องระบบที่นิยมในการแปลหรืออธิบายความหมายไปในทางผิด
ของพระคัมภีร์ว่า “โบสถ์คริสเตียนเป็นส่วนใหญ่ได้หันเหไปจากแนวอันเรียบง่ายของ
พระคัมภีร์และได้หันไปหาแนวทางหลอกหลอนทางวิญญาณของทางพุทธที่เชื่อว่า
ความสุขในอนาคตของมนุษยชาติจะประกอบด้วยการเคลื่อนไปมาในอากาศและคิด
เอาเองว่าเมื่อเขาอ่านค�ำว่ายิวจะต้องเข้าใจคนนอกศาสนาและเมื่ออ่านเยรูซาเล็มจะ
ต้องเข้าใจว่าเป็นคริสตจักรและกล่าวถึงโลกก็จะหมายถึงท้องฟ้าและเมื่อกล่าวถึงการ
เสด็จมาของพระเจ้าพวกเขาจะต้องเข้าใจการเจริญขึ้นของสมาคมของชาวมิชชันนารี
และการจะขึ้นไปยังภูเขาบ้านของพระเจ้าแสดงว่าเป็นการประชุมยิ่งใหญ่ของชาว
เมธอดิสท์” (Journal of the Rev. Joseph Wolff, หน้า 96) {GC 360.1}
ในช่วงเวลายี่สิบสี่ปีระหว่าง ค.ศ. 1821-1845 วู้ฟเดินทางไปอย่างกว้างไกล
ทัง้ ในทวีปแอฟริกา ท่องไปในประเทศอียปิ ต์และประเทศอบิสซีเนียในทวีปเอเซีย ไปยัง
ประเทศปาเลสไตน์ ประเทศซีเรีย ประเทศเปอร์เซีย ประเทศบ๊อคฮารา และประเทศ
อินเดีย เขาเดินทางมาเยี่ยมประเทศสหรัฐอเมริกา การเดินทางมาที่นี่ เขาไปเทศนาที่
เกาะเซนต์เฮเลนา เขาเดินทางไปถึงเมืองนิวยอร์คในเดือนสิงหาคม ปี ค.ศ. 1837 และ
หลังจากที่เทศนาในเมืองนี้แล้ว เขาก็ไปเทศน์ที่รัฐฟิลาเดลเฟีย และบัลติมอร์ และใน
ที่สุดเดินทางต่อไปยังกรุงวอชิงตัน ขณะอยู่ที่นั้น เขากล่าวว่า “โดยการเสนอของอดีต
ประธาณาธิบดีควีนซี อาดัมส์ในประขุมสภาคอนเกรส สภาได้อนุมัติอย่างเอกฉันท์ให้
ข้าพเจ้าใช้หอประชุมคองเกรส เป็นห้องบรรยายซึ่งข้าพเจ้าได้บรรยายในวันเสาร์ ได้
เกียรติการเข้าฟังของสมาชิกสภาและพระสังฆราชแห่งรัฐเวอร์จิเนีย และนักบวชและ
ประชาชนของรัฐวอชิงตัน สมาชิกการปกครองแห่งรัฐนิวเจอร์ซีและเพนซีลวาเนียให้
เกียรติเดียวกันแก่ขา้ พเจ้าด้วยซึง่ ข้าพเจ้าได้บรรยายผลงานวิจยั ในเอเซียและการเสด็จ
ขึ้นครองราชย์ด้วยพระองค์เองของพระเยซูคริสต์ (Ibid. หน้า 398, 399) {GC 360.2}
ดร. วู้ฟเดินทางท่องไปยังประเทศป่าเถื่อนที่สุดโดยไม่ได้รับการปกป้องจาก
ผู้มีอ�ำนาจของประเทศยุโรป เขาอดทนต่อสภาพอันแร้นแค้นและเสี่ยงอันตรายที่อยู่
รอบตัวเขาอยูอ่ ย่างไม่หยุดหย่อน เขาถูกกักขังในคุก และถูกตีดว้ ยตะบองทีส่ น้ เท้าและ
ตกอยู่ในสภาพอดอยาก ถูกจับขายเป็นทาสและถูกตัดสินประหารถึงสามครั้ง 385

คนร้ายจี้ปล้นคุกคามรอบตัวเขาและบางครั้งเขาเกือบตายอันเนื่องจากกระหายน�้ำ มี
อยูค่ รัง้ หนึง่ เขาถูกปล้นจนหมดตัวและถูกทิง้ ให้เดินเท้าไปหลายร้อยไมล์ขา้ มภูเขา ลม
พัดหิมะใส่หน้าของเขาและเท้าเปล่าของเขาสัมผัสพื้นดินที่แข็งเป็นน�้ำแข็งจนเท้าของ
เขาชาไป {GC 361.1}
เมือ่ มีคนเตือนเขาเรือ่ งของการท่องไปท่ามกลางคนป่าเถือ่ นและคนเผ่าทีด่ รุ า้ ย
นั้น วู้ฟมักจะเปิดเผยว่า เขา “มีอาวุธปกป้องตัว” นั่นคือการอธิษฐาน และใจร้อนรน
เพื่อพระคริสต์และความวางใจในการทรงช่วยของพระองค์” “ความรักของพระเจ้า
นั้นจัดเตรียมไว้ให้ข้าพเจ้า และข้าพเจ้ามีเพื่อนบ้านอยู่ในหัวใจและพระคัมภีร์อยู่ใน
มือ” (W.H.D. Adams, In Perils Oft, page 192) เขาน�ำพระคัมภีร์ภาษาฮีบรูและ
ภาษาอังกฤษติดตัวไปทุกแห่งหน เขากล่าวถึงการเดินทางช่วงหลังว่า “ข้าพเจ้า.....
เอาพระคัมภีร์ที่เปิดออกไว้อยู่ในมือของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ารู้ว่าพลังของข้าพเจ้าอยู่ใน
พระวจนะเล่มนี้และเป็นหนังสือที่จะหนุนใจข้าพเจ้า” (Ibid. หน้า 201) {GC 361.2}
ด้วยการท�ำเช่นนี้ เขาถนอมงานของเขาได้จนกระทั่งได้น�ำข่าวของการ
พิพากษาไปยังโลกส่วนใหญ่ที่มีคนอาศัยอยู่ ท่ามกลางคนยิว ชาวเติร์ก คนปาร์ซีส์
ชาวฮินดูและคนอีกหลายชาติและเผ่าพันธุ์นั้นเขาได้แจกจ่ายพระวจนะของพระเจ้า
ในท่ามกลางภาษาต่างๆและในทุกสถานที่เขาประกาศถึงเหตุการณ์บ่งบอกว่าพระ
เมสสิยาห์ก�ำลังจะเสด็จมาครอบครอง {GC 361.3}
ในการเดินทางของเขาไปยังเมืองโบ๊คฮารา เขาได้ไปพบคนกลุ่มหนึ่งที่อยู่
ห่างไกลและอยู่อย่างโดดเดี่ยว พวกเขาเชื่อค�ำสอนเรื่องพระเจ้าว่าพระองค์จะเสด็จมา
ในเร็ววัน เขากล่าวว่า “ชาวอาหรับและชาวเยเมนมีหนังสือเล่มหนึ่งที่เรียกว่า “ซีรา”
ซึง่ กล่าวถึงเรือ่ งการเสด็จมาครัง้ ทีส่ องของพระคริสต์และการปกครองของพระองค์ดว้ ย
พระสิริและพวกเขาคาดว่าเหตุการณ์ยิ่งใหญ่จะเกิดขึ้นในปี ค.ศ. 1840” (Journal of
the Rev. Joseph Wolff, หน้า 377) “ในประเทศเยเมน....ข้าพเจ้าอยูก่ บั เหล่าบุตรของ
เรชับ พวกเขาไม่ดื่มสุรา ไม่ปลูกสวนองุ่น ไม่หว่านเมล็ดพืชและอาศัยอยู่ในเต็นท์และ
ข้าพเจ้าจ�ำโยนาดับชายแก่แสนดีได้เป็นอย่างดี เขาเป็นบุตรชายของเรชับและข้าพเจ้า
ยังพบพงศ์พันธุ์ของอิสราเอลเชื้อสายของดานในท่ามกลางพวกเขา.....คนเหล่านี้รวม
ทั้งพงศ์พันธุ์ของเรชับคาดว่าในเร็ววันนี้พระเมสสิยาห์จะเสด็จมาในเมฆบนท้องฟ้า
386 (Ibid. หน้า 389) {GC 361.4}

มีมชิ ชันนารีอกี ท่านหนึง่ พบความเชือ่ ลักษณะคล้ายคลึงกันนีใ้ นคนชาวทาตารี
นักบวชชาวทาตารีถามมิชชั่นนารีว่า พระคริสต์จะเสด็จกลับมาเมื่อไร เมื่อมิชชั่นนารี
ตอบว่าไม่เคยรูเ้ รือ่ งเช่นนีม้ าก่อน นักบวชก็แปลกใจอย่างยิง่ ทีค่ นหนึง่ ท�ำตัวเป็นครูสอน
พระคัมภีร์ไม่มีความรู้ในเรื่องนี้ และเขาบอกกล่าวถึงความเชื่อของเขาเองที่วางอยู่บน
พื้นฐานของค�ำพยากรณ์ว่าพระคริสต์จะเสด็จมาในราวปี ค.ศ. 1844 {GC 362.1}
นับตั้งแต่สมัยปี ค.ศ. 1826 นั้นได้มีการประกาศข่าวเรื่องของการเสด็จกลับ
มาในประเทศอังกฤษ ขบวนการเคลือ่ นไหวไม่ได้กอ่ ตัวขึน้ อย่างเป็นปึกแผ่นเหมือนเช่น
ที่เกิดขึ้นในประเทศอเมริกา ไม่มีการสอนกันอย่างทั่วถึงเรื่องเวลาที่แน่นอนของการ
เสด็จมา แต่มีการประกาศอย่างกว้างขวางถึงความจริงยิ่งใหญ่ของการเสด็จมาของ
พระคริสต์ด้วยอ�ำนาจและพระสิริในเร็ววัน และนี่ไม่ใช่อยู่ในท่ามกลางคนไม่เห็นพ้อง
หรื อ ผู ้ ที่ ไ ม่ ย อมปฏิ บั ติ ต ามค� ำ สอนของศาสนา นั ก เรี ย นชาวอั ง กฤษคนหนึ่ ง ชื่ อ
มอรั่น บร๊อค กล่าวว่ามีศาสนาจารย์ของคริสตจักรแห่งอังกฤษประมาณ 700 คนร่วม
อยู่ในการประกาศ “พระกิตติคุณแห่งแผ่นดินสวรรค์” ข่าวสารชี้บอกว่าปี ค.ศ. 1844
เป็นเวลาที่พระเป็นเจ้าจะเสด็จมา และได้ประกาศที่ประเทศอังกฤษด้วย สื่อสิ่งพิมพ์
เรื่องการเสด็จมาจากสหรัฐอเมริกานั้นแจกจ่ายไปอย่างกว้างขวาง มีการพิมพ์หนังสือ
และนิตยสารใหม่ในประเทศอังกฤษ และในปี ค.ศ. 1842 โรเบิรท์ วินเตอร์ ชาวอังกฤษ
โดยก�ำเนิดได้รบั ความเชือ่ เรือ่ งการเสด็จมาจากอเมริกา เขาเดินทางกลับไปยังประเทศ
บ้านเกิดเพื่อประกาศการเสด็จมาของพระเป็นเจ้า คนมากมายเข้าร่วมกับเขาในงานนี้
และข่าวสารของการพิพากษาก็ประกาศไปยังทีต่ า่ งๆของประเทศอังกฤษ {GC 362.2}
ในทวีปอเมริกาใต้ ท่ามกลางความป่าเถื่อนและเล่ห์กลของพวกนักบวช
ลาคูนซานักบวชเยซูอทิ ชาวสเปนคนหนึง่ ได้ศกึ ษาค้นหาพระคัมภีรแ์ ละได้รบั ความจริง
ของเรื่องการเสด็จกลับมาของพระคริสต์ในเร็ววัน เขาได้รับการกระตุ้นให้ประกาศ
ค�ำเตือน แต่ถึงกระนั้นเขาก็ปรารถนาที่จะหนีให้พ้นการควบคุมของอ�ำนาจโรม เขาได้
ตีพิมพ์แนวคิดของเขาโดยใช้นามแฝง “รับบี เบน เอสรา” เพื่อแทนตัวเขาเองว่าเป็น
ชาวยิวที่กลับใจ ลาคูนซามีชวี ิตอยู่ในศตวรรษที่สบิ แปด แต่ในราวปี ค.ศ. 1825 จึงพบ
ว่าหนังสือของเขาไปอยู่ที่ประเทศอังกฤษและต่อมาได้รับการแปล การตีพิมพ์หนังสือ
เล่มนี้ ท�ำให้คนในประเทศอังกฤษทีต่ นื่ ตัวสนใจเรือ่ งของการเสด็จกลับมาครัง้ ทีส่ องของ
พระคริสต์ที่มีอยู่แล้วให้ใส่ใจมากยิ่งขึ้น {GC 363.1}
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ในศตวรรษที่สิบแปดที่ประเทศเยอรมัน เบ็งเกลศาสนาจารย์คนหนึ่งใน
คริสตจักรลูเธอร์เรินและเป็นนักการศึกษาและผู้วิจารณ์ที่เรืองนามได้สอนหลัก
ความเชื่อนี้ หลังจากเบ็งเกลจบการศึกษาแล้ว เขาได้ “อุทิศตัวเองให้กับการศึกษา
ศาสนศาสตร์ สมองของเขาสนใจและเคร่งครัดในเรื่องนี้อยู่แล้วตั้งแต่การศึกษาและ
การอบรมในช่วงเยาว์วยั นัน้ ท�ำให้เขามีความโน้มเอียงเข้าหาศาสนาศาสตร์เหมือนเช่น
คนหนึ่งที่มีอุปนิสัยของการคิดอย่างรอบคอบก่อนหน้านี้และตั้งแต่นั้นมา เขาจะต้อง
ดิ้นรนต่อสู้กับความสงสัยและความยุ่งยากในแง่ของศาสนาและด้วยความรู้สึกนึกคิด
อย่างมากเขาพูดถึงเรือ่ งนีว้ า่ เป็นเพราะ “ลูกศรมากมายทีป่ กั ลงหัวใจน่าสงสารของเขา
และท�ำให้ชวี ติ ในวัยหนุม่ นัน้ แทบจะทนไม่ได้” เมือ่ เขาได้มาเป็นสมาชิกของสภาศาสนา
แห่งเมืองเวิรท์ เทมเบิรก์ เขาต่อสูเ้ พือ่ เสรีภาพทางศาสนา เขาเป็นผูท้ คี่ งรักษาไว้ซงึ่ สิทธิ
และโอกาสของคริสตจักร เขาเป็นผู้ที่สนับสนุนอย่างมีเหตุมีผล ในเสรีภาพส�ำหรับคน
ทัง้ หลายทีค่ ดิ ว่าตัวเองถูกผูกมัดบนพืน้ ฐานของความส�ำนึก ให้ถอนตัวออกจากการเข้า
ร่วมกับคริสตจักร (Encyclopaedia Britannica, 9th ed., art. “Bengel”) ที่จังหวัด
บ้านเกิดของเขายังคงสัมผัสถึงผลดีของนโยบายนี้ {GC 363.2}
ในขณะที่เขาเตรียมค�ำเทศนาจากพระธรรมวิวรณ์บทที่ 21 เพื่อใช้ในวัน
“แอ๊ดเวนตีส ซันเดย์” แสงสว่างเรื่องพระคริสต์เสด็จมาครั้งที่สองส่องแสงจ้าลงมายัง
ความคิดของเบ็งเกล ค�ำพยากรณ์ของพระธรรมวิวรณ์เปิดออกมาสูค่ วามเข้าใจของเขา
อย่างไม่เคยเป็นมาก่อน เขารู้สึกเต็มตื้นถึงความส�ำคัญยิ่งใหญ่และรัศมีอย่างล้นเหลือ
ในภาพของผู้เผยพระวจนะเสนอ เขาจึงต้องหยุดคิดไคร่ครวญถึงเรื่องนี้ไปชั่วขณะ
หนึง่ บนธรรมาสน์เรือ่ งนีก้ ลับมาหาเขาอย่างชัดแจ้งและมีพลังอีกครัง้ หนึง่ ตัง้ แต่นนั้ มา
เขาอุ ทิ ศ ตั ว เองให้ กั บ การศึ ก ษาเรื่ อ งของค� ำ พยากรณ์ โ ดยเฉพาะค� ำ พยากรณ์ ใ น
พระธรรมวิวรณ์และในเวลาอันรวดเร็วเขาก็มาถึงความเชื่อว่าทั้งหมดนี้ชี้บอกว่าการ
เสด็จกลับมาของพระคริสต์ใกล้เข้ามาแล้ว วันที่เขาก�ำหนดไว้ว่าพระคริสต์จะเสด็จมา
ครั้งที่สองนั้นใกล้เคียงกับวันที่มิลเลอร์ก�ำหนดในเวลาต่อมา ผิดกันเพียงไม่กี่ปี {GC
363.3}
ผลงานเขียนของเบ็งเกลแพร่ไปทั่วอาณาจักรของชาวคริสต์ แนวคิดของเขา
ในเรื่องค�ำพยากรณ์เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปในรัฐเวิร์ทเทมเบิร์กของเขาเอง และมีผู้คน
388 ต้อนรับเรื่องนี้กันบ้างในส่วนอื่นของประเทศเยอรมัน ขบวนการเคลื่อนไหว

นี้ด�ำเนินต่อไปหลังจากที่เขาตาย และข่าวพระคริสต์จะเสด็จมานั้นมีให้ฟังในประเทศ
เยอรมันในเวลาเดียวกันกับดินแดนอื่นๆ ซึ่งเรื่องนี้ดึงดูดความสนใจในช่วงต้น มีผู้เชื่อ
บางคนเดินทางไปประเทศรัสเซียและจัดตั้งเป็นกลุ่มๆขึ้นหลายกลุ่ม และคริสตจักร
ต่างๆในประเทศเยอรมันยังคงมีความเชือ่ ว่าพระคริสต์จะเสด็จมาในเร็ววัน {GC 364.1}
แสงส่องสว่างที่ประเทศฝรั่งเศสและประเทศสวิตเซอร์แลนด์ด้วยเช่นกัน ที่
กรุงเจนีวาซึ่งเป็นเมืองที่ฟาเรลและคัลวินประกาศความจริงของเรื่องการปฏิรูปนั้น
กอสเซ็น เทศนาข่าวสารของการเสด็จมาครั้งที่สอง ในขณะที่กอสเซ็นยังเป็นนักเรียน
อยู่นั้น เขาได้เผชิญกับลัทธิของการถือเหตุผลในศาสนา ซึ่งแพร่หลายมากทั่วทั้งยุโรป
ในปลายศตวรรษทีส่ บิ แปดและช่วงเปิดศตวรรษทีส่ บิ เก้าและเมือ่ เขาเข้าร่วมการรับใช้
นั้นเขาไม่เพียงขาดความรู้เรื่องความเชื่อที่ถูกต้องแต่ยังมีความโน้มเอียงที่จะเข้าหา
ความสงสัย เขาสนใจศึกษาค�ำพยากรณ์ตั้งแต่ยังเยาว์วัย หลังจากที่เขาได้อ่านหนังสือ
ประวัตศิ าสตร์สมัยโบราณของโรลลินส์แล้ว เขาเริม่ สนใจพระธรรมดาเนียลบทที่ 2และ
ตามทีเ่ ห็นในบันทึกของประวัตศิ าสตร์ เหตุการณ์ตา่ งๆส�ำเร็จตรงตามค�ำพยากรณ์อย่าง
น่าประหลาดใจ สิ่งนี้จับใจเขา นี่คือค�ำพยานถึงที่แสดงให้เห็นว่าพระคัมภีร์ได้รับการ
ดลใจ ซึ่งเป็นเหมือนสมอให้เขายึดไว้ท่ามกลางภัยอันตรายของชีวิตในช่วงปลาย เขา
ไม่อาจพักลงอย่างพึงพอใจกับค�ำสอนของพวกลัทธิถือเหตุผลได้อีกต่อไปและในเวลา
ต่อมาเมื่อเขาศึกษาพระคัมภีร์และค้นหาสว่างที่ชัดเจนยิ่งขึ้นนั้น เขาได้พบความเชื่อ
ที่ถูกต้อง {GC 364.2}
ขณะที่เขาด�ำเนินการค้นหาค�ำพยากรณ์ต่อไปนั้นเขาได้มาถึงความเชื่อว่า
พระเป็นเจ้าใกล้เสด็จมาแล้ว เขาประทับใจกับความเคร่งขรึมและความส�ำคัญของ
ความจริงยิ่งใหญ่นี้ จึงตั้งใจที่จะเสนอให้กับประชาชน แต่ความเชื่อที่แพร่พลายว่า
ค�ำพยากรณ์ของดาเนียลเป็นเรือ่ งลึกลับและเข้าใจไม่ได้นนั้ เป็นอุปสรรคร้ายแรงในการ
ท�ำงานของเขา ในที่สุดเขาตัดสินใจ-เหมือนเช่นที่ฟาเรลท�ำมาแล้วในการประกาศข่าว
ประเสริฐที่กรุงเจนีวา-โดยเริ่มท�ำงานกับในเด็กๆโดยหวังที่จะกระตุ้นพ่อแม่ของพวก
เขาให้สนใจ {GC 364.3}
เขาพูดในเวลาต่อมาถึงเป้าหมายของการกระท�ำว่า “ข้าพเจ้าตั้งใจที่จะให้
คนทั้งหลายเข้าใจเรื่องนี้ ไม่ใช่เนื่องจากความส�ำคัญอันน้อยนิดแต่กลับกัน เพราะเป็น
เรื่องที่มีคุณค่าและข้าพเจ้าตั้งใจที่จะเสนอเรื่องนี้ด้วยวิธีที่คุ้นเคยและนั่นคือ 389

พูดกับเด็กๆ ข้าพเจ้าต้องการที่จะให้คนได้ยินแต่เกรงว่าผู้คนจะไม่ฟังข้าพเจ้า หากไป
พูดกับผู้ใหญ่” “ข้าพเจ้าจึงตัดสินใจที่จะไปหาผู้เยาว์ ข้าพเจ้ารวบรวมเด็กๆมา หากมี
เด็กๆมากันมากก็แสดงว่าพวกเขาสนใจฟัง ด้วยความยินดี และแสดงว่าพวกเขาเข้าใจ
และอธิบายเรือ่ งเหล่านีไ้ ด้ ข้าพเจ้ามัน่ ใจว่าในไม่ชา้ จะได้คนกลุม่ ทีส่ องและต่อมาผูใ้ หญ่
จะรู้สึกว่าคุ้มค่าที่จะนั่งลงและศึกษา เมื่อท�ำสิ่งนี้แล้ว เราก็ได้ก�ำไรเรื่องนี้มาก” (L.
Gaussen, Daniel the Prophet, vol. 2, Preface) {GC 365.1}
ความพยายามประสบผลส�ำเร็จ ในขณะที่เขาพูดกับเด็กๆนั้นผู้ใหญ่ก็เข้ามา
ฟังด้วย คนที่ตั้งใจฟังมานั่งเต็มระเบียงโบสถ์ของเขา ในท่ามกลางคนเหล่านี้มีทั้งคน
ที่มีต�ำแหน่งสูงและมีการศึกษา และมีคนแปลกหน้าและคนต่างชาติที่มาท่องเที่ยว
กรุงเจนีวาและด้วยการท�ำเช่นนี้ ข่าวสารจึงแพร่ออกไปยังส่วนอื่นๆ {GC 365.2}
ความส�ำเร็จนี้ท�ำให้กอสเซ็นมีก�ำลังใจ เขาได้จัดพิมพ์บทเรียนของเขาออกมา
ด้วยความหวังทีจ่ ะส่งเสริมให้คริสตจักรต่างๆในหมูค่ นทีพ่ ดู ภาษาฝรัง่ เศสศึกษาหนังสือ
ค�ำพยากรณ์ กอสเซ็นกล่าวว่า “หนังสือชี้แนะที่พิมพ์ส�ำหรับเด็กนั้นก็หมายความที่
จะบอกกับผู้ใหญ่ที่บ่อยครั้งละเลยหนังสือเหล่านี้ด้วยการอ้างว่าเข้าใจไม่ได้ จะไปว่า
หนังสือเหล่านี้ปิดบังได้อย่างไรในเมื่อเด็กของเรายังเข้าใจกันได้” เขากล่าวต่อไปว่า
“ข้าพเจ้ามีความตั้งใจยิ่งใหญ่หากท�ำได้จะสอนความรู้เรื่องค�ำพยากรณ์ให้เป็นที่นิยม
ของคนทั้งโบสถ์” “แน่นอนทีเดียวไม่มีการศึกษาใดที่ข้าพเจ้าเห็นว่าจะให้ค�ำตอบ
ส�ำหรับความต้องการแห่งยุคได้ดกี ว่านี”้ “โดยเรือ่ งนีจ้ ะเตรียมเราให้พร้อมส�ำหรับความ
ทุกข์ล�ำบากที่จะใกล้เข้ามาแล้วและให้เราเฝ้าและรอคอยพระเยซูคริสต์” {GC 365.3}
ถึงแม้กอสเซ็นจะเป็นนักเทศน์ภาษาฝรัง่ เศสทีโ่ ด่งดังและเป็นทีร่ กั ยิง่ ของผูฟ้ งั
คนหนึ่งก็ตามที่ ต่อมาไม่นานเขาถูกสั่งให้พักงาน ความผิดส�ำคัญของเขาคือ เขาใช้
พระคัมภีร์สอนเยาวชนแทนที่จะใช้คู่มือของคริสตจักร ซึ่งเป็นคู่มือที่ไม่มีพิษภัยและ
มีเหตุมผี ล สิง่ นีแ้ ทบจะท�ำให้เขาขาดความเชือ่ อย่างไรก็ดตี อ่ มาเขามาเป็นครูในโรงเรียน
ศาสนศาสตร์ ในขณะทีเ่ ขาท�ำงานเป็น “สอนศาสนาแบบถามตอบ” ต่อมาในวันอาทิตย์
เขาพูดกับเด็กและสอนเรื่องพระคัมภีร์ ผลงานของเขาเรื่องค�ำพยากรณ์นั้นปลุกความ
สนใจมากมาย นอกจากต�ำแหน่งของศาสตราจารย์ และงานด้านการพิมพ์ งานอาชีพ
ที่เขาชื่นชอบคือการเป็นครูสอนเด็กอิทธิพลอันกว้างไกลของเขาเช่นนี้ด�ำเนินต่อไปอีก
390 หลายปีและเป็นเครื่องมือในการเรียกความสนใจของคนมากมายให้ศึกษา

ค�ำพยากรณ์ที่แสดงให้เห็นว่าการเสด็จกลับมาของพระเป็นเจ้านั้นใกล้เข้ามาแล้ว {GC
366.1}
ที่ประเทศสแกนดิเนเวียมีการประกาศข่าวสารของเรื่องการเสด็จมาและได้
จุดประกายความสนใจไว้อย่างกว้างขวาง คนมากมายที่ยังจมอยู่มั่นคงอย่างไม่แยแส
ผู้ใดถูกปลูกให้ตื่นขึ้นให้สารภาพ และละทิ้งบาปของเขาและแสวงหาการอภัยใน
พระนามของพระคริสต์ แต่นักบวชทั้งหลายของคริสตจักรของรัฐต่อต้านขบวนการ
เคลื่อนไหวและโดยทางอิทธิพลของเขา บางคนที่เทศนาข่าวนี้ถูกจับไปอยู่ในเรือนจ�ำ
ในทีห่ ลายแห่ง นักเทศน์เรือ่ งการเสด็จมาในเร็ววันของพระเป็นเจ้าถูกปราบให้เงียบไป
พระเจ้าทรงพึงพอพระทัยทีจ่ ะประทานข่าวสารด้วยวิธอี ศั จรรย์ผา่ นเด็กเล็กๆ เนือ่ งจาก
พวกเขามีอายุต�่ำกว่าเกณฑ์ กฎหมายบ้านเมืองจึงควบคุมพวกเขาไม่ได้ และจึงปล่อย
พวกเขาไปโดยไม่ถูกคุกคาม {GC 366.2}
ขบวนการเคลือ่ นไหวส่วนใหญ่นเี้ กิดขึน้ ท่ามกลางคนทีอ่ ยูใ่ นชนชัน้ ต�ำ่ กว่าและ
ประชาชนชุมนุมกันเพือ่ ฟังค�ำเตือนในบ้านต�ำ่ ต้อยของคนทีใ่ ช้แรงงาน นักเทศน์รนุ่ เด็ก
เองส่วนใหญ่แล้วก็เป็นคนยากจนของชนบท บางคนมีอายุไม่เกิน 6 หรือ 8 ขวบ และใน
ขณะทีช่ วี ติ ของเขาประจักษ์เป็นพยานว่ารักพระผูช้ ว่ ยให้รอดและก�ำลังพยายามด�ำเนิน
ชีวติ ทีจ่ ะเชือ่ ฟังข้อก�ำหนดของพระเจ้าซึง่ โดยปกติแล้วพวกเขาแสดงออกถึงปัญญาและ
ความสามารถที่เห็นในเด็กทั่วไปที่มีอายุเท่ากับพวกเขาทั้งหลาย แต่เมื่อพวกเขายืน
ขึ้นต่อหน้าประชาชนแล้ว หลักฐานพยานแสดงให้เห็นว่าพวกเขาท�ำไปด้วยอิทธิพลที่
เกินของประทานในธรรมชาติในตัวเขา น�้ำเสียงและกริยาเปลี่ยนไปและด้วยพลังอัน
เคร่งขรึม พวกเขาให้คำ� เตือนเรือ่ งการพิพากษาโดยใช้คำ� ต่างๆทีม่ าจากพระคัมภีร์ “จง
ย�ำเกรงพระเจ้าและถวายเกียรติแด่พระองค์ เพราะถึงเวลาทีพ่ ระองค์จะทรงพิพากษา
แล้ว” พวกเขาต�ำหนิบาปของประชาชนไม่เพียงต�ำหนิการผิดศีลธรรมและความชัว่ แต่
ปราบปรามความฝักใฝ่ในทางโลกและการละทิ้งความเชื่อและเตือนผู้ฟังให้เร่งรีบหนี
ออกไปจากความพิโรธที่จะมาถึง {GC 366.3}
คนฟังด้วยตัวสัน่ พระวิญญาณของพระเจ้าทีต่ ำ� หนิบาปตรัสกับหัวใจของพวก
เขา พวกเขาได้ชักชวนหลายคนให้ค้นหาพระคัมภีร์ ด้วยความสนใจใหม่และเจาะลึก
มากยิ่งขึ้น คนที่มีชีวิตไม่ประมาณตนและไร้ศีลธรรมปฏิรูปตนเอง คนอื่นละทิ้งการ
กระท�ำที่ไม่ซื่อสัตย์และผลการกระท�ำนั้นโดดเด่นมากแม้ศาสนาจารย์ของ
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คริสตจักรของรัฐยังถูกบีบให้ยอมรับว่าพระหัตถ์ของพระเจ้าสถิตร่วมอยู่ในขบวนการ
เคลื่อนไหวนี้ {GC 367.1}
เป็นพระประสงค์ของพระเจ้าที่จะให้ข่าวดีของการเสด็จมาของพระผู้ช่วยให้
รอดประกาศในประเทศสแกนดิเนเวียและเมื่อเสียงของผู้รับใช้ถูกปิด พระองค์ทรง
ประทานพระวิญญาณลงบนเด็กๆเพื่อประกาศพันธกิจของพระองค์ให้ส�ำเร็จ เมื่อ
พระเยซูเสด็จเข้ามาใกล้กรุงเยรูซาเล็ม ห้อมล้อมด้วยฝูงชนที่ชื่นชม พากันเปล่งเสียง
โห่ร้องแห่งชัยชนะและการโบกใบอินทผลัม ประกาศเทิดทูนให้เป็นบุตรของดาวิดนั้น
พวกฟาริสีที่ริษยาร้องเรียกให้พระองค์สั่งพวกเขาให้หยุด แต่พระเยซูตรัสตอบพวก
เขาว่านี่เป็นการกระท�ำที่ส�ำเร็จตามค�ำพยากรณ์และหากคนเหล่านี้จะปิดปากนิ่งเสีย
ก้อนหินก็ยงั จะร้องขึน้ มา ประชาชนทีถ่ กู ค�ำขูข่ องปุโรหิตและผูป้ กครองยุตเิ สียงร้องแห่ง
ความยินดี ในขณะทีเ่ ดินเข้าไปยังประตูกรุงเยรูซาเล็ม ต่อมาเด็กในลานวิหารร้องเพลง
โต้ตอบและโบกใบอินทผลัม พวกเขาร้องว่า”โฮซันนา แก่ราชโอรสของดาวิด” (มัทธิว
21: 8-16) พวกฟาริสีไม่พอใจอย่างแสนสาหัส ทูลพระองค์ว่า “ท่านไม่ได้ยินค�ำที่เขา
ร้องหรือ” พระเยซูตรัสตอบว่า “ได้ยินแล้ว พวกท่านยังไม่เคยอ่านหรือว่า พระองค์
ทรงกระท�ำให้ค�ำสรรเสริญอันบริสุทธิ์ออกมาจากปากเด็กและทารกที่ยังไม่หย่านม”
เหมือนดัง่ พระเจ้าทรงกระท�ำการในเด็กสมัยพระคริสต์เสด็จมาครัง้ ทีห่ นึง่ นัน้ พระองค์
จะทรงกระท�ำการผ่านคนเหล่านัน้ ในการประกาศข่าวของการเสด็จมาครัง้ ทีส่ อง พระ
ค�ำของพระเจ้าจะต้องส�ำเร็จ จะต้องประกาศเรือ่ งการเสด็จมาของพระผูช้ ว่ ยให้รอดแก่
ทุกคน แก่ทุกภาษาและไปยังทุกชาติ {GC 367.2}
ข่าวนี้ได้ทรงประทานให้วิลเลียม มิลเลอร์และผู้ร่วมงานเพื่อเตือนคนใน
ประเทศอเมริกา ประเทศนี้จะกลายเป็นศูนย์กลางของขบวนการเคลื่อนไหวที่ยิ่งใหญ่
ข่าวของทูตสวรรค์องค์ที่หนึ่งส�ำเร็จตรงตามค�ำพยากรณ์นี้ ผลงานเขียนของมิลเลอร์
และเพือ่ นนัน้ ได้แพร่ไปยังดินแดนห่างไกล มิชชัน่ นารีบกุ ไปทีใ่ ดในโลกก็ตาม ข่าวชืน่ ชม
ยินดีเรื่องการเสด็จมาในเร็ววันของพระคริสต์ก็ประกาศออกไป ข่าวกิตติคุณอันเจริญ
เป็นนิจนั้นแผ่ไปกว้างและไกล “จงย�ำเกรงพระเจ้าและถวายเกียรติแด่พระองค์เพราะ
ถึงเวลาที่พระองค์จะทรงพิพากษาแล้ว” {GC 368.1}
ดูประหนึ่งว่า ค�ำพยานของค�ำพยากรณ์ที่ชี้ไปยังการเสด็จมาของพระคริสต์
392 ในช่วงฤดูใบไม้ผลิของปี ค.ศ. 1844 มีผลอย่างแรงต่อความคิดของประชาชน

ในขณะที่ข่าวนี้ประกาศไปยังรัฐต่างๆนั้น ทุกแห่งมีการตื่นตัวด้วยความสนใจ คน
มากมายเชื่อมั่นว่าเหตุผลต่างๆที่มาจากค�ำพยากรณ์นั้นถูกต้อง และพวกเขาสละ
ข้อคิดเห็นอันยโสของตนไป รับความจริงด้วยความชื่นชมยินดี ศาสนาจารย์บางคน
วางแนวคิดและความรู้สึกแบ่งแยกออกไป ทิ้งเงินเดือนและคริสตจักรไปและเข้าร่วม
การประกาศเรือ่ งการเสด็จมาของพระเยซู แต่วา่ มีศาสนาจารย์คอ่ นข้างน้อยทีย่ อมรับ
ข่าวสารเรื่องนี้ ดังนั้นเรื่องนี้จึงทรงโปรดมอบหมายไว้ให้แก่อาสาประกาศที่ถ่อมใจ
ชาวนาละทิ้งทุ่งนาไป นายช่างกลทิ้งเครื่องมือไป พ่อค้าทิ้งสิ้นค้าไป ผู้ที่มีวิชาชีพทิ้ง
ต�ำแหน่งของเขาไปและถึงกระนั้นจ�ำนวนคนที่ท�ำงานก็ยังน้อยอยู่เมื่อเปรียบเทียบกับ
งานที่จะต้องท�ำให้เสร็จ สภาพของคริสตจักรที่ปราศจากคุณงามความดีและโลกที่
ตกอยู่ในความชั่ว น�ำความหนักใจมาให้กับผู้เฝ้ายามที่ซื่อสัตย์และพวกเขายอมอดทน
ด้วยความเต็มใจอยูก่ บั การตรากตร�ำ ความอดอยากและความทุกข์ทรมานเพือ่ จะตาม
คนทัง้ หลายให้กลับใจเข้ามาสูค่ วามรอด ถึงแม้พวกเขาจะถูกซาตานต่อต้าน งานของเขา
ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและคนนับพันๆรับความจริงเรื่องการเสด็จมา {GC 368.2}
ในทุกสถานที่ที่ได้ยินเสียงค�ำพยานตรวจสอบหัวใจนั้น เตือนคนบาปทั้ง
ชาวโลกและสมาชิกคริสตจักรให้หนีไปจากพระพิโรธที่จะมาถึง ดั่งยอห์นผู้ให้บัพ
ติศมาบอกข่าวล่วงหน้าของพระคริสต์ นักเทศน์ได้วางขวานตรงรากของต้นไม้และ
ร้องเรียกทุกคนให้เกิดผลสมกับการกลับใจ การเชิญชวนทีเ่ ร้าใจของเขานัน้ ตรงกันข้าม
กับค�ำมัน่ ใจในสันติสขุ และความปลอดภัย ดังก้องมาจากธรรมาสน์ทนี่ ยิ มกันทัว่ ไป และ
เมือ่ ใดทีม่ กี ารประกาศข่าวนี้ ประชาชนก็ได้รบั การเร้าใจ ค�ำพยานเรียบง่ายและตรงไป
ตรงมาของพระคัมภีร์ ที่เข้าถึงหัวใจด้วยอ�ำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้น�ำ “น�้ำ
หนักแห่งความแน่ใจ” ลงมายังพวกเขาทีน่ อ้ ยคนจะปฏิเสธได้อย่างเต็มที่ ศาสตราจารย์
ของศาสนาถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาจากความปลอดภัยที่จอมปลอม พวกเขามองเห็นการ
ถดถอยไปจากความจริง ความฝักใฝ่ในโลกและความไม่เชื่อ ความหยิ่งยโสและความ
เห็นแก่ตวั คนมากมายแสวงหาพระเจ้าด้วยการกลับใจและการถ่อมตน ความรักทีพ่ วก
เขายึดติดกับสิง่ ของในโลกนัน้ บัดนีพ้ วกเขาเปลีย่ นไปยึดไว้กบั สวรรค์ พระวิญญาณของ
พระเจ้าสถิตอยู่กับพวกเขาและด้วยหัวใจที่อ่อนลงและมอบถวาย พวกเขาเข้าร่วมกับ
เสียงร้องทีว่ า่ “จงย�ำเกรงพระเจ้าและถวายเกียรติแด่พระองค์ เพราะถึงเวลาทีพ่ ระเจ้า
จะทรงพิพากษาแล้ว” {GC 369.1}
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คนบาปร�ำ่ ไห้ถามว่า “ข้าพเจ้าจะต้องกระท�ำประการใดทีจ่ ะได้รบั ความรอด”
ชีวิตของผู้ที่มีบาดแผลของความไม่ซื่อสัตย์ พร้อมที่จะชดใช้ ทุกคนที่พบสันติสุขใน
พระคริสต์ปรารถนาที่จะเห็นผู้อื่นแบ่งปันพระพร หัวใจของพ่อแม่หันไปหาลูก และ
หัวใจของลูกหันไปหาพ่อแม่ สิ่งกีดขวางของความหยิ่งยโสและการสงวนตัวนั้นถูก
กวาดทิง้ ไป พวกเขาสารภาพจากใจจริง สมาชิกในครอบครัวท�ำงานเพือ่ ความรอดของ
ผู้ที่ใกล้ตัวและใกล้ชิดสนิทที่สุด จะได้ยินเสียงของการทูลขอด้วยความจริงใจอยู่เสมอ
ทุกแห่งหน จะมีจิตวิญญาณที่ร้องเรียกพระเจ้าด้วยความทุกข์ระทมใจ หลายคนปล�้ำ
สู้ตลอดคืนด้วยการอธิษฐานเพื่อรับความมั่นใจว่าบาปของเขาได้รับอภัยแล้วหรือเพื่อ
ให้ญาติและเพื่อนบ้านของเขาให้กลับใจ {GC 369.2}
คนทุกชนชัน้ แห่กนั เข้าร่วมการประชุมกับผูร้ อคอยการเสด็จมาของพระคริสต์
คนร�ำ่ รวยและคนยากจน คนชัน้ สูงและชัน้ ต�ำ่ พวกเขามาจากทุกอาชีพ มีใจจดจ่อทีจ่ ะ
ฟังด้วยตนเองเรื่องการเสด็จมาครั้งที่สองของพระคริสต์ พระเจ้าทรงยับยั้งวิญญาณ
ของผู้ต่อต้านในขณะที่ผู้รับใช้อธิบายเหตุผลของความเชื่อ ในบางครั้งเครื่องมือนั้น
อ่อนก�ำลังแต่พระวิญญาณของพระเจ้าเสริมอ�ำนาจให้กับความจริง พวกเขาสัมผัสกับ
ทูตสวรรค์ผมู้ อี ำ� นาจทีอ่ ยูร่ ว่ มด้วยในทีป่ ระชุมและทุกวันมีคนมากมายเข้าร่วมกับผูเ้ ชือ่
ในขณะที่กล่าวย�้ำถึงหลักฐานการเสด็จมาในเร็ววันของพระคริสต์ ฝูงชนมหึมาฟัง
ถ้อยค�ำอันเคร่งขรึมอย่างแน่นงิ่ แทบไม่หายใจ ดูประหนึง่ ว่าสวรรค์และโลกเข้าประชิด
กัน คนแก่ ผู้เยาว์และคนวัยกลางคนสัมผัสกับอ�ำนาจของพระเจ้าได้ คนทั้งหลายกลับ
บ้านด้วยเพลงสรรเสริญที่ริมฝีปากและเสียงชื่นชมยินดีดังกังวานในอากาศที่สงบของ
ยามค�่ำคืน ไม่มีผู้ใดเลยที่เข้าร่วมประชุมเหล่านั้นจะลืมภาพที่ทำ� ให้ประทับใจอย่าง
ยิ่งยวดเช่นนั้น {GC 369.3}
การประกาศเรื่องเวลาที่แน่นอนของการเสด็จมาของพระคริสต์นั้นท�ำให้เกิด
การต่อต้านยิ่งใหญ่จากคนมากมายของทุกชนชั้น ตั้งแต่ศาสนาจารย์บนธรรมาสน์ลง
ไปจนถึงคนบาปทีไ่ ม่อยูใ่ นกรอบระเบียบทีก่ ล้าท้าทายสวรรค์ พวกเขาไม่เชือ่ ว่าค�ำของ
พยากรณ์ได้เกิดขึ้นจริง “ในกาลสุดท้ายคนที่ขอบเยาะเย้ยจะเกิดขึ้นและประพฤติ
ตามใจปรารถนาของตน และจะถามว่า ค�ำที่ทรงสัญญาไว้ว่าพระองค์จะเสด็จมานั้น
อยู่ที่ไหน เพราะว่าตั้งแต่บรรพบุรุษหลับล่วงไปแล้วสิ่งทั้งปวงก็เป็นอยู่เหมือนเป็นอยู่
394 ตั้งแต่เดิมทรงสร้างโลก” (2 เปโตร 3: 3,4) คนมากมายที่อ้างว่าตนรัก

พระผู้ช่วยให้รอดนั้นประกาศว่าพวกเขาไม่ได้ต่อต้านค�ำสอนเรื่องการเสด็จกลับมา
ครัง้ ทีส่ อง พวกเขาเพียงแต่คดั ค้านการก�ำหนดเวลาทีแ่ น่นอน แต่พระเนตรของพระเจ้า
ที่เห็นไปอย่างทั่วถึงนั้นทรงอ่านหัวใจของเขาได้ พวกเขาไม่ประสงค์ที่จะฟังเรื่องการ
เสด็จมาของพระคริสต์เพื่อพิพากษาโลกในความชอบธรรม พวกเขาเป็นคนรับใช้ที่
ไม่ซอื่ สัตย์ตลอดมา การกระท�ำของเขาไม่อาจทีจ่ ะทนได้กบั การตรวจสอบของพระเจ้า
ผู้ทรงตรวจพินิจหัวใจ และเขาเหล่านั้นกลัวที่จะได้เฝ้าพระเจ้า เหมือนเช่นชาวยิวใน
สมัยที่พระเยซูเสด็จมาครั้งที่หนึ่งพวกเขาไม่พร้อมที่จะต้อนรับพระเยซูแต่ยังเยาะเย้ย
ผูท้ เี่ ฝ้าคอยพระเป็นเจ้า ซาตานและทูตของมันยินดีปรีดาและโยนค�ำต�ำหนิใส่พระพักตร์
ของพระคริสต์และทูตสวรรค์ผบู้ ริสทุ ธิว์ า่ คนทีอ่ า้ งว่าตนเป็นคนของพระเจ้านัน้ มีความ
รักน้อยนิดให้กับพระองค์จนไม่ปรารถนาที่จะให้พระองค์เสด็จมาปรากฏ {GC 370.1}
พวกเขาโต้ว่า “แต่วันนั้น โมงนั้น ไม่มีใครรู้” นี่เป็นข้อพระคัมภีร์ที่ผู้ปฏิเสธ
ความเชื่อเรื่องการเสด็จมาใช้บ่อยที่สุด พระคัมภีร์กล่าวว่า “วันนั้น โมงนั้น ไม่มีใคร
รู้ ถึงบรรดาทูตสวรรค์หรือพระบุตรก็ไม่รู้ รู้แต่พระบิดาองค์เดียว” (มัทธิว 25:36) ผู้ที่
รอคอยการเสด็ จ มาของพระเป็ น เจ้ า อธิ บ ายข้ อ พระคั ม ภี ร ์ นี้ ไ ด้ อ ย่ า งชั ด เจนและ
สอดคล้องกัน และจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าผู้ต่อต้านใช้ข้อพระคัมภีร์นี้ไปในทางที่ผิด
พระเยซูคริสต์ตรัสข้อความเหล่านี้ในการสนทนาครั้งส�ำคัญกับเหล่าสาวกบนภูเขา
มะกอกเทศภายหลังที่เดินออกจากวิหารเป็นครั้งสุดท้าย สาวกทูลถามว่า “สิ่งไรเป็น
หมายส�ำคัญว่าพระองค์จะเสด็จมาและยุคเก่าจะสิ้นสุดลง” พระเยซูประทานหมาย
ส�ำคัญให้พวกเขาและตรัสว่า “เมือ่ ท่านทัง้ หลายเห็นบรรดาสิง่ เหล่านัน้ ก็ให้รวู้ า่ พระองค์
เสด็จมาใกล้จะถึงประตูแล้ว” (ข้อ 3,33) จะต้องไม่ใช้พระด�ำรัสข้อหนึ่งของพระผู้ช่วย
ให้รอดไปท�ำลายพระด�ำรัสข้ออื่นๆ ถึงแม้ไม่มีผู้ใดรู้วันหรือชั่วโมงของการเสด็จมา
ของพระองค์ก็ตามที แต่เราได้รับการชี้แนะและจ�ำเป็นต้องรู้ว่าเวลานั้นใกล้จะถึงแล้ว
นอกจากนี้เรายังได้รับการชีแนะว่าค�ำเตือนของพระองค์และปฏิเสธที่จะรับรู้ว่าการ
เสด็จมานั้นใกล้จะถึงเวลาแล้วจะมีภัยถึงตายต่อเราเหมือนดั่งผู้คนที่มีชีวิตอยู่ในสมัย
ของโนอาห์ ที่ไม่รู้ว่าเมื่อใดน�้ำจะท่วมมาถึงและเรื่องอุปมาในท�ำนองเดียวกันเปรียบ
เทียบความแตกต่างระหว่างทาสที่สัตย์ซื่อและไม่สัตย์ซื่อและก�ำหนดวาระของผู้ที่
คิดในใจว่า “นายของข้ามาช้า” แสดงให้เห็นกระจ่างว่าพระคริสต์จะทรงปฏิบัติและ
ประทานรางวัลให้แก่คนที่พระองค์ทรงพบว่าเฝ้าคอยและสอนเรื่องการเสด็จมา 395

และผู้ที่ปฏิเสธเรื่องนี้ พระองค์ตรัสว่า “เหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงเฝ้าระวังอยู่.....เมื่อ
นายมาพบเขากระท�ำอยู่อย่างนั้น ทาสผู้นั้นก็จะเป็นสุข” (ข้อ 42,43) “ถ้าเจ้าไม่เฝ้า
ระวัง เราจะมาหาเจ้าเหมือนอย่างขโมยและเจ้าจะไม่รวู้ า่ เราจะมาหาเจ้าเมือ่ ไร” (วิวรณ์
3:13) {GC 370.2}
เปาโลกล่าวถึงคนกลุ่มหนึ่งที่จะไม่รู้ตัวว่าพระเจ้าจะเสด็จมา “วันขององค์
พระผู้เป็นเจ้าจะมาเหมือนอย่างขโมยที่มาในเวลากลางคืน เมื่อเขาพูดว่าสงบสุขและ
ปลอดภัยแล้ว เมื่อนั้นแหละความพินาศก็จะมาถึงเขาทันที.....เขาจะหนีก็ไม่พ้น” เขา
ยังกล่าวถึงผู้ที่ใส่ใจฟังค�ำเตือนของพระผู้ช่วยให้รอดว่า “พี่น้องทั้งหลาย ท่านไม่ได้อยู่
ในความมืดแล้ว วันนั้นจะมาถึงท่านอย่างขโมยมา ท่านเป็นบุตรของความสว่างและ
เป็นบุตรของกลางวัน เราทั้งหลายไม่ได้เป็นของกลางคืนหรือของความมืด” (1 เธสะ
โลนิกา 5: 2-5) {GC 371.1}
ด้วยประการฉะนี้ จึงแสดงให้เห็นว่าพระคัมภีร์ไม่มีหลักฐานใดที่จะปล่อยให้
มนุษย์ยังคงจมอยู่ในความไม่รู้เรื่องพระคริสต์ใกล้เสด็จกลับมาแล้ว แต่ส�ำหรับผู้ที่
ปรารถนาเพียงแต่หาข้อแก้ตัวที่จะปฏิเสธความจริงปิดหูตัวเองให้กับค�ำอธิบายนี้
และคนเย้ยหยันทีโ่ อ้อวดและแม้คนทีอ่ า้ งตัวเป็นศาสนาจารย์ของพระคริสต์ยงั ด�ำเนิน
ส่งเสียงกึกก้องไปว่า “วันนัน้ โมงนัน้ ไม่มใี ครรู”้ ขณะทีป่ ระชาชนลุกตืน่ ขึน้ มาและเริม่ ที่
จะถามหาทางแห่งความรอด ครูสอนศาสนาก้าวเท้าเข้ามาขวางระหว่างพวกเขาและ
ความจริง คอยหาวิธีที่จะท�ำให้ความกลัวของพวกเขาสงบด้วยการแปลความหมาย
พระค�ำของพระเจ้าอย่างหลอกลวง คนเฝ้ายามทีไ่ ม่ซอื่ สัตย์เข้าร่วมอยูใ่ นงานหลอกลวง
ยิ่งใหญ่ ร้องว่า สันติสุข สันติสุข ในเมื่อพระเจ้าไม่ได้ตรัสถึงเรื่องความสงบสุขเลย
เหมือนเช่นฟาริสใี นสมัยของพระคริสต์ คนมากมายปฏิเสธทีจ่ ะเข้าไปในแผ่นดินสวรรค์
เองและพวกเขายังขัดขวางผู้ที่ก�ำลังจะเดินเข้าไป {GC 372.1}
โดยทัว่ ไปแล้ว คนทีถ่ อ่ มตนและอุทศิ ตนมากทีส่ ดุ ในคริสตจักรเป็นคนกลุม่ แรก
ทีจ่ ะรับข่าวนี้ ผูท้ ศี่ กึ ษาพระคัมภีรด์ ว้ ยตัวเองมองไม่เห็นสิง่ ใดนอกจากลักษณะทีไ่ ม่วาง
อยูบ่ นพระคัมภีรข์ องแนวคิดเรือ่ งค�ำพยากรณ์ทยี่ อมรับกันทัว่ ไปและประชาชนในทีใ่ ด
ก็ตามที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของนักบวช ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ใดก็ตาม ที่มีการ
ค้นคว้าศึกษาพระค�ำของพระเจ้าด้วยตนเองแล้วจะต้องเปรียบเทียบหลักค�ำสอนเรื่อง
่ ยืนยันได้วา่ มีแหล่งก�ำหนดมาจากพระเจ้า
396 การเสด็จกลับมากับพระคัมภีรเ์ พือ

{GC 372.2}
คนมากมายถูกพีน่ อ้ งไม่เชือ่ กดขีข่ ม่ เหง มีบางคนยอมทีจ่ ะปิดปากเงียบในเรือ่ ง
ความหวังใจของเขาเองเพือ่ รักษาต�ำแหน่งของเขาในคริสตจักร แต่มอี กี หลายคนรูส้ กึ ว่า
ความจงรักภักดีตอ่ พระเจ้าห้ามการกระท�ำเช่นนัน้ ในการปกปิดความจริงทีไ่ ด้ทรงโปรด
มอบให้อยูภ่ ายใต้การดูแลของเขา มีคนไม่นอ้ ยถูกตัดออกไปจากการร่วมสามัคมีธรรม
กันในคริสตจักร โดยไม่มีสาเหตุอื่นใดนอกจากการแสดงออกถึงความเชื่อในเรื่องของ
การเสด็จมาของพระคริสต์ ค�ำกล่าวต่อไปนี้ของผู้เผยพระวจนะมีค่าอย่างยิ่งส�ำหรับ
ผู้ที่ต้องทนแบกการทดลองความเชื่อของพวกเขา “พี่น้องของเจ้าผู้ซึ่งเกลียดชังเจ้า
และเหวี่ยงเจ้าออกไปเพราะเห็นแก่นามของเราได้พูดว่า ขอพระเจ้าทรงรับเกียรติ
เพื่อเราจะได้เห็นความชื่นบานของเจ้า แต่เขาเหล่านั้นแหละจะต้องได้รับความอาย”
(อิสยาห์ 6: 5) {GC 372.3}
ทูตสวรรค์ของพระเจ้าก�ำลังเฝ้ามองดูด้วยความสนใจอย่างสุดซึ้งผลที่ได้จาก
ค�ำเตือน โดยรวมแล้วเมือ่ คริสตจักรปฏิเสธข่าวสาร ทูตสวรรค์จะก้าวจากไปด้วยความ
เศร้า แต่มคี นอีกมากมายทีย่ งั ไม่ได้ผา่ นการทดสอบในเรือ่ งของความจริงของการเสด็จ
มา คนมากมายถูกสามี ภรรยา พ่อแม่และลูกน�ำไปในทางผิดและท�ำให้เชือ่ ว่าการฟังแม้
เพียงค�ำสอนนัน้ ก็บาปแล้ว ทูตสวรรค์ได้รบั บัญชาให้มาคอยเฝ้ารักษาด้วยความซือ่ สัตย์
จิตวิญญาณเหล่านี้ เพราะยังมีอีกแสงหนึ่งที่จะส่องลงมาจากบัลลังก์ของพระเจ้า {GC
372.4}
ด้วยความปรารถนาที่ไม่อาจพูดออกมาทางวาจาได้นั้น ผู้ที่ได้รับข่าวนั้นเฝ้า
คอยการเสด็จมาของพระผู้ช่วยให้รอด เวลาที่พวกเขาคิดว่าจะพบพระองค์นั้นใกล้เข้า
มาแล้ว พวกเขาก้าวเข้ามายังเวลานี้ด้วยความสงบที่ขึงขัง พวกเขานิ่งสงบในการสื่อ
สัมพันธ์อย่างหวานชื่นกับพระเจ้า ความสุขแท้จะเป็นของเขาทั้งหลายในเวลาต่อมาที่
สดใส ไม่มผี ใู้ ดเลยทีม่ ปี ระสบการณ์กบั ความหวังและความไม่วางใจ จะลืมเวลาอันมีคา่
ของการรอคอยนี้ เป็นเวลาหลายสัปดาห์ก่อนถึงเวลา ธุรกิจทางฝ่ายโลกส่วนใหญ่ถูก
ปัดวางไว้ ผู้เชื่อที่จริงใจตรวจสอบด้วยความระมัดระวังความคิดและอารมณ์ของหัวใจ
ราวกับว่านอนรอความตายอยู่และจะปิดตาให้กับภาพของทางโลกนี้ในเวลาเพียงอีก
ไม่กี่ชั่วโมง ไม่มีการตัด “ชุดยาวไปสวรรค์” (โปรดดูภาคผนวก) แต่ทุกคนตระหนักว่า
ต้องการหลักฐานจากภายในเพื่อแสดงว่าพวกเขาเตรียมพร้อมที่จะต้อนรับ 397

พระผู้ช่วยให้รอด ชุดขาวยาวของเขาคือความบริสุทธิ์ของจิตใจ—อุปนิสัยที่ล้างบาป
ให้ออกไปด้วยพระโลหิตไถ่บาปของพระคริสต์ อยากให้วิญญาณเดียวกันของพระเจ้า
ที่ตรวจสอบหัวใจ ความเชื่อแน่วแน่ที่จริงใจเดียวกันนี้ยังคงอยู่ร่วมกับคนที่อ้างว่าตน
เป็นคนของพระเจ้า หากเขายังคงด�ำเนินอยู่เบื้องพระพักตร์ของเจ้าต่อไปด้วยความ
ถ่อมใจเช่นนี้ และทูลเสนอค�ำวิงวอนอยู่หน้าพระที่นั่งกรุณาธิคุณแล้ว พวกเขาจะได้
ประสบการณ์ที่ไพบูลย์มากยิ่งกว่าที่ได้ในเวลานี้ การอธิษฐานน้อยเกินไป มีความ
ส�ำนึกในบาปอย่างจริงใจน้อยมาก และการขาดความเชือ่ อย่างมีชวี ติ จิตใจนัน้ ปล่อยให้
คนมากมายขาดพระคุณที่พระผู้ไถ่ของเราจะทรงประทานให้อย่างอุดม {GC 373.1}
พระเจ้าทรงจัดแผนเพื่อพิสูจน์ประชากรของพระองค์ พระหัตถ์ของพระองค์
ทรงปิดข้อผิดพลาดจุดหนึง่ ของการค�ำนวณเวลาของค�ำพยากรณ์ ผูท้ รี่ อคอยการเสด็จ
มาไม่ได้ค้นพบจุดผิดนี้หรือแม้โดยผู้คัดค้านที่มีการศึกษาส่วนใหญ่ คนจ�ำพวกหลัง
กล่าวว่า การค�ำนวณของท่านในเรือ่ งเวลาของช่วงค�ำพยากรณ์นนั้ ถูกต้อง มีเหตุการณ์
ยิ่งใหญ่บางอย่างจะเกิดขึ้นในไม่ช้านี้ แต่ไม่ใช่เรื่องที่นายมิลเลอร์ท�ำนายแต่เป็นการ
กลับใจของโลก ไม่ใช่การเสด็จกลับมาของพระคริสต์” (โปรดดูภาคผนวก) {GC 373.2}
เวลาทีพ่ วกเขารอคอยนัน้ ผ่านไปและพระคริสต์ไม่ได้เสด็จมาปรากฏเพือ่ ช่วย
ประชากรของพระองค์ คนที่รอคอยพระผู้ช่วยให้รอดด้วยความเชื่อจริงใจและด้วย
ความรักประสบความผิดหวังที่ขมขื่น แต่ถึงกระนั้น พระประสงค์ของพระเจ้าก�ำลัง
จะส�ำเร็จ พระองค์กำ� ลังทดสอบหัวใจของผูท้ อี่ า้ งตนว่ารอคอยการเสด็จมาปรากฏของ
พระองค์ ท่ามกลางคนเหล่านีม้ หี ลายคนทีถ่ กู เร้าด้วยแรงบันดาลใจทีไ่ ม่ได้สงู ส่งไปกว่า
ความกลัว ความเชือ่ ทีเ่ ขามีนนั้ ไม่ได้มผี ลกระทบต่อหัวใจหรือชีวติ ของเขา เมือ่ เหตุการณ์
ทีพ่ วกเขาคาดไว้ไม่ได้เกิดขึน้ คนเหล่านีป้ ระกาศว่าไม่ได้ผดิ หวัง พวกเขาไม่เคยเชือ่ เลย
ว่าพระคริสต์จะเสด็จมา พวกเขาอยู่ท่ามกลางคนกลุ่มแรกที่เยาะเย้ยความเศร้าโศก
ของผู้เชื่อที่ซื่อสัตย์ {GC 374.1}
แต่พระเยซูและชาวสวรรค์ทั้งปวงมองด้วยความรักและความเห็นใจคนทั้ง
หลายที่เหน็จเหนื่อยและซื่อสัตย์แต่ผิดหวัง ม่านที่ขั้นระหว่างโลกที่มองด้วยตาเปล่า
ได้กับโลกที่มองไม่เห็นนั้นจะเปิดออก เขาทั้งหลายจะมองเห็นทูตสวรรค์เข้ามาใกล้จิต
วิญญาณที่ยืนหยัดอยู่และปกป้องเขาเหล่านั้นจากลูกศรของซาตาน {GC 374.2}
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damage done hideously to 30,000 tortured and murdered political prisoners. Is Pope
Francis kind or humble or a man of peace ?
4) Is this simplicity and humility ?? when he visited America in 2015, he had
an army of body guards and secret agents with bullet-proof Popemobile and thousands
of security guards and police and the military to protect him. Washington Post said that
it was the the “largest security operation in American history”; thus, the most expensive
in American history using millions of dollars of public tax money for a religious leader!!!5 (Violation of First Amendment on church and state—US Constitution)5 When the
Pope visited Australia6, the government spent more than A$120 million dollars of tax
money!!!). Why does this self-styled“Vicar of Christ“7 or “god” on earth need so much
human protection instead of trusting in his own“omnipotent, infallible8 divine” power
to protect himself or just simply trust in God. ???
5) Is this simplicity and humility ?? Pope Francis wears a golden triple crown
studded with priceless jewelry worth millions of dollars9, and lives in the grand, richly
decorated Vatican palace filled with gold and silver (Vatican Bank) and treasures of
priceless art and travels with an unsurpassed entourage and kingly welcoming reception
even monarchs will envy.
6) In the long history of popes, not a single pope is a man of peace but many
are men of war and violence !!! The popes instigated wars and crusades and Inquisitions.10 Millions of innocent victims were tortured and killed for just believing in the
Bible. YouTube: 80 popes tortured and killed 50 millions ; Book or YouTube: The Secret
Terrorists by Bill Hughes—free online “The Enemy Unmasked ; See Appendix 2
7) The International Tribunal into Crimes of Church and State said: Pope Francis is
named by former Argentine Junta insider as “prime mover” in child trafficking network.
Francis concealed Vatican – Crown of England “Holyrood Agreement” authorizing joint
coverup of child rape…
Book:

The Flight Confessions of an Argentine Dirty Warrior Horacio Verbitsky
(Afterword By Juan Mendez, General Counsel, Human Rights Watch)
You Tube: Pope Francis Shows His True Colors by Richard Bennett; Research the
Dirty War ;You Tube: Pope Francis – Dirty War Criminal – Bil Hughes; Pope Francis
and Argentina’s Dirty War; Pope Francis named by eyewitness as child trafficker
Google: สื่อมวลชนเขียนชื่นชม Pope Francis ดูเพิ่มเติม: โป๊ปเยือนท�ำเนียบขาว ตรัสเรียกร้องสู้
โลกร้อน - Nation TV ; Was Pope Francis “Silent” during Argentina Dirty War?
WWM
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บทที่ 21

คำ�เตือนที่ถูกปฏิเสธ
วิลเลียม มิลเลอร์และเพื่อนร่วมงานของท่านเทศนาสอนหลักข้อเชื่อเรื่อง
การเสด็จกลับมาครัง้ ทีส่ องของพระคริสต์ โดยมีเป้าหมายเพียงอย่างเดียว ก็เพือ่ กระตุน้
คนทั้งหลายให้เตรียมพร้อมส�ำหรับการพิพากษา เขาต้องการปลุกคนที่มีความเชื่อ
ศาสนาให้หนั ไปยังความหวังทีแ่ ท้จริงของคริสตจักร และชีถ้ งึ ความจ�ำเป็นทีพ่ วกเขาจะ
ต้องมีประสบการณ์คริสเตียนทีล่ กึ ซึง้ ยิง่ ขึน้ และเขายังท�ำงานเพือ่ ปลุกผูท้ ยี่ งั ไม่กลับใจ
ให้เห็นความจ�ำเป็นที่จะต้องกลับใจทันทีและหันกลับมาหาพระเจ้า “พวกเขาไม่ได้น�ำ
ผู้รับเชื่อใหม่เข้านิกายหรือกลุ่มศาสนาใด ดังนั้น พวกเขาจึงท�ำงานกับคนทุกกลุ่มและ
ทุกนิกาย โดยไม่ก้าวก่ายองค์กรหรือระบบการปกครองใด” {GC 375.1}
มิลเลอร์กล่าวว่า “งานทัง้ หมดทีข่ า้ พเจ้าท�ำไปนัน้ ข้าพเจ้าไม่เคยคาดหวังหรือ
ต้องการสร้างความคิดเห็นเพือ่ ให้เกิดการแตกแยกไปจากนิกายทีม่ อี ยูแ่ ล้ว หรือให้นกิ าย
หนึง่ ได้ประโยชน์โดยทีอ่ กี นิกายหนึง่ ต้องเสียประโยชน์ ข้าพเจ้าคิดว่าทุกนิกายจะได้รบั
ประโยชน์ สมมติว่าคริสเตียนทุกคนจะชื่นชมกับความหวังใจในการเสด็จกลับมาของ
พระคริสต์ และผูท้ ยี่ งั มองไม่เห็นอย่างทีข่ า้ พเจ้ามองเห็นจะยินดีนอ้ ยกว่าผูท้ ไี่ ด้รบั หลัก
ค�ำสอนนี้แล้ว ข้าพเจ้าไม่เคยคิดว่า จะต้องแยกการประชุมกัน เป้าหมายทั้งหมดของ
ข้าพเจ้าคือ ข้าพเจ้าต้องการน�ำจิตวิญญาณให้กลับใจมาหาพระเจ้าเพือ่ แจ้งให้โลกทราบ
ถึงการพิพากษาทีจ่ ะมาถึง และเพือ่ น�ำเพือ่ นมนุษย์ให้ตระเตรียมจิตใจให้พร้อมเพือ่ เข้า
เฝ้าพระเจ้าด้วยความสันติ คนส่วนใหญ่ทกี่ ลับใจจากงานประกาศทีข่ า้ พเจ้าท�ำไป ก็ได้
เข้าร่วมกับคริสตจักรต่างๆที่มีอยู่แล้ว” (Bliss หน้า 328) {GC 375.2}
ด้วยว่างานทีม่ ลิ เลอร์ทำ� มักส่งผลให้คริสตจักรเติบใหญ่ขนึ้ งานนีจ้ งึ ถูกยอมรับ
ว่าดีในช่วงระยะเวลาหนึ่ง แต่เมื่อศิษยาภิบาลและผู้น�ำทางศาสนาตัดสินใจต่อต้าน
ค�ำสอนเรื่องการเสด็จกลับของพระคริสต์ และตั้งใจจะยับยั้งการตื่นตัวทุกอย่างที่เกิด
จากเรื่องนี้ พวกเขาไม่เพียงขัดขวางไม่ยอมให้ค�ำสอนนี้ถูกเทศนาจากธรรมาสน์ แต่
400 ยังสั่งห้ามไม่ให้สมาชิกของเขาเข้าร่วมการประชุมการประกาศเรื่องการเสด็จ

กลับมาครั้งที่สอง หรือกระทั่งจะพูดคุยถึงความหวังใจของเขาในการชุมนุมสังสรรค์
ของโบสถ์ ด้วยเหตุนี้ ผูเ้ ชือ่ จึงอยูใ่ นสภาพทีเ่ ป็นทุกข์และล�ำบากใจยิง่ พวกเขารักคริสต
จักรและไม่อยากแยกตัวเองออกไป แต่เมือ่ พวกเขาเห็นว่ามีการครอบง�ำค�ำพยานทีอ่ ยู่
ในพระวจนะของพระเจ้าและไม่ยอมให้พวกเขามีสิทธิส�ำรวจค�ำพยากรณ์ พวกเขาจึง
รู้สึกว่า ด้วยความภักดีที่เขามีต่อพระเจ้า จึงท�ำให้เขายอมท�ำตามค�ำสั่งเหล่านั้นไม่ได้
คริสตจักรที่พยายามปกปิดค�ำพยานที่อยู่ในพระวจนะของพระเจ้าจึงไม่อาจเป็น
คริสตจักรของพระคริสต์ซึ่งเป็น “เสาหลักและรากฐานของความจริง” ด้วยเหตุนี้
พวกเขาจึงถือว่าการแยกตัวเองออกจากคริสตจักรทีพ่ วกเขามีความสัมพันธ์อยูเ่ ดิมนัน้
ไม่ผดิ ดังนัน้ ในช่วงฤดูรอ้ นปี ค.ศ. 1844 มีคนประมาณ 50,000 คนได้ถอนตัวเองออก
จากการเป็นสมาชิกในคริสตจักรต่างๆ {GC 376.1}
ในประมาณช่วงเวลานี้ มีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนใน
คริสตจักรส่วนใหญ่ทั่วประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเวลาหลายปีแล้วที่คริสตจักรต่างๆ
ค่อยๆมีการปรับตัวอย่างต่อเนื่องสู่วิถีทางปฏิบัติและธรรมเนียมของชาวโลก ซึ่งการ
ปรับตัวนี้มีความสัมพันธ์กับความตกต�่ำของชีวิตทางฝ่ายจิตวิญญาณ แต่ในปีนั้น มี
หลักฐานที่แสดงให้เห็น จ�ำนวนสมาชิกเกิดลดลงอย่างกะทันหันและลดลงอย่างเห็น
ได้ชัดในเกือบทุกคริสตจักรทั่วประเทศ ในขณะที่ ไม่มีผู้ใดบอกสาเหตุที่แท้จริงของ
เหตุการณ์นี้ แต่ทกุ คนก็รบั รูส้ งิ่ ทีเ่ กิดขึน้ ได้ และได้รบั การวิพากษ์วจิ ารณ์จากสือ่ มวลชน
และจากการเทศนาบนธรรมาสน์ {GC 376.2}
จากทีก่ ารประชุมของคณะเพรสไบทีเรียนแห่งเมืองฟิลาเดลเฟีย นายบาร์เนส
ผู้เขียนหนังสืออธิบายพระคัมภีร์ที่มีคนมากมายใช้อ้างอิง และเป็นศิษยาภิบาลของ
โบสถ์ระดับแนวหน้าแห่งหนึง่ ในเมืองนัน้ “เขากล่าวว่า เขาท�ำงานรับใช้เป็นศิษยาภิบาล
มาแล้วกว่ายี่สิบปี และทุกครั้งที่เขาประกอบพิธีมหาสนิท จะมีผู้มารับเชื่อใหม่ไม่มาก
ก็น้อย ซึ่งพิธีที่เขาประกอบครั้งล่าสุดนั้นแตกต่างไปอย่างสิ้นเชิง แต่ในตอนนี้ ไม่มีใคร
การตืน่ ตัว ไม่มใี ครการกลับใจ ในบรรดาผูเ้ ชือ่ ก็มองไม่เห็นการเติบใหญ่ในพระคุณ และ
ไม่มีผู้ใดเข้ามายังห้องท�ำงานของเขาเพื่อพูดคุยเรื่องความรอดของจิตวิญญาณของเขา
ด้วยธุรกิจทีด่ ขี นึ้ และอนาคตของการค้าและการผลิตทีส่ ดใส ความนึกคิดทางฝ่ายโลกจึง
มีเพิม่ มากขึน้ เหตุการณ์เช่นนีเ้ กิดขึน้ กับทุกนิกายเช่นกัน” (Congregational Journal,
ฉบับวันที่ 23 พฤษภาคม ค.ศ. 1844) {GC 376.3}
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ในเดือนกุมภาพันธ์ของปีเดียวกัน ศาตราจารย์ฟนิ นียแ์ ห่งวิทยาลัยโอเบอร์ลนิ
กล่าวว่า “เรามีขอ้ เท็จจริงทีอ่ ยูต่ อ่ หน้าเราว่า โดยทัว่ ไปแล้ว คริสตจักรโปรเตสแตนท์ใน
ประเทศของเรามักจะเฉยเมยหรือไม่กเ็ ป็นศัตรูกบั การปฏิรปู ทางศีลธรรมแทบทุกอย่าง
ตลอดมา มีข้อยกเว้นอยู่บ้าง แต่ก็ไม่พอที่จะเปลี่ยนความจริงเป็นอย่างอื่นนอกจากที่
เป็นอยู่โดยทั่วไป เรายังมีความจริงเพื่อใช้สนับสนุนยืนยันอีกเรื่องหนึ่งคือ แทบจะหา
อิทธิพลของการฟืน้ ฟูในคริสตจักรไม่พบ ความเฉยเมยทางจิตวิญญาณมีอยูท่ วั่ ไปเกือบ
ทุกหนแห่ง และรุนแรงอย่างน่ากลัว ซึ่งส�ำนักข่าวศาสนาจากทั่วประเทศก็เป็นพยาน
ได้ ….. กระจายอย่างกว้างขวาง สมาชิกของคริสตจักรกลายเป็นผู้ฝักใฝ่ในเรื่องแฟชั่น
พวกเขาร่วมจับมือกับคนอธรรมในงานเลีย้ งสนุกสนาน ในการเต้นร�ำ ในงานรืน่ เริง ฯลฯ
....... แต่เราไม่จ�ำเป็นต้องขยายเรื่องราวอันปวดร้าวเหล่านี้ มีหลักฐานมากมายที่หนัก
แน่นและประดังเข้ามาตลอด ทีแ่ สดงให้เห็นอย่างเพียงพอว่า คริสตจักรโดยทัว่ ไปก�ำลัง
มีสภาพที่ถดถอยอย่างน่าเศร้าใจ พวกเขาได้เหินห่างไปไกลจากพระเจ้า และพระองค์
ก็ได้ทรงเพิกถอนพระองค์เองออกไปจากพวกเขา {GC 377.1}
และมีผู้เขียนในนิตยสารริลิจจัซ เทลลิสโกพ เขาได้กล่าวเป็นพยานว่า “เรา
ไม่เคยเห็นความตกต�่ำในวงการศาสนาอย่างที่เกิดขึ้นอยู่ทุกหนทุกแห่งในขณะนี้ ใน
ความเป็นจริงแล้ว คริสตจักรจะต้องตื่นขึ้นและค้นหาสาเหตุของปัญหาอันนี้ เพราะ
เป็นปัญหาส�ำหรับผู้ที่รักศิโยนทุกคนจะต้องพิจารณา เมื่อเรารู้สึกได้ว่า มีคนกลับใจ
อย่างแท้จริงน้อยคนและห่างกันเพียงไรนั้น และคนบาปที่ไม่ยอมกลับใจและมีจิตใจ
แข็งกระด้างซึ่งมีจ�ำนวนแทบจะไม่เท่าเทียมกันแล้ว เราแทบจะร้องอุทานขึ้นมาอย่าง
ไม่ได้ตั้งใจว่า “พระเจ้าทรงลืมพระเมตตาคุณแล้วหรือ หรือว่า ประตูแห่งพระกรุณา
คุณได้ปิดไปแล้ว” {GC 377.2}
สภาพเช่นนีไ้ ม่เคยปรากฏขึน้ กับคริสตจักรโดยไม่มสี าเหตุ ความมืดมิดทางฝ่าย
จิตวิญญาณทีเ่ กิดขึน้ กับทัง้ ประเทศ กับคริสตจักรและกับแต่ละบุคคลนัน้ ไม่ได้เกิดขึน้
จากการถอนคืนพระคุณของพระเจ้าทีเ่ คยช่วยเหลืออย่างไม่มเี หตุมผี ล แต่เกิดจากการ
ที่มนุษย์ได้ละเลยแสงสว่างที่พระเจ้าประทานมาให้ ประวัติศาสตร์ของชนชาติยิวใน
สมัยของพระคริสต์ก็เป็นตัวอย่างที่เราเห็นได้อย่างชัดเจนที่สุดของความจริงในเรื่องนี้
พวกชนชาติยวิ ได้ฝกั ใฝ่อยูก่ บั ทางโลกและได้ละลืมพระเจ้าและพระวจนะของพระองค์
402 ความเข้าใจของพวกเขาก็มืดมนไป จิตใจของพวกเขาก็มีแต่ของทางโลกและ

มีแต่เรื่องของเนื้อหนัง ด้วยประการฉะนี้ พวกเขาจึงไม่รับรู้เรื่องการเสด็จมาของพระ
เมสสิยาห์และด้วยความหยิ่งและไม่เชื่อของพวกเขา จึงท�ำให้พวกเขาปฏิเสธพระผู้ไถ่
ในตอนนั้น พระเจ้าก็ยังไม่ทรงตัดชาติยิวจากการรับความรู้หรือการมีส่วนร่วมในการ
รับพระพรของการไถ่ให้รอด แต่ผทู้ ปี่ ฏิเสธความจริงจะสูญเสียความปรารถนาทัง้ หมด
ที่จะได้รับของประทานจากสวรรค์ เขาเอา “ความมืดเป็นความสว่าง และความสว่าง
เป็นความมืด” (อิสยาห์ 5:20) จนแสงสว่างที่อยู่ในเขากลายเป็นความมืด และความ
มืดมนนั้นก็ยิ่งใหญ่ทีเดียว {GC 377.3}
เรือ่ งนีช้ า่ งเหมาะเจาะกับนโยบายของซาตานทีม่ นั ต้องการให้มนุษย์มศี าสนา
อยู่แต่เพียงเปลือกนอก โดยขาดวิญญาณแห่งคุณงามความดีที่มีชีวิต ภายหลังจาก
ที่ชนชาติยิวปฏิเสธพระกิตติคุณแล้ว พวกเขายังคงกระตือรือร้นเพื่อรักษาพิธีกรรม
โบราณของเขาไว้ พวกเขาเก็บรักษาเอกลักษณ์ของชาติด้วยความเคร่งครัด ในขณะที่
เขาเองไม่อาจท�ำอย่างอืน่ ได้นอกจากยอมรับว่าพระเจ้าไม่ได้การทรงสถิตอยูท่ า่ มกลาง
พวกเขาอีกแล้ว ค�ำพยากรณ์ของดาเนียลชี้ถึงเวลาที่พระเมสสิยาห์จะเสด็จมาไว้อย่าง
ไม่ผิด และได้ท�ำนายถึงการสิ้นพระชนม์ของพระองค์อย่างตรงไปตรงมา จนมีการ
ห้ามปรามไม่ให้ผู้ใดศึกษาค�ำพยากรณ์นี้ และในที่สุด พวกรับบีประกาศค�ำแช่งสาปแก่
ทุกคนที่พยายามค�ำนวณเวลาเหล่านั้น ในศตวรรษต่อๆมา ชนชาติอิสราเอลที่ตกอยู่
ในสภาพตาบอดและไม่ได้กลับใจ ก็ยังยืนกรานไม่ใส่ใจกับความรอดที่ถูกเสนอให้ด้วย
ความปราณี ไม่สนใจกับพระพรที่มากับพระกิตติคุณ นี่คือค�ำเตือนที่น่าเกรงขามและ
น่าสะพรึงกลัวถึงอันตรายที่เกิดขึ้นเมื่อมีการปฏิเสธแสงสว่างจากสวรรค์ {GC 378.1}
ไม่ว่าที่ใดที่มีสาเหตุเช่นนี้ปรากฏอยู่ ผลที่ได้รับซึ่งเหมือนกันก็จะตามมา ผู้ที่
ตั้งใจสยบความส�ำนึกในหน้าที่ของเขาเพราะเกิดขัดแย้งกับความโน้มเอียงของตนเอง
แล้ว ในทีส่ ดุ เขาจะสูญเสียอ�ำนาจการแยกแยะระหว่างความจริงและความผิดไป ความ
เข้าใจของเขาจะมืดมน จิตส�ำนึกจะกระด้างไป จิตใจจะแข็งกระด้างไปและจิตวิญญาณ
จะแยกออกไปจากพระเจ้า ไม่ว่าที่ใดที่ได้ละทิ้งหรือดูแคลนข่าวแห่งความจริงของ
พระเจ้า ความมืดจะห้อมล้อมคริสตจักรที่นั่นไว้ ความเชื่อและความรักจะเยือกเย็นลง
และความเหินห่างและความแตกร้าวจะเข้ามา สมาชิกของคริสตจักรทีใ่ ส่ใจและใช้พลัง
ไปให้กบั การแสวงหาสิง่ ของทางฝ่ายโลก และคนบาปก็จะยิง่ แข็งกร้าวด้วยการไม่สำ� นึก
ในความบาปของตน {GC 378.2}
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ข่าวของทูตสวรรค์องค์ที่หนึ่งแห่งพระธรรมวิวรณ์บทที่ 14 ที่ประกาศเวลา
การพิพากษาของพระเจ้าและเรียกร้องให้มนุษย์ยำ� เกรงและนมัสการพระองค์นนั้ มีไว้
เพื่อแยกผู้ที่แสดงตนว่าเป็นประชากรของพระเจ้าให้ออกมาจากอิทธิพลที่เลวร้าย
ของโลก และเพื่อปลุกให้เขามองเห็นสภาพที่แท้จริงของการท�ำตัวให้เหมือนชาวโลก
และการละทิง้ ความเชือ่ ของเขา ในข่าวสารนี้ พระเจ้าทรงประทานค�ำเตือนมายังคริสต
จักร ซึ่งหากพวกเขารับเอาไว้ ก็คงจะได้แก้ไขความชั่วที่ขวางกั้นพวกเขาให้ห่างไปจาก
พระองค์ หากเขายอมรับข่าวสารจากสวรรค์ ยอมถ่อมจิตใจของเขาต่อเบือ้ งพระพักตร์
พระเจ้าและแสวงหาด้วยความจริงใจที่จะเตรียมพร้อมเพื่อเข้าเฝ้าต่อเบื้องพระพักตร์
พระเจ้าแล้ว พระวิญญาณและอ�ำนาจของพระเจ้าคงจะได้ปรากฏอยูท่ า่ มกลางพวกเขา
คริสตจักรคงจะก้าวกลับไปสู่สภาพที่ศักดิ์สิทธิ์ในความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ใน
ความเชื่อและในความรักที่มีอยู่ในสมัยของอัครทูต เมื่อผู้เชื่อทั้งหลาย “เป็นน�้ำหนึ่ง
ใจเดียวกัน” และ “ได้กล่าวพระวจนะของพระเจ้าด้วยใจกล้าหาญ” เมื่อ “องค์พระ
ผูเ้ ป็นเจ้าได้ทรงโปรดให้คนทัง้ หลายซึง่ ก�ำลังจะรอดมาเข้ากับพวกสาวกทุกวัน” (กิจการ
ของอัครทูต 4:32, 31; 2:47) {GC 379.1}
หากคนที่ อ ้ า งว่ า ตนเป็ น ประชากรของพระเจ้ า จะยอมรั บ แสงสว่ า งจาก
พระวจนะของพระองค์ทสี่ อ่ งลงมายังพวกเขาแล้ว พวกเขาคงจะไปถึงความเป็นอันหนึง่
อันเดียวกันที่พระคริสต์ทรงอธิฐานเผื่อ และที่อัครทูตได้บรรยายไว้ว่า “เป็นน�้ำหนึ่งใจ
เดียวกันซึ่งพระวิญญาณทรงประทานนั้นด้วยสันติภาพเป็นพันธนะ มีกายเดียวและมี
วิญญาณองค์เดียว เหมือนมีความหวังใจอันเดียวทีท่ เี่ นือ่ งในการทีท่ รงเรียกท่าน มีองค์
พระผู้เป็นเจ้าองค์เดียว ความเชื่อเดียว บัพติศมาเดียว” (เอเฟซัส 4:3-5) {GC 379.2}
ผู้ที่ยอมรับพระกิตติคุณเกี่ยวกับการเสด็จกลับมาของพระคริสต์จะได้รับ
ประสบการณ์ทมี่ ผี ลอันประเสริฐเช่นนี้ พวกเขามาจากคริสเตียนนิกายต่างๆ และความ
แตกต่างที่แบ่งแยกให้เกิดนิกายต่างๆก็ถูกสลัดลงสู่พื้น และหลักข้อเชื่อทางศาสนาที่
ขัดแย้งกันก็ถูกท�ำลายจนย่อยยับ ความหวังที่ไร้หลักฐานในพระคัมภีร์เกี่ยวกับระยะ
เวลาหนึ่งพันปีในโลกก็ถูกละทิ้งไป ทัศนะผิดๆเกี่ยวกับการเสด็จกลับมาครั้งที่สองก็ได้
รับการแก้ไข ความหยิ่งยโสและการท�ำตามอย่างชาวโลกก็ถูกกวาดทิ้งไป สิ่งที่ผิดๆ ก็
ถูกท�ำให้ถูกต้อง จิตใจของคนมากมายก็ได้ประสานด้วยมิตรภาพที่แสนหวานชื่น และ
404 ความรักและความสุขก็ได้เข้าครองเป็นใหญ่ หากค�ำสอนนี้มีผลเช่นนี้ต่อคน

เพียงไม่กี่คนที่ได้รับ ค�ำสอนนี้ก็จะมีผลเช่นเดียวกันนี้กับทุกคนที่ได้รับ {GC 379.3}
แต่คริสตจักรทัว่ ไปไม่ยอมรับค�ำเตือนนี้ ศิษยาภิบาลของคริสตจักรเหล่านัน้ ซึง่
เป็นคนเฝ้ายามของ “พงศ์พันธุ์อิสราเอล” ควรจะต้องเป็นคนแรกที่เข้าใจเครื่องหมาย
ของการเสด็จมาของพระเยซู พวกเขาไม่ได้เรียนรูค้ วามจริงทีเ่ หล่าผูเ้ ผยพระวจนะของ
พระเจ้าได้กล่าวไว้ หรือไม่ได้เรียนรูจ้ ากหมายส�ำคัญของสิง่ ทีไ่ ด้เกิดขึน้ ในขณะทีค่ วาม
หวังและความทะเยอทะยานฝ่ายโลกเข้าครองหัวใจของพวกเขา ความรักที่พวกเขามี
ถวายให้แก่พระเจ้าและความเชือ่ ในพระวจนะของพระองค์กเ็ ยือกเย็นลงไปเรือ่ ยๆ และ
เมือ่ มีประกาศหลักข้อเชือ่ เกีย่ วกับการเสด็จกลับของพระคริสต์ สิง่ เหล่านีก้ ย็ งิ่ น�ำเขาไป
สูค่ วามอคติและความไม่เชือ่ มีสงิ่ หนึง่ ทีป่ ฏิเสธไม่ได้คอื ผูป้ ระกาศข่าวสารในเรือ่ งนีจ้ ะ
เป็นฆราวาสเสียส่วนใหญ่ จึงท�ำให้เกิดการต่อต้านมากขึน้ เช่นเดียวกับทีเ่ กิดขึน้ ในอดีต
ค�ำพยานที่ชัดเจนของพระวจนะของพระเจ้าถูกโต้ด้วยค�ำถามที่ว่า “มีผู้ปกครองหรือ
ฟารีสสี กั คนเชือ่ บ้างไหม” และเมือ่ พวกเขาพบว่า การทีจ่ ะโต้แย้งเกีย่ วกับเรือ่ งของช่วง
เวลาแห่งค�ำพยากรณ์ท�ำได้ด้วยความยากล�ำบาก ก็จะมีหลายคนที่ไม่สนับสนุนการ
ศึกษาเรื่องเกี่ยวกับค�ำพยากรณ์ โดยสอนว่าหนังสือค�ำพยากรณ์นั้นถูกปิดผนึกไว้แล้ว
และไม่ได้มไี ว้ให้ใครเข้าใจ คนจ�ำนวนมากทีว่ างใจในศิษยาภิบาลของพวกเขาอย่างเต็มที่
ก็ไม่ยอมรับฟังค�ำเตือน และถึงแม้อาจมีบางคนที่ยอมรับความจริง พวกเขาก็ไม่กล้า
ยอมรับอย่างเปิดเผย ด้วยเกรงว่าจะถูก “อเปหิ...จากธรรมศาลา” ข่าวสารที่พระเจ้า
ประทานมาเพื่อทดสอบและการช�ำระคริสตจักรได้แสดงให้เห็นอย่างแจ่มชัดว่า มีคน
จ�ำนวนมากเพียงไรที่รักโลกนี้มากกว่าที่จะรักพระคริสต์ ความสัมพันธ์ที่พวกเขามีให้
กับโลกนี้นั้นแข็งแกร่งยิ่งกว่าแรงจูงใจที่จะน�ำเขาไปสู่สวรรค์ พวกเขาเลือกที่จะรับฟัง
เสียงของจากปัญญาที่เป็นของโลกนี้ และหันหนีไปจากข่าวสารแห่งความจริงที่น�ำไป
สู่การตรวจสอบจิตใจ {GC 380.1}
การที่พวกเขาไม่ยอมรับค�ำเตือนของทูตสวรรค์องค์ที่หนึ่ง ก็คือการปฏิเสธ
วิถีทางที่สวรรค์จัดเตรียมไว้เพื่อน�ำเขากลับคืนสู่ความบริบูรณ์อีกครั้งหนึ่ง เขารังเกียจ
ผู้ประกาศข่าวแห่งพระคุณที่จะแก้ไขความชั่วซึ่งแยกพวกเขาออกไปจากพระเจ้า และ
กระตือรือร้นอย่างยิ่งที่จะสร้างมิตรภาพกับโลกนี้ เหล่านี่คือที่มาของสภาพอันน่ากลัว
ของผู้ที่หมกมุ่นอยู่กับทางโลก ของผู้ที่ละทิ้งความเชื่อและจิตวิญญาณของเขาได้ตาย
ไปแล้ว ซึ่งเกิดขึ้นในคริสตจักรต่างๆในช่วงปี ค.ศ.1844 {GC 380.2}
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ในพระธรรมวิวรณ์ บทที่ 14 ทูตสวรรค์องค์ที่สองซึ่งบินตามทูตสวรรค์องค์
ที่หนึ่ง ได้ประกาศว่า “บาบิโลนมหานครนั้นล่มจมแล้ว ล่มจมแล้ว นครนั้นที่ท�ำให้
ประชาชาติทงั้ ปวงดืม่ เหล่าองุน่ แห่งความก�ำหนัดของเธอในการล่วงประเวณี” (วิวรณ์
14 : 8) “บาบิโลน“ เป็นค�ำทีม่ รี ากศัพท์มาจากค�ำว่า “บาเบล” ซึง่ หมายถึงความสับสน
พระคัมภีร์ใช้ค�ำๆนี้เพื่อชี้ถึงรูปแบบต่างๆของศาสนาเทียมเท็จ หรือศาสนาที่ได้ละทิ้ง
ความจริง ในพระธรรมวิวรณ์ บทที่ 17 ใช้ผู้หญิงแทนบาบิโลน ซึ่งพระคัมภีร์ใช้เป็น
สัญลักษณ์แทนคริสตจักร หญิงที่มีคุณธรรมหมายถึงคริสตจักรบริสุทธิ์ หญิงชั่วหมาย
ถึงคริสตจักรที่ละทิ้งความเชื่อที่แท้จริง {GC 381.1}
ในพระคัมภีร์ ใช้การแต่งงานเป็นสัญลักษณ์แทนความสัมพันธ์ทศี่ กั ดิส์ ทิ ธิแ์ ละ
ยั่งยืนนานระหว่างพระคริสต์และคริสตจักรของพระองค์ พระผู้เป็นเจ้าร่วมสัมพันธ์
กับประชากรของพระองค์ด้วยพันธสัญญาที่ศักดิ์สิทธิ์ พระองค์ทรงสัญญาที่จะเป็น
พระเจ้าของเขา และประชากรของพระองค์ก็ปฏิญาณกันที่จะเป็นของพระองค์และมี
แต่พระองค์ผู้เดียวเท่านั้น พระองค์ทรงประกาศว่า “เราจะหมั้นเจ้าไว้ส�ำหรับเราเป็น
นิตย์ เออ เราจะหมัน้ เจ้าไว้ดว้ ยความชอบธรรม ความยุตธิ รรม ความรักมัน่ คงและความ
กรุณา” (โฮเชยา 2: 19) และทรงตรัสต่อไปอีกว่า “เราเป็นนายของเจ้า” (เยเรมีย์
3: 14) และเปาโลก็ใช้สญ
ั ลักษณ์เดียวกันนีใ้ นพระคริสตธรรมคัมภีรใ์ หม่โดยกล่าวไว้วา่
“เข้าเจ้าได้หมั้นพวกท่านไว้ส�ำหรับสามีผู้เดียวเพื่อถวายพวกท่านให้แก่พระคริสต์เป็น
พรหมจารีบริสุทธิ์” (2 โครินธ์ 11 : 2) {GC 381.2}
การที่คริสตจักรยอมหันเหความวางใจและความรักออกไปจากพระคริสต์
และยอมให้ความรักต่อสิ่งของทางโลกครอบง�ำจิตวิญญาณ ก็เปรียบได้กับการละเมิด
ค�ำปฏิญาณของการแต่งงาน ซึง่ เป็นความไม่ซอื่ สัตย์ทคี่ ริสตจักรมีตอ่ พระคริสต์ ซึง่ เป็น
สัญลักษณ์ใช้แทนความบาปของชนชาติอิสราเอลที่ได้เหินห่างไปจากพระเจ้า และ
ความรักประเสริฐของพระเจ้าซึง่ พวกเขาดูแคลนก็ถกู พรรณนาอย่างน่าสงสารว่า “เราก็
ปฏิญาณและกระท�ำพันธสัญญากับเจ้าและเจ้าก็เป็นของเรา” “เจ้างามเลิศทีเดียวและ
เจ้าเจริญขึ้นเป็นชั้นเจ้า ชื่อเสียงของเจ้าก็ลือไปท่ามกลางประชาชาติเพราะความงาม
ของเจ้า ด้วยความงามของเจ้าก็สมบูรณ์ทีเดียวเนื่องจากความสง่างามที่เราได้ทุ่มเท
ให้เจ้า.....แต่เจ้าวางใจในความงามของเจ้าและได้เล่นชู้เพราะชื่อเสียงของเจ้า” “เชื้อ
406 สายอิสราเอลเอ๋ย แน่นอนทีเดียวที่ภรรยาทรยศละทิ้งสามีของนางฉันใด

เจ้าก็ได้ทรยศต่อเราฉันนั้น” “เป็นภรรยาที่แพศยาจัด ดูซิ ยอมรับรองแขกแปลกหน้า
แทนที่จะรับรองสามี” (เอเสเคียล 16:8, 13-15, 32; เยเรมีย์ 3:20) {GC 381.3}
พระคริสตธรรมคัมภีรใ์ หม่ใช้ภาษาทีค่ ล้ายคลึงกันเพือ่ กล่าวกับคริสเตียนเป็น
มิตรกับทางฝ่ายโลกมากกว่าทีจ่ ะแสวงหาน�ำ้ พระทัยของพระเจ้า อัครทูตยากอบกล่าว
ไว้ว่า “คนทุจริตเอ๋ย ไม่รู้หรือว่า การเป็นมิตรกับโลกนั้นคือการเป็นศัตรูกับพระเจ้า
เหตุฉะนั้นผู้ใดใคร่เป็นมิตรกับโลกผู้นั้นก็ตั้งตัวเป็นศัตรูกับพระเจ้า” (ยากอบ 4: 4)
{GC 382.1}
พระธรรมวิวรณ์ 17 บรรยายหญิง (บาบิโลน) ไว้ว่า “นุ่งห่มด้วยผ้าสีม่วงและ
สีแดงเข้ม และประดับด้วยเครื่องทองค�ำ เพชร พลอยต่างๆและไข่มุก หญิงนั้นถือถ้วย
ทองค�ำที่เต็มด้วยสิ่งน่าสะอิดสะเอียนและของโสโครกแห่งการล่วงประเวณีของตน
และที่หน้าผากของหญิงนั้นเขียนชื่อที่แฝงความหมายไว้ว่า บาบิโลนมหานคร แม่ของ
หญิงแพศยาทั้งหลาย” ผู้เผยพระวจนะกล่าวต่อไปอีกว่า “ข้าพเจ้าเห็นหญิงเมามาย
ด้วยโลหิตของพวกธรรมิกชนและโลหิตของคนทั้งหลายที่พลีชีพเพื่อเป็นพยานของ
พระเยซู” บาบิโลนยังถูกบรรยายต่อไปอีกว่า เป็น “นครใหญ่ที่มีอ�ำนาจเหนือกษัตริย์
ทั้งหลายทั่วแผ่นดินโลก” (วิวรณ์ 17: 4-16, 18) โรมมีอ�ำนาจเด็ดขาดอยู่เหนือบรรดา
กษัตริย์ในโลกที่เป็นคริสเตียนมานานหลายศตวรรษ ผ้าสีม่วงและสีแดงเข้ม เครื่อง
ประดับทองค�ำ เพชรพลอยต่างๆและไข่มุก แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงความยิ่งใหญ่
และอ�ำนาจที่ยิ่งใหญ่กว่าพระราชาของโรมที่หยิ่งยโส และไม่มีค�ำบรรยายลักษณะ
อ�ำนาจใดได้อย่างเหมาะเจาะว่า “เมามายด้วยโลหิตของพวกธรรมิกชน” ซึง่ คริสตจักร
นี้ที่กดขี่ข่มเหงผู้ติดตามพระคริสต์อย่างทารุณ บาบิโลนยังถูกกล่าวหาด้วยบาปของ
การมีความสัมพันธ์ที่ไม่ถูกต้องกับ “กษัตริย์ทั้งหลายทั่วแผ่นดินโลก” คริสตจักรของ
ยิวกลายเป็นหญิงแพศยาด้วยการเหินห่างไปจากพระเป็นเจ้าและผูกมิตรกับคนนอก
ศาสนา และโรมก็ทำ� ตนให้เป็นมลทินด้วยวิธเี ดียวกันนี้ โดยแสวงหาการสนับสนุนจาก
อ�ำนาจทางฝ่ายโลก โรมจึงต้องได้รับการต�ำหนิที่คล้ายคลึงกัน {GC 382.2}
บาบิโลนถูกตราว่าเป็น “แม่ของหญิงแพศยาทั้งหลาย” (วิวรณ์ 17:5) ดังนั้น
บุตรหญิงของนางต้องเป็นสัญลักษณ์ของคริสตจักรต่างๆที่ยึดติดกับหลักข้อเชื่อและ
ประเพณีต่างๆของนาง และท�ำตามแบบอย่างของนางด้วยการยอมทิ้ง
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ความจริงและความเห็นชอบของพระเจ้า เพื่อเชื่อมสัมพันธที่ไม่ถูกต้องกับโลกนี้
ข่าวสารแห่งพระธรรมวิวรณ์ 14 ที่ประกาศถึงการล่มสลายของบาบิโลนจะต้อง
หมายถึงกลุ่มศาสนาที่ครั้งหนึ่งเคยบริสุทธิ์ผุดผ่องและบัดนี้ได้ท�ำชั่วไปแล้ว เนื่องจาก
ข่าวนี้มาพร้อมกับค�ำเตือนเรื่องการพิพากษา ข่าวนี้จึงต้องถูกประกาศในยุคสุดปลาย
ด้วยเหตุนี้ ค�ำเตือนนีจ้ งึ ไม่ได้มไี ว้ให้กบั คริสตจักรโรมันเท่านัน้ เพราะคริสตจักรดังกล่าว
ตกอยู่ในสภาพที่ล่มสลายมาเป็นเวลานานหลายศตวรรษแล้ว ยิ่งกว่านั้น ในพระธรรม
วิวรณ์ 18 ยังเรียกให้ประชากรของพระเจ้าออกมาจากบาบิโลน ตามพระคัมภีร์ข้อนี้
ยังต้องมีประชากรของพระเจ้าอีกเป็นจ�ำนวนมากทีย่ งั คงอยูใ่ นบาบิโลน และในเวลานี้
จะพบประชากรส่วนใหญ่ที่ติดตามพระคริสต์ได้ในคริสตจักรไหน ไม่ต้องสงสัยเลย
คนเหล่านีอ้ ยูใ่ นคริสตจักรต่างๆทีย่ ดึ ถือความเชือ่ ของโปรเตสแตนท์ ในสมัยทีค่ ริสตจักร
เหล่านี้เกิดขึ้นมานั้น พวกเขายืนขึ้นอย่างงามสง่าเพื่อพระเจ้าและเพื่อความจริง และ
พระพรของพระองค์ก็สถิตอยู่ร่วมกับพวกเขา แม้ชาวโลกที่ไม่เชื่อยังต้องยอมรับผลที่
ดีเลิศที่เกิดจากการยอมรับหลักการของพระกิตติคุณ ในค�ำพูดผู้เผยพระวจนะที่กล่าว
กับชาวอิสราเอลว่า “ชื่อเสียงของเจ้าก็ลือไปท่ามกลางประชาชาติเพราะความงาม
ของเข้า ด้วยความงามนั้นก็สมบูรณ์ทีเดียว เนื่องด้วยความสง่างามที่เราได้ทุ่มเขาให้
เจ้า พระเจ้าตรัสดังนี้แหละ” แต่พวกเขาก็กลับล้มลงด้วยความปรารถนาเดียวกันที่
น�ำค�ำแช่งสาปและความหายนะมาให้กับชาวอิสราเอล นั่นคือ ความต้องการที่อยาก
เลียนแบบประเพณีและพยายามสร้างมิตรภาพกับเหล่าคนอธรรม “เจ้าวางใจใน
ความงามของเจ้าและได้เล่นชู้เพราะชื่อเสียงของเจ้า” (เอเสเคียล 16:14, 15) {GC
382.3}
คริสตจักรโปรเตสแตนท์มากมายก�ำลังท�ำตามแบบอย่างของโรมที่มีความ
สัมพันธ์อย่างไม่มีศีลธรรมกับ “บรรดากษัตริย์ทั่วแผ่นดินโลก” นั่นคือ เป็นคริสตจักร
ของรัฐ ที่มีความสัมพันธ์กับการปกครองทางฝ่ายโลก ที่ต้องการได้รับการยอมรับจาก
ฝ่ายโลก ความสับสนวุ่นวายของ “บาบิโลน” จึงใช้บรรยายองค์กรเหล่านี้ได้อย่าง
เหมาะสม พวกเขาทั้งหมดต่างอ้างว่าหลักค�ำสอนของเขาได้มาจากพระคัมภีร์ แต่
กระนัน้ ยังแยกออกเป็นนิกายต่างๆจนเกือบนับไม่ถว้ น แล้วมีหลักความเชือ่ และทฤษฎี
ที่ขัดแย้งกันอย่างเห็นได้ชัด {GC 383.1}
408 นอกเหนือจากความผิดด้วยการเข้าร่วมกับโลก คริสตจักรที่แยกตัวออกมา

จากโรมก็ยังคงมีลักษณะอื่นๆของโรม {GC 383.2}
มีรายงานฉบับหนึ่งของคริสตจักรโรมันคาทอลิกที่แย้งไว้ว่า “หากคริสตจักร
แห่งโรมเคยท�ำผิดเกี่ยวกับเรื่องรูปเคารพของเหล่านักบุญแล้ว คริสตจักรแห่งอังกฤษ
ซึ่งเป็นลูกสาวของเธอก็ผิดเช่นเดียวกัน ที่ถวายโบสถ์ให้นางมารีย์ถึง 10 แห่งแล้ว
ถวายให้พระคริสต์เพียงแห่งเดียว” (Richard Challoner, The Catholic Christian
Instructed, ค�ำน�ำ, หน้า 21, 22) {GC 384.1}
และในหนังสือ “เอ ทริทีส์ ออน เดอะ มิลเลเนียน” ดร. ฮอพคินส์ เขียนไว้
ว่า “เราไม่อาจหาเหตุผลที่จะน�ำมาพิจารณาวิญญาณและวิธีการต่อต้านคริสเตียนที่มี
อยูใ่ นคริสตจักรซึง่ ปัจจุบนั นีท้ เี่ รียกว่า คริสตจักรโรมัน ภายในคริสตจักรต่างๆในนิกาย
โปรเตสแตนท์ก็มีการต่อต้านพระคริสต์อยู่ไม่น้อยกว่ากัน และคริสตจักรเหล่านั้นก็ยัง
ไกลกว่าทีจ่ ะมีการปฏิรปู อย่างสิน้ เชิง ปฏิรปู จาก.....ความไม่บริสทุ ธิแ์ ละความเลวร้าย”
(Samuel Hopkins, Works, เล่มที่ 2, หน้า. 328) {GC 384.2}
ดร. กูทรีเขียนถึงเรื่องการแยกตัวของคริสตจักรเพสไบทีเรียนออกจากโรมว่า
“เมื่อกว่าสามร้อยปีที่แล้ว คริสตจักรของเราที่มีธงชัยเป็นรูปพระคัมภีร์ที่เปิดอยู่และ
ค�ำขวัญทีต่ ดิ อยูบ่ นแผ่นป้ายว่า “จงค้นดูพระคัมภีร”์ พวกเขาได้เดินเป็นขบวนออกมา
จากประตูของโรม” และแล้วท่านก็ถามค�ำถามทีส่ ำ� คัญมากว่า “พวกเขาก้าวหลุดออก
มาจากบาบิโลนหมดแล้วใช่หรือไม่” (Thomas Guthrie, The Gospel in Ezekiel,
หน้า 237) {GC 384.3}
สเปอเจิน่ กล่าวว่า “ดูเสมือนหนึง่ ว่าคริสตจักรแห่งอังกฤษถูกกัดกร่อนจนหมด
ด้วยพิธีกรรมทางศาสนา แต่ผู้ที่มีความเห็นไม่สอดคล้องกันก็ไม่ได้เลวน้อยกว่าพวก
นักปรัชญานอกศาสนา คนที่เราคิดว่ามีสิ่งที่ดีกว่าก็ก�ำลังหันหลังออกไปจากหลัก
พื้นฐานแห่งความเชื่อทีละคน คิดดูอย่างรอบคอบแล้ว ข้าพเจ้าเชื่อว่าที่กลางใจของ
ประเทศอังกฤษนัน้ มีลกั ษณะเหมือนรวงผึง้ ทีร่ วมเอาคนนอกศาสนาทีส่ มควรได้รบั การ
แช่งด่าไว้ภายใน แล้วคนเหล่านี้ยังกล้าขึ้นธรรมาสน์และเรียกตัวเองว่าเป็นคริสเตียน
{GC 384.4}
อะไรคือต้นเหตุที่ท�ำให้เกิดการละทิ้งความเชื่อครั้งยิ่งใหญ่ ด้วยวิธีการใดที่
คริสตจักรได้เริม่ ตีตวั จากความงดงามเรียบง่ายของพระกิตติคณ
ุ ก็ดว้ ยการยอมท�ำตาม
วิถีปฏิบัติของพวกนอกศาสนา เพื่อช่วยให้คนนอกศาสนายอมรับศาสนา
409

คริสเตียนได้งา่ ยยิง่ ขึน้ อัครทูตเปาโลประกาศว่า “อ�ำนาจลึกลับนอกกฎหมายนัน้ ก็เริม่
ท�ำงานอยู่แล้ว” (2 เธสะโลนิกา 2: 7) ซึ่งมีความหมายรวมถึงสมัยของท่านเองด้วย ใน
ช่วงสมัยของอัครสาวก คริสตจักรยังคงค่อนข้างบริสุทธิ์ แต่ “ในช่วงท้ายของศตวรรษ
ที่สอง รูปแบบใหม่ๆได้เข้ามาในคริสตจักรส่วนใหญ่ ความเรียบง่ายของยุคแรกหาย
ไป ขณะที่สาวกซึ่งชราภาพได้พักผ่อนในหลุมฝังศพ ลูกๆของพวกเขาพร้อมกับผู้รับ
เชื่อใหม่ๆ......ก้าวออกมาและปั้นแต่งแนวทางที่ใหม่ขึ้น อย่างไม่มีเยื่อใย” (Robert
Robinson, Ecclesiastical Researches, บทที่ 6, ย่อหน้าที่ 17, หน้า. 51) เพื่อหา
คนมารับเชือ่ พวกเขาจึงได้ลดมาตรฐานอันสูงส่งของความเชือ่ ของคริสเตียน และผลที่
ตามมาคือ “คนนอกศาสนาไหลบ่าเข้ามาในคริสตจักร พวกเขามาพร้อมกับธรรมเนียม
การปฏิบัติและรูปเคารพเข้ามาด้วย” (Gavazzi, Lectures, หน้า 278) ในขณะที่
ศาสนาคริสต์ได้รบั ความเห็นชอบและการสนับสนุนของผูป้ กครองฝ่ายโลก จึงมีผมู้ ารับ
เชื่อเพียงในนามเป็นจ�ำนวนมาก แต่ในขณะที่มองดูสภาพว่าเป็นคริสเตียน คนเหล่านี้
ก็ยัง “คงเป็นคนนอกศาสนา โดยยังคงแอบกราบไหว้บูชารูปเคารพอยู่” (Ibid หน้า
278) {GC 384.5}
สภาพเดียวกันนี้ก็ยังคงเกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่ากับแทบทุกคริสตจักรที่เรียก
ตนเองว่าโปรเตนแตนท์มิใช่หรือ เมื่อผู้ก่อตั้งคริสตจักรที่เต็มไปด้วยวิญญาณของ
การปฏิรูปที่แท้จริงได้ตายจากไป ลูกหลานของพวกเขาก็ก้าวออกมา และ “ปั้นแต่ง
ขบวนการด้วยรูปแบบใหม่” ในขณะทีพ่ วกเขายึดมัน่ อย่างไม่ลมื หูลมื ตาอยูก่ บั ความเชือ่
ที่บรรพบุรุษส่งต่อมาให้ และปฏิเสธไม่ยอมรับความจริงใดๆที่พวกเขามองเห็น
เหล่าบุตรทั้งหลายของนักปฏิรูปจึงได้ก้าวห่างไปจากตัวอย่างแห่งความถ่อมตน การ
เสียสละและการละทิ้งสิ่งของในโลกของนักปฏิรูปทั้งหลาย ด้วยประการฉะนี้ “ความ
งดงามเรียบง่ายอันแรกได้หายไป” วิถีแห่งโลกได้ไหลบ่าเข้ามายังคริสตจักรและ
น�ำ “ธรรมเนียม วิธีปฏิบัติและรูปเคารพ” เข้ามาในคริสตจักรด้วย” {GC 385.1}
อนิจจัง การเป็นมิตรกับโลกซึ่งเป็น “ศัตรูกับพระเจ้า” ของเหล่าผู้ที่ประกาศ
ตนว่าเป็นผู้ติดตามพระคริสต์นั้นช่างน่ากลัวขนาดไหน คริสตจักรอันเป็นที่นิยม
ของผูค้ นทัว่ ทัง้ อาณาจักรคริสเตียนได้เหินห่างไปจากมาตรฐานแห่งความถ่อมตน การ
ละทิ้งตน ความเรียบง่ายและคุณความดีท่ีมีอยู่ในพระคัมภีร์เพียงไร ยอห์น เวสเลย์
410 กล่าวถึงวิธีการใช้เงินอย่างถูกต้องว่า “อย่าใช้ตาลันต์อันมีค่ายิ่งไปอย่าง

สิ้นเปลือง เพียงเพื่อสนองความต้องการของดวงตา ด้วยเครื่องนุ่มห่มที่ไม่จ�ำเป็นและ
มีราคาแพง หรือด้วยเครื่องประดับที่ไม่จ�ำเป็น อย่าสิ้นเปลืองกับการตกแต่งบ้านด้วย
ของหายาก ของที่เกินความต้องการหรือมีราคาแพง หรือ ในภาพถ่าย ภาพวาดที่มี
ราคาแพง หรือในสิง่ ของทีเ่ คลือบด้วยทอง...... จงอย่าหาสิง่ ใดเพือ่ น�ำมาสนองตอบกับ
ความหยิง่ ยะโสของชีวติ เพือ่ จะเป็นทีช่ นื่ ชมหรือรับค�ำเยินยอจากมนุษย์.....’ตราบใดที่
ท่านท�ำสิง่ ทีด่ ๆี เพือ่ ตัวเอง ผูค้ นจะกล่าวถึงท่านในทางทีด่ ’ี ตราบใดทีท่ า่ น ‘แต่งตัวเอง
ด้วยผ้าลินินสีม่วงและมีเนื้อดี’ และแต่ง ‘อย่างหรูหราทุกวัน’ ไม่ต้องสงสัยเลยว่าคน
มากมายจะยกย่องรสนิยมที่สูงส่ง ความโอบอ้อมอารีและความมีน�้ำใจของท่าน แต่จง
อย่าซือ้ ค�ำสรรเสริญของพวกเขาด้วยราคาแพงเช่นนี้ แต่ให้พงึ พอใจกับเกียรติทมี่ าจาก
พระเจ้า” (Wesley, Works, Sermon 50, “The Use of Money”) แต่มีคริสตจักร
จ�ำนวนมากในปัจจุบันนี้ที่ไม่ได้ใส่ใจกับค�ำสอนเช่นนี้ {GC 385.2}
การแสดงว่าตนเองเป็นคนมีศาสนาได้กลายเป็นสิง่ ทีโ่ ลกนีน้ ยิ มชมชอบ ประมุข
นักการเมือง ทนายความ แพทย์ นักธุรกิจ ต่างเข้ามาเป็นสมาชิกในคริสตจักรก็เพือ่ เป็น
ช่องทางสร้างความนับถือและความวางใจของสังคม และความก้าวหน้าในฝ่ายโลกของ
ตนเอง ด้วยวิธกี ารเช่นนี้ พวกเขาพยายามปกปิดธุระกรรมทีไ่ ม่ชอบธรรมของตนเองไว้
กับการอ้างตนเองว่าเป็นคริสเตียน องค์กรศาสนาต่างๆทีถ่ กู เกือ้ หนุนด้วยทรัพย์สมบัติ
และอิทธิพลของเหล่าผู้ที่หมกมุ่นอยู่ในทางโลกีย์ที่ได้เข้ามาในคริสตจักร ยิ่งท�ำให้พวก
เขาเข้ามาชื่อเสียงและเป็นผู้สนับสนุนคริสตจักรมากยิ่งขึ้น โบสถ์ที่โอ่อ่าตระการตา
ซึ่งตกแต่งอย่างหรูหราที่สุดถูกสร้างขึ้นตามถนนที่มีชื่อ ผู้เข้าร่วมนมัสการแต่งกาย
ด้วยเครื่องแต่งกายที่แพงและน�ำสมัย ศาสนาจารย์ที่สามารถสร้างความส�ำราญและ
ดึงดูดผูค้ นจะได้รบั เงินเดือนสูง ค�ำเทศนาของเขาจะต้องไม่แตะเรือ่ งบาปทีท่ ำ� กันอย่าง
แพร่หลาย แต่ค�ำเทศนาของเขาจะต้องรื่นหูและสร้างความพึงพอใจให้กับหูที่ได้ยิน
ด้วยเหตุนี้ คนบาปที่อยู่ในสังคมจึงสมัครเข้าร่วมอยู่ในบัญชีของคริสตจักรและ
ความบาปที่อยู่ในสังคมจึงถูกซ่อนอยู่ภายใต้การแสแสร้งของความเลื่อมใสในศาสนา
{GC 386.1}
นิตยสารชั้นน�ำฝ่ายโลกฉบับหนึ่งวิจารณ์เกี่ยวกับทัศนคติที่เป็นอยู่ของผู้ท่ี
อ้างตนเป็นคริสเตียนที่มีกับโลกว่า “คริสตจักรยอมรับวิญญาณของยุคนี้และปรับวิธี
นมัสการตามความต้องการของยุคสมัยใหม่ อย่างไม่รู้สึกตัว” “แท้จริงแล้ว 411

ทุกสิ่งที่ช่วยท�ำให้ศาสนาดูน่าสนใจ ก็ถูกคริสตจักรน�ำมาใช้เป็นเครื่องมือ” และมี
คนเขียนในหนังสือพิมพ์นิวยอร์คอินดิเพนเดนท์ กล่าวถึงเรื่องนี้เกี่ยวกับคริสตจักร
เมธอดิสท์ว่า “เส้นแบ่งระหว่างการมีคนที่เคร่งในศาสนาและพวกไม่มีศาสนาได้
เลือนหายไปเป็นเงาสลัว และผู้ที่ร้อนรนของทั้งสองฝ่ายต่างท�ำการลบความแตกต่าง
ทั้งหมดที่มีระหว่างวิธีการประพฤติและความสนุกสนานของพวกเขา” “ศาสนาที่ได้
รับความนิยมชมชอบ จะมีสมาชิกเพิม่ มากขึน้ ด้วยคนทีไ่ ด้รบั ประโยชน์โดยไม่ตอ้ งใส่ใจ
กับหน้าที่ที่มากับศาสนานั้น” {GC 386.2}
เฮาวาร์ด ครอสบีกล่าวว่า “เมื่อพวกเราเห็นคริสตจักรของพระคริสต์แทบ
ไม่ได้ท�ำตามแผนการขององค์พระผู้เป็นเจ้า นี่เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง เช่นเดียว
กับชาวยิวในสมัยโบราณทีป่ ล่อยให้ความสัมพันธ์กบั ประเทศทีก่ ราบไหว้รปู เคารพขโมย
หัวใจของพวกเขาไปจากพระเจ้า......ก็เป็นเช่นนั้นแหละกับคริสตจักรของพระเจ้าใน
เวลานี้ ด้วยการเข้ามีสว่ นร่วมอย่างจอมปลอมกับโลกทีไ่ ม่เชือ่ ละทิง้ วิธกี ารของพระเจ้า
ที่ประทานชีวิตแท้และปล่อยตัวเองไปกับนิสัยชั่วของสังคมที่ไม่มีพระคริสต์ ถึงแม้
บางครั้งค�ำโต้แย้งและข้อสรุปที่พอจะรับฟังได้ แต่สิ่งเหล่านี้ก็ห่างไกลจากค�ำเปิดเผย
ของพระเจ้าและขัดแย้งโดยตรงกับการเติบโตขึ้นในพระคุณทั้งปวง (The Healthy
Christian: An Appeal to the Church, pages 141, 142) {GC 387.1}
ท่ามกลางกระแสคลื่นแห่งการหมกมุ่นในทางโลกีย์และการแสวงหาความ
ส�ำราญ การเสียสละและการถวายตนเพื่อพระคริสต์จึงหายไปจนเกือบหมด “มีชาย
และหญิงบางคนในคริสตจักรของเราทีป่ จั จุบนั อยูใ่ นวัยท�ำงาน พวกเขาถูกสอนไว้ตงั้ แต่
เมือ่ เป็นเด็ก ให้ถวายตัว เพือ่ จะได้มอบถวายตนหรือท�ำงานรับใช้พระคริสต์” แต่ “หาก
ในตอนนีเ้ กิดต้องการเงินทุนขึน้ มา.....ไม่มใี ครอยากถูกขอให้บริจาค โอ! ไม่ ลองจัดงาน
รื่นเริง แสดงละคร จ�ำลองการพิพากษา งานเลี้ยงหรูหรา หรือหาของมารับประทาน
อะไรก็ได้ที่ท�ำให้คนเพลิดเพลิน” {GC 387.2}
ผู้ว่าการรัฐวิสคอนซิน นายวาสเบริน กล่าวปราศัยในที่ประชุมประจ�ำปีเมื่อ
วันที่ 9 มกราคม ค.ศ. 1873 ว่า “อาจจะต้องมีการตรากฎหมายบางฉบับเพื่อน�ำมาใช้
ท�ำลายโรงเรียนทีฝ่ กึ สอนเหล่านักพนัน มีโรงเรียนเช่นนีอ้ ยูท่ กุ ที่ แม้กระทัง่ ในคริสตจักร
ที่บางครั้งพบว่าก�ำลังท�ำงานของมารโดยไม่รู้ตัวและไม่สงสัย การจัดการแสดงเพื่อ
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ด้วยเป้าหมายทางศาสนาหรือการกุศล แต่บ่อยครั้งที่จัดขึ้นมาด้วยเป้าหมายที่ไม่ค่อย
มีคุณค่า ฉลากกินแบ่ง รางวัลต่างๆเป็นต้น ทั้งหมดนี้ก็เพื่อหาเงินโดยไม่มีค่าตอบแทน
ไม่มีสิ่งใดที่ท�ำลายศีลธรรมและเป็นภัยพิษโดยเฉพาะกับเยาวชนได้มากเท่ากับการได้
เงินหรือสมบัติโดยไม่ต้องท�ำงาน คนมีเกียรติเข้าร่วมการเสี่ยงโชคเหล่านี้ และปลอบ
จิตใต้ส�ำนึกของเขาด้วยความคิดว่า เขาได้ใช้เงินไปกับสิ่งที่ดี จึงไม่เป็นเรื่องแปลก
ที่เยาวชนในรัฐของเราที่มักถูกเพาะให้มีนิสัยชอบความตื่นเต้นด้วยการเล่นเกมส์ที่
อันตราย” {GC 387.3}
วิญญาณของการประณีประนอมกับวิถีทางของชาวโลกก�ำลังบุกรุกเข้าไปยัง
โบสถ์ต่างๆทั่วอาณาจักรของคริสตศาสนา นายโรเบริท เอ็ดคินส์ ซึ่งได้เทศนาที่กรุง
ลอนดอน ท่านได้น�ำเอาภาพที่มืดมนของความถดถอดทางฝ่ายจิตวิญญาณที่เกิดขึ้น
อยู่ทั่วไปในประเทศอังกฤษว่า “โลกนี้มีจ�ำนวนคนชอบธรรมอย่างแท้จริงลดลงไป
เรื่อยๆ และไม่มีผู้ใดใส่ใจ ในทุกวันนี้ ผู้ที่เป็นศาสตราจารย์ทางด้านศาสนาศาสตร์ที่มี
อยูใ่ นทุกคริสตจักร ก็เป็นคนรักโลก ประณีประนอมกับโลก รักความสุขสบายของโลก
และทะเยอทะยานอยากได้เกียรติยศ พวกเขาถูกเรียกให้เข้ามาร่วมทุกข์กับพระคริสต์
แต่พวกเขากลับหดถอยไปแม้แต่เพียงด้วยค�ำต�ำหนิ......ละทิง้ ความเชือ่ ละทิง้ ความเชือ่
ละทิง้ ความเชือ่ ถูกสลักอยูท่ ดี่ า้ นหน้าสุดของทุกโบสถ์ และหากเขารูไ้ หม และรูส้ กึ ไหม
ว่า ยังคงมีความหวัง แต่อนิจจา พวกเขาร้องว่า “เราร�ำ่ รวยและมีสมบัตเิ พิม่ มากขึน้ และ
ไม่ต้องการสิ่งอื่นใดเลย” (Second Advent Library, tract No. 39) {GC 388.1}
ความบาปยิ่งใหญ่ที่เป็นข้อกล่าวหาที่มีต่อบาบิโลนคือ “นครนั้นที่ท�ำให้
ประชาชาติทั้งปวงดื่มเหล้าองุ่นแห่งความก�ำหนัดของเธอในการล่วงประเวณี” ถ้วย
ยาพิษทีเ่ ธอเอามาให้กบั โลกหมายถึง ค�ำสอนเทียมเท็จทีเ่ ธอรับไว้ ซึง่ เป็นผลจากความ
สัมพันธ์ที่ไม่เหมาะสมของเธอที่เธอมีกับผู้ยิ่งใหญ่ของโลก มิตรภาพที่มีกับโลกท�ำให้
ความเชื่อของเธอผิดเพี้ยนไป และเมื่อถึงคราวของเธอ เธอก็น�ำเอาสิ่งที่ผิดๆชักจูง
โลกด้วยการสอนหลักข้อเชื่อที่ค้านค�ำสอนที่ชัดเจนที่สุดของพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ {GC
388.2}
โรมไม่ยอมให้ประชาชนมีพระคัมภีรแ์ ละบังคับให้ทกุ คนยอมรับค�ำสอนของเธอ
แทน การน�ำพระวจนะของพระเจ้ากลับคืนมาให้มนุษย์นั้นเป็นผลงานของการปฏิรูป
แต่เป็นความจริงมากเกินไปหรือไม่ ที่คริสตจักรในยุคของเราสอนมนุษย์
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ให้น�ำความเชื่อของเขามาวางไว้ที่หลักความเชื่อและค�ำสอนของคริสตจักร แทนที่จะ
วางไว้ในพระคัมภีร์ ชาล์ส บีเชอร์กล่าวถึงคริสตจักรโปรเตนเตนท์ว่า “พวกเขาหลบ
หน้าไม่กล่าวค�ำพูดที่รุนแรงเพื่อต่อต้านหลักความเชื่อทางศาสนา ซึ่งก็รุนแรงพอๆกับ
ที่เหล่านักบวชเลี่ยงไม่ใช้ค�ำพูดที่รุนแรงเพื่อต่อต้านการสถาปนาบูชาเหล่านักบุญและ
ต่อผู้ที่ต้องพลีชีพเพื่อศาสนาซึ่งพวกเขาเป็นผู้ก่อขึ้นมา .....นิกายโปรเตสเตนท์อิแวน
เจลลิคเคิลผูกมัดมือซึ่งกันและกัน และมือของตัวเอง โดยตกลงระหว่างพวกเขา เพื่อ
ไม่ให้บุคคลใด ไม่ว่าคนๆนั้นจะอยู่ที่ไหน ที่ไม่ยอมรับหนังสือบางเล่มนอกเหนือจาก
พระคัมภีร์ คนๆนั้นจะเป็นนักเทศน์ไม่ได้เลย ........ข้อความที่ว่าอ�ำนาจของหลักความ
เชือ่ ในศาสนาได้เริม่ หยุดยัง้ พระคัมภีร์ ดังทีโ่ รมได้ทำ� ไว้ แม้จะท�ำไปเพียงเล็กน้อยก็ตาม
จึงไม่ใช่เรื่องที่ต้องให้ใครมาจินตนาการ” (Sermon on “The Bible a Sufficient
Creed,” delivered at Fort Wayne, Indiana, Feb. 22, 1846) {GC 388.3}
เมื่อครูที่ซื่อสัตย์มาอธิบายพระวจนะของพระเจ้า ก็จะมีผู้คงแก่เรียน มี
ศาสนาจารย์ที่อ้างว่าเข้าใจพระคัมภีร์ลุกขึ้นมา และปรักปร�ำค�ำสอนที่ดีงามทั้งหลาย
ว่าเป็นค�ำสอนนอกรีต และด้วยเหตุนี้จึงขับไล่ผู้ที่แสวงหาความจริงไป หากโลกไม่ได้
ถูกมอมเมาอย่างสิ้นหวังด้วยเหล้าองุ่นของบาบิโลนแล้ว ฝูงชนมากมายคงจะเชื่อและ
กลับใจด้วยความจริงทีเ่ รียบง่ายและเชือดเฉือนของพระวจนะของพระเจ้า แต่ความเชือ่
ทางศาสนานั้นสับสนและขัดแย้งกัน จนประชาชนไม่รู้ว่าจะเชื่ออะไรว่าเป็นความจริง
ความบาปของโลกที่ไม่กลับใจนอนหมอบอยู่ที่หน้าประตูโบสถ์ {GC 389.1}
ข่าวของทูตสวรรค์องค์ที่สองแห่งพระธรรมวิวรณ์บทที่ 14 ถูกประกาศเป็น
ครั้งแรกในช่วงฤดูร้อนของปี ค.ศ. 1844 และในช่วงเวลานั้น ข่าวนี้ใช้ได้โดยตรงกับ
คริสตจักรต่างๆในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึง่ ค�ำเตือนเกีย่ วกับการพิพากษาถูกประกาศ
ในประเทศอย่างครอบคลุมที่สุด และโดยทั่วไปก็ถูกปฏิเสธมากที่สุด และคริสตจักร
กลับค�ำอย่างรวดเร็วทีส่ ดุ แต่ขา่ วสารของทูตสวรรค์องค์ทสี่ องไม่ได้สำ� เร็จบริบรู ณ์ในปี
ค.ศ. 1844 ในช่วงเวลาดังกล่าว คริสตจักรต่างๆต้องประสบกับการเสื่อมถอยทางฝ่าย
ศีลธรรม อันเป็นผลเนือ่ งมาจากการปฏิเสธแสงสว่างของข่าวการเสด็จกลับมา แต่การ
เสื่อมถอยลงนี้ก็ยังไม่สมบูรณ์เช่นกัน ขณะที่พวกเขาปฏิเสธความจริงพิเศษในเวลานั้น
่ มถอยของพวกเขาก็ยงิ่ ตกต�ำ่ ลงไปเรือ่ ยๆ แต่ยงั ตกต�ำ่ ไม่พอทีจ่ ะกล่าว
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ว่า “บาบิโลนมหานครนัน้ ล่มจมแล้ว.....ทีท่ ำ� ให้ประชาติทงั้ ปวงดืม่ เหล้าองุน่ แห่งความ
ก�ำหนัดของเธอในการล่วงประเวณี” เธอยังไม่ได้ท�ำให้ทุกประเทศกระท�ำเช่นนี้
วิญญาณแห่งการประณีประนอมและไม่ใส่ใจของโลก ทีใ่ ช้ทดสอบความจริงในช่วงเวลา
ของเราก็เกิดขึน้ และได้ยดึ พืน้ ทีเ่ พิม่ มากขึน้ ในคริสตจักรของนิกายโปรเตสแตนท์ตลอด
ทัว่ ทุกประเทศในโลกคริสเตียน และคริสตจักรเหล่านีก้ ถ็ กู รวมอยูใ่ นค�ำต�ำหนิทขี่ งึ ขังนี้
และน่ากลัวของทูตสวรรค์องค์ที่สอง แต่ผลงานแห่งการละทิ้งความเชื่อยังไม่ได้ไปถึง
จุดสุดยอด {GC 389.2}
พระคัมภีร์เปิดเผยว่าก่อนที่พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จมา ซาตานจะกระท�ำ
“อิทธิฤทธิ์ต่างๆและหมายส�ำคัญและการอัศจรรย์แห่งความเท็จและอุบายอธรรม
ต่างๆ” และพวกที่ ”ไม่ได้รักความจริงเพื่อจะรอดได้” จะถูกปล่อยให้ “ความลุ่มหลง
มาครอบง�ำเขาให้เขาเชื่อสิ่งที่เท็จ” (2 เธสะโลนิกา 2: 9-11) ตราบจนกระทั่งสภาพ
เช่นนี้จะเกิดขึ้น และคริสตจักรรวมตัวกับโลกจะเกิดขึ้นตลอดทั่วอาณาจักรคริสเตียน
การล่มจมของมหานครบาบิโลนจึงจะเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
ไปเป็นล�ำดับ และค�ำพยากรณ์ในพระธรรมวิวรณ์ 14: 8 จะส�ำเร็จอย่างบริบูรณ์ ใน
อนาคต {GC 389.3}
ถึงแม้คริสตจักรต่างๆทีร่ วมกันเป็นบาบิโลนจะมีความมืดทางจิตวิญญาณและ
การเหินห่างไปจากรพระเจ้า เราก็ยงั สามารถพบคนจ�ำนวนมากทีเ่ ป็นผูต้ ดิ ตามทีแ่ ท้จริง
ของคริสต์อยู่ในคริสตจักรเหล่านั้นด้วย ในจ�ำนวนนี้ ยังมีคนอีกมากมายที่ไม่เคยเห็น
ความจริงพิเศษส�ำหรับยุคนี้ มีคนจ�ำนวนไม่นอ้ ยทีไ่ ม่พอใจกับสภาพปัจจุบนั ของตนและ
อยากได้รับแสงสว่างที่ชัดเจนยิ่งขึ้น พวกเขาเฝ้าแสวงหาพระฉายาของพระคริสต์จาก
คริสตจักรทีเ่ ขาร่วมอยูอ่ ย่างไร้ผล ในขณะทีค่ ริสตจักรเหล่านีเ้ หินห่างออกไปจากความ
จริงยิ่งมากขึ้นเพียงไรและท�ำตัวเป็นพันธมิตรยิ่งใกล้ชิดกับโลกมากขึ้นเพียงไร ความ
แตกต่างระหว่างคนสองกลุ่มนี้จะยิ่งมีมากขึ้น และในที่สุดจะลงเอยด้วยการแตกแยก
เวลาจะมาถึง เมื่อผู้ที่รักพระเจ้าอย่างสิ้นสุดใจจะไม่สามารถคงอยู่ต่อไปได้กับผู้ที่ “รัก
ความสนุกยิ่งกว่ารักพระเจ้า ถือศาสนาแต่เปลือกนอก ส่วนแก่นแท้ของศาสนาเขา
ไม่ยอมรับ” (2 ทิโมธี 3:4-5) {GC 390.1}
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โรมได้ชื่อว่าต่อต้านวิทยาศาสตร์มานานแล้ว
Rome and Science
ในเรื่องส�ำคัญๆที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ในประวัติศาสตร์ คริสตจักรโรม
ผิดทุกครั้ง ตั้งแต่สมัยยุคมืด คริสตจักรโรมอ้างว่าเป็นตัวแทนของพระเจ้า อยู่ใน
โลกนี้ แต่แปลกที่ไม่รู้ว่าโลกกลมหรือแบน เลยหลงเชื่อว่า โลกแบนเหมือนทุก
คนในสมัยนั้น จนกระทั่ง โคลัมบัส มาพิสูจน์ในปี ค.ศ. 1492 โดยแล่นเรือไปพบ
อเมริกา
ต่อมาคริสตจักรโรมก็ผิดอีกในการกักขังหรือจ�ำคุก กาลิเลโอ Galileo
และ โคเพนนิคัส Copernicus ที่กล้าน�ำเสนอความคิด “บ้าๆบอๆ” ที่ว่า โลก
ไม่ได้เป็นศูนย์กลางของจักรวาล และโลกของเราหมุนรอบดวงอาทิตย์ นัก
วิทยาศาสตร์ทั้ง 2 ท่านนี้ ถูก สันตะปาปาตัดสินว่าเป็น “คนนอกรีต”ถูกสั่ง
จ�ำคุกหรือถูกจับกักบริเวณเพราะพูดความจริงที่ขัดกับความเชื่อของโรม ส่วน
กาลิเลโอ ถูกบังคับให้ถอนค�ำพูดและถูกกักบริเวณจนกระทัง่ เสียชีวติ ปัจจุบนั นี้
คริสตจักรโรมท�ำผิดอีกแล้วที่มายุ่งเกี่ยวเรื่องวิทยาศาสตร์ เชื่อผิดๆเรื่องทฤษฎี
วิวัฒนาการ (evolution) และเรื่องโลกร้อน
A) โป๊ปฟรานซิส เชื่อ ทฤษฎี วิวัฒนาการ Google: “ เมื่อโป๊ปเชื่อใน
ทฤษฎีววิ ฒ
ั นา และชาร์ลส์..” “ทฤษฎีววิ ฒ
ั นาการ พิสจู น์ไม่ได้ ไม่ใช่วทิ ยาศาสตร์
เป็นเรือ่ งหลอกลวง” โดย น.พ. โชติชว่ ง ชุตนิ ธร www.doctorfreedom.com
YouTube: Pope Francis: Evolution and the Big Bang are Real & God
is no Wizard ! ; 10 Facts Evolutionists Don’t Want You to Know !!!
(Bible Flock Box); 100 reasons why evolution is so stupid—Dr Kent
Hovind; Dr. Walter Veith - Evolution or Creation?
B) โป๊ปฟรานซิส เชื่อเรื่อง โลกร้อนขึ้น เพราะ CO2 หรือคาร์บอน
ซึ่งเป็นการหลอกลวง เป็นเรื่องวิทยาศาสตร์ที่ปลอม (เท็จ) ไม่ใช่วิทยาศาสตร์ที่
แท้จริง และยังพิสูจน์ไม่ได้ ปัจจุบันโลกไม่ได้ร้อนขึ้น เกือบ 20 ปีมาแล้ว
416

Google: “โลกร้อนเป็น เรื่องไม่จริง เป็นเรื่องหลอกลวง” โดย น.พ. โชติช่วง
ชุตินธร และ “โป๊ปกับโลกร้อน…ไม่ใช่กิจของสงฆ์?” Global Warming is a
hoax or scandal. YouTube: “โป๊ปเยือนท�ำเนียบขาว ตรัสเรียกร้องสู้โลก
ร้อน” nation tv ; Pope Francis: Global warming a threat and urges
action - BBC News; Global Warming is a Hoax By Lord Christopher
Monckton; The Great Global Warming Swindle Full Movie;
สรุป: ถ้าคริสตจักรโรมผิดในเรื่องวิทยาศาสตร์ เราจะไว้วางใจคริสตจักรโรมใน
เรื่องศาสนาได้อย่างไร ? ? WWM

พระธรรมวิวรณ์บทที่ 18 ชี้ไปยังเวลาที่เป็นผลจากการปฏิเสธค�ำเตือนสาม
ประการในพระธรรมวิวรณ์ 14: 6-12 คริสตจักรจะมีสภาพที่ทูตสวรรค์
องค์ที่สองกล่าวไว้อย่างเต็มรูปแบบ และประชากรของพระเจ้าที่ยังคงอยู่ในบาบิโลน
จะถูกเรียกให้แยกตัวออกจากความสัมพันธ์ที่มีกับเธอ นี่เป็นข่าวสุดท้ายที่มีไว้ให้กับ
โลกนี้ และพระราชกิจนี้จะต้องท�ำให้ส�ำเร็จ เมื่อผู้ “ที่ไม่เชื่อความจริง แต่ยินดีในการ
อธรรม” (2 เธสะโลนิการ 2: 12) จะถูกปล่อยให้เกิดความลุ่มหลงและเชื่อในสิ่งที่เท็จ
แล้ว จากนั้น แสงแห่งความจริงจะส่องสว่างบนทุกคนที่จิตใจเปิดรับความจริง และ
เหล่าบุตรทั้งหลายของพระเจ้าที่ยังคงอยู่ในบาบิโลนจะรับฟังเสียงเรียกที่ว่า “ชนชาติ
ของเราจงออกมาจากนครนั้นเถิด” (วิวรณ์ 18: 4) {GC 390.2}
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บทที่ 22

คำ�พยากรณ์ที่สำ�เร็จแล้ว
ช่วงฤดูใบไม้ผลิปี ค.ศ. 1844 ซึง่ ถูกคาดการณ์ไว้แต่แรกว่า เป็นเวลาทีพ่ ระเจ้า
จะเสด็จมา และเวลานัน้ ก็ได้ผา่ นพ้นไป ผูท้ ร่ี อคอยการเสด็จมาปรากฏตัวของพระองค์
ด้วยความเชื่อ จึงเกิดสงสัยและไม่มั่นใจไปชั่วขณะหนึ่ง ในขณะที่โลกถือว่าพวกเขา
พ่ายแพ้อย่างราบคาบและพิสูจน์ให้เห็นว่า พวกเขายึดมั่นอยู่กับความเชื่อที่ผิด ๆ แต่
พระวจนะของพระเจ้าก็ยงั คงเป็นศูนย์รวมของการปลอบประโลมใจของพวกเขา หลาย
คนยังคงศึกษาพระคัมภีร์ต่อไป พวกเขาน�ำสิ่งที่เขาเชื่อออกมาตรวจสอบหาหลักฐาน
อีกครั้งหนึ่ง และศึกษาค�ำพยากรณ์อย่างละเอียดเพื่อค้นหาแสงสว่างให้มากขึ้น
ค�ำพยานในพระคัมภีร์ที่สนับสนุนจุดยืนของเขานั้นชัดเจนและแน่ชัด หมายส�ำคัญที่
ไม่อาจเข้าใจเป็นอื่นใดได้ชี้ให้เห็นว่า การเสด็จกลับมาของพระคริสต์นั้นใกล้มากแล้ว
พระพรพิเศษของพระเจ้าที่ท�ำให้คนบาปกลับใจและท�ำให้คริสเตียนเกิดการฟื้นฟู
จิตวิญญาณ ต่างยืนยันว่า ข่าวนีม้ าจากสวรรค์ และแม้ผเู้ ชือ่ จะอธิบายความผิดหวังของ
พวกเขาไม่ได้ พวกเขาต่างมั่นใจว่า จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วนั้น พระเจ้าทรงน�ำ
พวกเขาอยู่ {GC 391.1}
มีเรือ่ งหนึง่ ทีข่ มวดปมเข้ากับค�ำพยากรณ์ทพี่ วกเขามองดูวา่ หมายถึงเวลาของ
การเสด็จกลับมาครัง้ ทีส่ อง นัน่ คือค�ำสอนทีช่ า่ งเหมาะกับสภาพทีไ่ ม่แน่นอนและไม่รวู้ า่
จะเกิดอะไรขึน้ ของพวกเขา และค�ำสอนนีส้ ง่ เสริมให้พวกเขารอคอยด้วยความอดทนใน
ความเชือ่ เพราะว่าสิง่ ทีพ่ วกเขารู้สกึ ว่ามืดมนอยู่ในขณะนี้ เขาจะเข้าใจได้อย่างชัดแจ้ง
ในเวลาอันเหมาะสม {GC 391.2}
ในบรรดาค�ำพยากรณ์ต่างๆที่พวกเขาไม่เข้าใจ ก็มีพระธรรมฮาบากุก 2: 1-4
รวมอยู่ด้วย “ข้าพเจ้าจะยืนเฝ้าดูอยู่ ข้าพเจ้าจะยืนที่หอคอย และมองออกไปเพื่อจะ
ฟังดูวา่ พระองค์จะตรัสอะไรแก่ขา้ พเจ้า และข้าพเจ้าจะทูลตอบพระองค์เกีย่ วด้วยการ
ร้องทุกข์ของข้าพเจ้าอย่างไร และพระเจ้าตรัสตอบข้าพเจ้าว่า จงเขียนนิมิตนั้นลงไป
418 จงเขียนไว้บนแผ่นป้ายให้กระจ่าง เพื่อให้คนที่วิ่งอ่านได้คล่อง เพราะว่า

นิมิตนั้นยังรอเวลาของมันอยู่ มันก�ำลังรีบไปถึงความส�ำเร็จ มันไม่มุสา ถ้าดูช้าไป ก็จง
คอยสักหน่อย มันจะบังเกิดขึ้นเป็นแน่ คงไม่ล่าช้านัก ดูเถิด ผู้ที่จิตใจไม่ชอบธรรมก็จะ
ล้ม แต่ว่าคนชอบธรรมจะด�ำรงชีวิตอยู่ ด้วยความซื่อสัตย์” {GC 392.1}
เรือ่ งนีย้ อ้ นกลับไปไกลถึงปี ค.ศ. 1842 เมือ่ ชาล์ส ฟิทช์ ได้วาดผังค�ำพยากรณ์
เพื่อใช้อธิบายนิมิตในพระธรรมดาเนียลและวิวรณ์ตามค�ำแนะน�ำที่เขาได้รับจาก
ค�ำพยากรณ์ที่กล่าวว่า “จงเขียนนิมิตนั้นลงไป จงเขียนไว้บนแผ่นป้ายให้กระจ่าง เพื่อ
ให้คนทีว่ งิ่ อ่านได้คล่อง” เป็นทีย่ อมรับกันว่าการตีพมิ พ์ผงั ค�ำพยากรณ์นที้ ำ� ให้คำ� สัง่ ของ
ฮาบากุกส�ำเร็จ แต่ในเวลานัน้ ไม่มผี ใู้ ดสังเกตว่า ในค�ำพยากรณ์เดียวกันนีไ้ ด้กล่าวถึงการ
ล่าช้าทีจ่ ะเกิดขึน้ ก่อนทีน่ มิ ติ นีจ้ ะส�ำเร็จ ซึง่ นัน่ ก็คอื เวลาทีพ่ วกเขาต้องรอคอย หลังจาก
ช่วงเวลาแห่งความผิดหวัง ข้อพระคัมภีร์นี้จึงโดดเด่นขึ้นมา “นิมิตนั้นยังรอเวลาของ
มันอยู่ มันก�ำลังรีบไปถึงความส�ำเร็จ มันไม่มุสา ถ้าดูช้าไป ก็จงคอยสักหน่อย มันจะ
บังเกิดขึ้นเป็นแน่ คงไม่ล่าช้านัก .....คนชอบธรรมจะด�ำรงชีวิตอยู่ ด้วยความซื่อสัตย์”
{GC 392.2}
ข้อความตอนหนึง่ ทีอ่ ยูใ่ นค�ำพยากรณ์ของเอเสเคียลท�ำให้ผเู้ ชือ่ มีกำ� ลังและได้
รับความประเล้าประโลมใจ “พระวจนะของพระเจ้ามาถึงข้าพเจ้าว่า บุตรแห่งมนุษย์
เอ๋ย สุภาษิตซึ่งเจ้าทั้งหลายมีที่กล่าวถึงแผ่นดินอิสราเอลว่า ‘วันนั้นก็ไกลออกไปและ
นิมิตทุกเรื่องก็เหลว’ นั้น เจ้าหมายว่ากระไร เพราะฉะนั้นจงบอกเขาว่า .... วันนั้นก็
ใกล้แค่คืบและนิมิตทุกเรื่องก็จะส�ำเร็จ ....เราจะพูด และจะต้องเป็นไปตามค�ำนั้น จะ
ไม่ล่าช้าต่อไปอีก” “พงศ์พันธุ์ของอิสราเอลกล่าวว่า ‘นิมิตที่เขาเห็นเป็นเรื่องของอีก
หลายวันข้างหน้า และเขาเผยพระวจนะถึงเวลาที่ห่างไกลโน้น’ เพราะฉะนั้นจงกล่าว
แก่เขาว่า พระเจ้าตรัสดังนี้ว่า บรรดาถ้อยค�ำของเราจะ ไม่ล่าช้าอีกต่อไปเลย แต่วาจา
ที่เราลั่นออกมานั้นจะต้องเป็นไปจริง” (เอเสเคียล 12:21-25, 27, 28) {GC 392.3}
เหล่าคนทีเ่ ฝ้ารอคอยต่างปีตยิ นิ ดี พวกเขาเชือ่ ว่าพระองค์ผทู้ รงทราบบัน้ ปลาย
ตัง้ แต่ยงั ไม่ได้เริม่ ต้นเสียอีก พระองค์ทรงทอดพระเนตรผ่านยุคต่างๆลงมา และทรงมอง
เห็นความผิดหวังของพวกเขา พระองค์จงึ ทรงประทานพระด�ำรัสทีห่ นุนใจและให้ความ
หวังแก่พวกเขา หากไม่มีพระวจนะส่วนนี้ชี้แนะให้พวกเขารอคอยอย่างอดทนและให้
มั่นคงในความเชื่อที่พวกเขามีต่อพระวจนะของพระเจ้าแล้ว ความเชื่อของพวกเขาคง
สูญสลายไปในช่วงเวลาแห่งการทดลองนั้น {GC 393.1}
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อุปมาเรื่องหญิงพรหมจารีในพระธรรมมัทธิว 25 แสดงให้เห็นประสบการณ์
ของผู้ที่รอคอยการเสด็จกลับมาของพระคริสต์ พระเยซูได้ตอบค�ำถามของสาวกของ
พระองค์เกีย่ วกับหมายส�ำคัญของการเสด็จมาของพระองค์และสุดปลายของโลกไว้ใน
พระธรรมมัทธิว 24 พระองค์ทรงชี้ให้เห็นเหตุการณ์ส�ำคัญบางอย่างในประวัติศาสตร์
ของโลกและของคริสตจักรตัง้ แต่การเสด็จมาครัง้ แรกจนถึงการเสด็จกลับมาครัง้ ทีส่ อง
กล่าวคือ กรุงเยรูซาเล็มถูกท�ำลาย ความทุกข์ยงิ่ ใหญ่ของคริสตจักรทีถ่ กู กดขีด่ ว้ ยอ�ำนาจ
ของพวกคนนอกรีดและของเปปาซี ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ที่มืดไปและดวงดาว
ที่ตกลงมา หลังจากนั้น พระองค์ตรัสถึงอาณาจักรของพระองค์ที่ก�ำลังจะถูกตั้งขึ้น
และพระองค์ทรงเล่าอุปมาถึงผู้รับใช้ที่รอคอยการเสด็จมาของพระองค์ซึ่งมีอยู่สอง
ประเภท พระธรรมมัทธิว 25 เริ่มต้นบทนี้ว่า “แผ่นดินสวรรค์จะเปรียบเหมือน หญิง
พรหมจารีสิบคน” พระวจนะในบทนี้น�ำเราให้มามองดูคริสตจักรในยุคสุดท้าย ซึ่งมี
ลักษณะคล้ายคลึงกับตอนท้ายของบทที่ 24 อุปมานีไ้ ด้นำ� ประสบการณ์ของคนเหล่านี้
มาเปรียบกับพิธีสมรสของคนในโลกตะวันออก {GC 393.2}
“เมื่อถึงวันนั้น แผ่นดินสวรรค์จะเปรียบเหมือน หญิงพรหมจารีสิบคนถือ
ตะเกียงของตน ออกไปรับเจ้าบ่าว เป็นคนโง่ห้าคน เป็นหญิงมีปัญญาห้าคน ฝ่ายคนโง่
นั้นเอาตะเกียงของตนไป แต่หาได้เอาน�้ำมันไปด้วยไม่ คนที่มีปัญญานั้นได้เอาน�้ำมัน
ใส่กาไปกับตะเกียงของตนด้วย เมือ่ เจ้าบ่าวยังช้าอยู่ ก็พากันง่วงเหงาและหลับไป ครัน้
เวลาเที่ยงคืนก็มีเสียงร้องมาว่า ‘เจ้าบ่าวมาแล้ว จงออกมารับท่านเถิด’” {GC 393.3}
เป็นที่เข้าใจกันว่า การเสด็จมาของพระคริสต์ตามข่าวที่ทูตสวรรค์องค์ที่หนึ่ง
ประกาศนัน้ หมายถึงเมือ่ เจ้าบ่าวเดินทางมาถึง การปฏิรปู ทีเ่ กิดขึน้ อย่างกว้างขวางภาย
ใต้การประกาศข่าวการเสด็จมาในเร็ววันของพระองค์ได้รับการตอบสนองด้วยหญิง
พรหมจารีทอี่ อกไปต้อนรับ เรือ่ งนีม้ ลี กั ษณะคล้ายคลึงกับอุปมาในพระธรรมมัทธิว 24
ที่ชี้ให้เห็นคนสองจ�ำพวก ทุกคนถือตะเกียงของตนเอง ซึ่งคือพระคัมภีร์ และพวกเขา
ออกไปต้อนรับพระองค์ผู้ทรงเป็นเจ้าบ่าวพร้อมกับแสงไฟจากตะเกียง แต่ในขณะที่
“คนโง่นั้นเอาตะเกียงของตนไป แต่หาได้เอาน�้ำมันไปด้วยไม่ คนที่มีปัญญานั้นได้เอา
น�้ำมันใส่กาไปกับตะเกียงของตนด้วย” คนกลุ่มที่สองได้รับพระคุณของพระเจ้า ได้รับ
อ�ำนาจแห่งการเกิดใหม่และความเข้าใจของพระวิญญาณบริสทุ ธิ์ ทีท่ ำ� ให้พระวจนะของ
420 พระองค์เป็นโคมส�ำหรับเท้าและเป็นความสว่างแก่มรรคา พวกเขาศึกษา

พระคัมภีรด์ ว้ ยความย�ำเกรงพระเจ้า เพือ่ จะได้เรียนรูค้ วามจริงและแสวงหาด้วยความ
จริงใจเพื่อจะให้จิตใจและชีวิตของเขาบริสุทธิ์ คนเหล่านี้มีประสบการณ์ของตนเอง
มีความเชื่อในพระเจ้าและในพระวจนะของพระองค์ที่ความผิดหวังและความล่าช้า
ไม่อาจท�ำลายได้ ส่วนคนอื่นๆนั้น “เอาตะเกียงของตนไป แต่หาได้เอาน�้ำมันใส่กาไป
กับตะเกียงของตนด้วย” พวกเขาท�ำตามแรงผลักดัน ข่าวสารที่น่าเกรงขามกระตุ้นให้
พวกเขาเกิดความกลัว แต่ความเชือ่ ของพวกเขายึดติดอยูก่ บั พวกพีน่ อ้ งของเขา พวกเขา
พอใจกับแสงริบหรี่ของความรู้สึกดีๆ โดยไม่ท�ำความเข้าใจกับความจริงอย่างถ่องแท้
หรือกับพระคุณที่กระท�ำการอยู่ในจิตใจอย่างแท้จริง พวกคนเหล่านี้ออกไปต้อนรับ
พระเจ้า ด้วยความหวังที่จะได้รับรางวัลตอบแทนทันที แต่พวกเขาไม่ได้เตรียมพร้อม
ส�ำหรับการล่าช้าและความผิดหวัง เมื่อการทดลองเกิดขึ้น ความเชื่อของเขาก็หายไป
และแสงสว่างของเขาก็มอดลง {GC 393.4}
“เมื่อเจ้าบ่าวยังช้าอยู่ ก็พากันง่วงเหงาและหลับไป” ความล่าช้าของเจ้าบ่าว
หมายถึงช่วงเวลาที่พระเป็นเจ้าจะมาปรากฏนั้นได้เลยผ่านไป ซึ่งเป็นความผิดหวัง
และดูเหมือนจะเป็นการล่าช้า ในช่วงเวลาแห่งความไม่แน่นอนนี้ ผูท้ สี่ นใจเรือ่ งนีอ้ ย่าง
ผิวเผินและไม่ตั้งใจอย่างเต็มที่ก็เริ่มสั่นคลอนและความตั้งใจของเขาก็เริ่มลดลง แต่
ผู้ที่วางรากฐานความเชื่อของเขาบนความรู้ที่อยู่ในพระคัมภีร์ พวกเขามีศิลาที่มั่นคง
อยูใ่ ต้เท้าของเขา ซึง่ คลืน่ แห่งความผิดหวังไม่อาจซัดพาเขาออกไปได้ พวกเขา “พากัน
ง่วงเหงาและหลับไป” คนกลุ่มหนึ่งไม่สนใจและละทิ้งความเชื่อของเขาไป ส่วนคนอีก
กลุ่มหนึ่งรอคอยด้วยความอดทนจนกระทั่งเขาได้รับแสงสว่างที่ชัดเจนขึ้น แต่กระนั้น
ในยามค�่ำคืนของการทดลอง ดูเสมือนหนึ่งว่าความทะเยอทะยานและความตั้งใจของ
คนกลุ่มหลังนี้จะต้องพบกับความพ่ายแพ้ คนที่เชื่อไม่จริงและเชื่ออย่างผิวเผินจึงไม่
อาจพึ่งพาความเชื่อของพี่น้องของพวกเขาได้ ทุกคนจะต้องยืนขึ้นด้วยตัวเองหรือไม่ก็
จะต้องล้มลงไป {GC 394.1}
ประมาณช่วงเวลานี้ มีพวกคนคลัง่ ศาสนาอย่างไร้เหตุผลเกิดขึน้ บางคนทีเ่ คย
อ้างตนว่าเป็นผู้เชื่อเรื่องการเสด็จกลับมาด้วยใจร้อนรนกลับไม่ยอมรับว่า พระวจนะ
ของพระเจ้าเป็นเครื่องชี้ทางที่ไม่มีวันพลาด และพวกเขาอ้างว่าได้รับการทรงน�ำจาก
พระวิญญาณ ซึง่ ได้ปล่อยให้พวกเขาควบคุมความรูส้ กึ ความนึกคิดและจินตนาการของ
ตนเอง มีบางคนแสดงออกถึงความกระตือรือร้นอย่างไม่มีเหตุมีผลและ
421

ดันทุรัง และปรักปร�ำทุกคนที่มีความเห็นไม่ลงรอยกับพวกเขา แนวคิดและความ
คลั่งไคล้อย่างไร้เหตุผลของพวกเขา คนเหล่านี้ไม่ได้รับความเห็นใจจากคนส่วนใหญ่
ที่รอคอยการเสด็จกลับมาของพระคริสต์ แต่ถึงกระนั้น สิ่งที่พวกเขาท�ำมีผลต่อคนที่
ตั้งใจท�ำตามความจริงให้ได้รับการต�ำหนิ {GC 395.1}
ซาตานใช้วิธีเหล่านี้เพื่อต่อต้านและท�ำลายพันธกิจของพระเจ้า ขบวนการ
ประกาศการเสด็จกลับมาของพระเยซูปลุกเร้าประชาชนให้ตื่นตัวขึ้นมาก คนบาป
นับพันๆคนกลับใจ และคนซือ่ สัตย์ตา่ งถวายตนเองท�ำงานประกาศความจริง แม้กระทัง่
ในช่วงเวลาทีล่ า่ ช้าออกไป เจ้าชายแห่งความชัว่ ก�ำลังสูญเสียคนทีเ่ คยอยูภ่ ายใต้อำ� นาจ
ของมัน และเพื่อสร้างความเสียหายให้กับพระราชกิจของพระเจ้า มันหลอกใช้ผู้ที่อ้าง
ตนว่ามีความเชือ่ และผลักดันให้พวกเขาไปจนสุดกู่ แล้วตัวแทนของมันก็เตรียมพร้อม
คอยจับผิดในทุกๆเรือ่ ง ความล้มเหลวทัง้ หลาย การกระท�ำทีไ่ ม่ถกู ต้องทุกๆอย่าง และ
น�ำเสนอต่อคนเหล่านี้ด้วยความสว่างที่เกินกว่าความเป็นจริง เพื่อท�ำให้ผู้คนรังเกียจ
ผู้ที่รอคอยการเสด็จกลับมาของพระคริสต์และความเชื่อของพวกเขา ดังนั้น ยิ่งมัน
ผลักดันคนที่มันควบคุมจิตใจให้เข้าไปรวมกลุ่มกับผู้ที่เชื่อในการเสด็จกลับมาของ
พระคริสต์ได้มากเพียงไร มันก็จะได้เปรียบมากยิง่ ขึน้ เพราะคนเหล่านีจ้ ะถูกนับว่าเป็น
ส่วนหนึ่งของผู้เชื่อทั้งหลาย {GC 395.2}
ซาตานเป็น “ผู้ที่กล่าวโทษพวกพี่น้อง” และวิญญาณของมันดลใจมนุษย์ให้
คอยจับผิดและหาจุดบกพร่องในประชากรของพระเจ้า และประจานให้คนอื่น ๆ ดู
ในขณะเดียวกันก็ปล่อยและไม่กล่าวถึงสิ่งดี ๆ ที่พวกเขาท�ำไว้ เมื่อพระเจ้าท�ำการเพื่อ
ช่วยดวงวิญญาณให้รอด ซาตานก็จะท�ำงานของมันด้วย เมื่อเหล่าบุตรของพระเจ้ามา
ชุมนุมเบื้องพระพักตร์พระเจ้า ซาตานจะมาอยู่ท่ามกลางพวกเขาด้วย ในการประชุม
ฟื้นฟูทุกครั้ง มันจะน�ำผู้ที่จิตใจยังไม่ได้รับการช�ำระและมีความคิดที่ไม่สมดุลเข้ามา
เมือ่ มีคนรับความจริงบางประการและได้เข้ามาอยูร่ ว่ มกับผูเ้ ชือ่ มันก็จะท�ำงานผ่านคน
เหล่านี้ โดยน�ำทฤษฎีมาลวงผูท้ ไี่ ม่ระวังตัว การเข้าร่วมชุมนุมกับเหล่าบุตรของพระเจ้า
ไม่มีเป็นเครื่องพิสูจน์ว่า
คน ๆ นั้นเป็นคริสเตียนที่แท้จริง แม้กระทั่งในกลุ่มนมัสการหรือที่โต๊ะเสวย
ของพระเป็นเจ้า ซาตานมักจะอยู่ ณที่นั่น แม้จะเป็นช่วงเวลาที่น่าเกรงขามที่สุด
422 มันจะน�ำทุกสิ่งมาใช้เป็นสื่อในการล่อลวงของมัน {GC 395.3}

เจ้าชายแห่งความชัว่ แย่งชิงพืน้ ทีท่ กุ กระเบียดนิว้ ทีป่ ระชากรของพระเจ้าย่าง
ก้าวไปในเส้นทางเดินทีม่ งุ่ สูเ่ มืองสวรรค์ ในประวัตศิ าสตร์ของคริสตจักร ไม่มกี ารปฏิรปู
ใดที่ด�ำเนินไปโดยปราศจากการเผชิญหน้ากับอุปสรรคที่รุนแรง เป็นเช่นนี้ในสมัยของ
อัครทูตเปาโล ไม่ว่าอัครทูตเปาโลจะจัดตั้งคริสตจักรขึ้นที่ใด จะมีบางคนที่อ้างว่ารับ
เชือ่ แต่คนเหล่านีน้ ำ� ความเชือ่ ผิดๆเข้ามา หากพวกเขารับความเชือ่ ผิด ๆ เหล่านี้ ความ
เชื่อเหล่านั้นจะเบียดความรักที่มีให้กับความจริงออกไป ลูเธอร์เองก็ต้องทนกับความ
กังวลและความไม่สบายใจเนื่องจากพวกคนคลั่งศาสนาที่อ้างตนว่าพระเจ้าตรัสผ่าน
พวกเขา และยืนยันว่า แนวคิดและทัศนะของเขาอยู่เหนือค�ำพยานที่อยู่ในพระคัมภีร์
คนมากมายที่ขาดความเชื่อและประสบการณ์ แต่คิดว่าตนเองรู้พอแล้วและเป็นผู้ที่
ชอบฟังและพูดถึงแต่สิ่งใหม่ๆ จะถูกการโอ้อวดของครูใหม่ๆเหล่านี้หลอก และพวก
เขาเข้าร่วมกับตัวแทนของซาตานในการท�ำงานของการท�ำลายสิง่ ทีพ่ ระเจ้าทรงดลบัน
ดาลให้ลเู ธอร์สร้างขึน้ มา และพีน่ อ้ งตระกูลเวสเล่ยแ์ ละคนอีกมากมายทีเ่ ป็นพระพรให้
โลกด้วยอิทธิพลและความเชือ่ ของพวกเขา ทุกย่างก้าวของคนเหล่านีต้ อ้ งเผชิญหน้ากับ
เล่ห์ของซาตานที่คอยผลักดันความคลั่งศาสนาอย่างไร้เหตุผลในทุกระดับให้กับคนที่
กระตือรือร้นเกินขอบเขต คนทีไ่ ม่สมดุลและคนทีไ่ ม่ได้ชำ� ระตนให้บริสทุ ธิ์ {GC 396.1}
วิลเลียม มิลเลอร์ไม่ได้เห็นพ้องกับอิทธิพลที่น�ำไปสู่การคลั่งศาสนาอย่าง
ไร้เหตุผลเหล่านี้ เช่นเดียวกับลูเธอร์ เขาประกาศว่าวิญญาณทัง้ หมดจะต้องถูกทดสอบ
ด้วยพระวจนะของพระเจ้า มิลเลอร์กล่าวว่า “ในทุกวันนี้ เหล่าผีร้ายมีอ�ำนาจยิ่งใหญ่
เหนือความนึกคิดของบางคน และเราจะรู้ได้อย่างไรว่า วิญญาณเหล่านี้เป็นวิญญาณ
พวกไหน พระคัมภีร์ตอบว่า “ท่านจะรู้จักเขาได้เพราะผลของเขา“ (มัทธิว 7:20) มี
วิญญาณมากมายออกไปในโลกและเราได้รับบัญชาให้ทดสอบวิญญาณเหล่านี้ ใน
โลกทุกวันนี้ ถ้าวิญญาณที่ไม่ท�ำให้เรามีชีวิตอยู่อย่างสงบสุข อยู่อย่างชอบธรรมและ
อยู่ด้วยการมีพระเจ้า วิญญาณนั้นไม่ได้เป็นพระวิญญาณที่มาจากพระคริสต์ ข้าพเจ้า
มัน่ ใจมากขึน้ ทุกทีวา่ ซาตานมีสว่ นร่วมอย่างมากในขบวนการทีบ่ า้ คลัง่ เหล่านี.้ .....มีคน
มากมายท่ามกลางพวกเราทีท่ ำ� ตัวประหนึง่ ว่าได้รบั การช�ำระตนให้บริสทุ ธิแ์ ล้ว แต่เขา
ยังคงด�ำเนินตามธรรมเนียมของมนุษย์และเห็นได้อย่างชัดเจนว่า เขาไม่รเู้ รือ่ งความจริง
พอๆกับพวกที่ไม่ได้แสร้งท�ำเลย” (Bliss, หน้า 236, 237) “วิญญาณแห่งการท�ำในสิ่ง
ที่ผิดจะน�ำเราออกไปจากความจริง และวิญญาณของพระเจ้าจะน�ำเราเข้าไป 423

สู่ความจริง แต่ท่านอาจกล่าวว่า มีบางคนที่อาจจะท�ำผิดและคิดว่าตนเองมีความจริง
แล้วจะเป็นเช่นไรต่อไป เราตอบว่า วิญญาณและพระวจนะจะต้องสอดคล้องกันอย่าง
บริบรู ณ์ ถ้ามีคนๆหนึง่ ทีต่ ดั สินตนเองด้วยพระวจนะของพระเจ้า และพบว่าทุกอย่างที่
เขาท�ำสอดคล้องกับพระวจนะทั้งหมด ดังนั้น เขาจะต้องเชื่อว่า เขามีความจริงอยู่ แต่
หากเขาพบว่าวิญญาณที่น�ำเขาอยู่นั้นไม่สอดคล้องกับค�ำสอนทั้งหมดในบัญญัติและ
หนังสือของพระเจ้า เขาจะต้องเดินด้วยความระมัดระวัง เกลือกว่าเขาจะตกลงสู่กับ
ดักของผีมาร” .” (The Advent Herald and Signs of the Times Reporter, เล่ม
ที่ 8, หมายเลขที่ 23 (วันที่ 15 มกราคม ค.ศ. 1845) “ข้าพเจ้ามักพบความศรัทธาใน
จากดวงตาที่เอ่อนอง แก้มที่เปียกและค�ำพูดที่ไม่เป็นค�ำที่อยู่ในเสียงสะอื้น มากกว่า
จากเสียงอึกทึกต่างๆของโลกคริสเตียน” (Bliss, หน้า 282) {GC 396.2}
ในสมัยที่มีการปฏิรูปศาสนา ศัตรูของพวกเขาได้น�ำความชั่วทั้งหมดที่เกิด
จากการคลั่งศาสนาอย่างไร้เหตุผลและป้ายสีมายังคนที่ท�ำงานต่อต้านความคลั่งไคล้
ด้วยความจริงใจ พวกคนที่ต่อต้านขบวนการประกาศข่าวการเสด็จกลับมาก็ใช้วิธีการ
ที่คล้ายคลึงกันนี้ และพวกเขาไม่เพียงแต่ท�ำตัวเป็นตัวแทนที่ผิดๆและขยายความผิด
ของพวกหัวรุนแรงและพวกคลั่งไคล้อย่างไร้เหตุผลเท่านั้น พวกเขายังกระจายข่าวที่
แทบจะไม่มมี ลู ความจริงหลงเหลืออยู่ คนเหล่านีท้ ำ� ไปด้วยความอคติและความเกลียด
ชัง ข่าวทีป่ ระกาศว่าพระคริสต์เสด็จมาถึงหน้าประตูแล้วกวนใจความสงบสุขของพวก
เขา พวกเขากลัวว่าเรื่องนี้จะเป็นความจริง แต่กระนั้นก็ยังหวังว่าคงไม่เป็นเช่นนั้น
และนี่คือความลับที่เป็นเหตุให้คนเหล่านี้ต่อสู้กับคนที่รอคอยการเสด็จกลับมาของ
พระคริสต์และความเชื่อของพวกเขา {GC 397.1}
ความจริงที่ว่า มีคนคลั่งศาสนาหลายคนไต่เต้าขึ้นไปจนอยู่ในระดับผู้น�ำใน
หมู่คนที่รอคอยการเสด็จกลับมาของพระคริสต์นั้น ก็ไม่ใช่เป็นเหตุผลที่น�ำมาตัดสิน
ว่าขบวนการนีไ้ ม่ได้มาจากพระเจ้า หรือการมีคนคลัง่ ศาสนาและคนหลอกลวงเข้ามาสู่
คริสตจักรในสมัยของเปาโลหรือสมัยของลูเธอร์กไ็ ม่อาจใช้เป็นข้ออ้างในการประณาม
ผลงานของพวกเขา จงให้ประชาการของพระเจ้าตื่นขึ้นจากการหลับไหล และเริ่มต้น
กลับใจและการปฏิรูปด้วยความจริงใจ ให้พวกเขาศึกษาพระคัมภีร์เพื่อเรียนรู้ความ
จริงตามที่มีอยู่ในพระเยซู ให้พวกเขาอุทิศตนทั้งหมดให้พระเจ้า และจะไม่มีหลักฐาน
424 ขาดเหลือที่แสดงให้เห็นว่า ซาตานยังคงว่องไวและขันแข็งกับสิ่งที่มันท�ำ มัน

จะแสดงอ�ำนาจของมันเพือ่ หลอกลวงเท่าทีม่ นั จะท�ำได้ และมันเรียกทูตทัง้ หมดทีไ่ ด้ลม้
ลงให้เข้ามาช่วยงานของมัน {GC 398.1}
การประกาศเรื่องการเสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระเยซูไม่ใช่เป็นสาเหตุที่
ท�ำให้เกิดการคลั่งไคล้ทางศาสนาและการแตกแยก เหตุการณ์ทั้งหมดนี้เห็นได้อย่าง
ชัดเจนในช่วงฤดูร้อนของปี ค.ศ. 1844 เมื่อผู้ที่รอคอยการเสด็จกลับมาของพระคริสต์
ก็ยังสงสัยและความกังวลถึงสถานภาพที่แท้จริงของพวกตน การประกาศข่าวของทูต
สวรรค์องค์ที่หนึ่งและ “เสียงร้องในยามเที่ยงคืน” มีไว้เพื่อสกัดพวกที่คลั่งไคล้ศาสนา
และพวกที่คัดค้าน ผู้ที่เข้าร่วมในขบวนการอันส�ำคัญนี้ปรองดองกันอย่างดี จิตใจของ
พวกเขาเปีย่ มล้นด้วยความรักทีม่ ใี ห้ตอ่ กันและมีให้กบั องค์พระเยซู ทีพ่ วกเขาหวังว่าจะ
ได้เข้าเฝ้าในไม่ช้า พวกเขาถูกยกขึ้นด้วยความเชื่อเดียวและความหวังใจเดียว จนไม่มี
อิทธิพลมนุษย์ควบคุมพวกเขาได้ และความเชื่อและความหวังนั้นก็ได้พิสูจน์ว่าเป็นโล่
ที่ต่อต้านการจู่โจมของซาตาน {GC 398.2}
“เมือ่ เจ้าบ่าวยังช้าอยู่ ก็พากันง่วงเหงาและหลับไป ครัน้ เวลาเทีย่ งคืนก็มเี สียง
ร้องมาว่า เจ้าบ่าวมาแล้ว จงออกมารับท่านเถิด พวกหญิงพรหมาจารีเหล่านัน้ ก็ลกุ ขึน้
ตกแต่งตะเกียงของตน” (มัทธิว 25: 5-7) เมื่อการประกาศตามที่เชื่อไว้แต่แรกว่า เป็น
วันทีช่ ว่ งเวลาที่ 2300 วันสิน้ สุดด�ำเนินไปได้ประมาณระยะหนึง่ ซึง่ ตกอยูใ่ นช่วงฤดูรอ้ น
ของปี ค.ศ. 1844 จนไปถึงช่วงฤดูใบไม้รว่ งของปีเดียวกัน ก็มกี ารก�ำหนดเวลาใหม่ทไี่ ด้
ยืดออกไป ช่วงเวลาดังกล่าว คือการประกาศข่าวสารตามที่พระคัมภีร์กล่าวว่า “เจ้า
บ่าวมาแล้ว” {GC 398.3}
สิง่ ทีน่ ำ� ไปสูข่ บวนการเปลีย่ นแปลงนีเ้ กิดขึน้ เนือ่ งจากมีการค้นพบว่า พระเจ้า
อาร์ทาเซอร์ซิสได้สั่งให้บูรณะกรุงเยรูซาเล็ม ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของช่วงเวลา 2300 วัน
ค�ำสั่งนี้มีผลบังคับใช้ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงของปี ก.ค.ศ.(ก่อนคริสตศักราช) 457 ค�ำสั่งนี้
ไม่ได้มขี นึ้ ในช่วงต้นปีตามทีเ่ คยเชือ่ กัน การค�ำนวณจากฤดูใบไม้รว่ งของปี ก.ค.ศ. 457
จะไปสิ้นสุดที่ช่วงฤดูใบไม้ร่วงของปี ค.ศ. 1844 (ดู Appendix หน้า __) {GC 398.4}
ข้อโต้แย้งในเรือ่ งนีไ้ ด้มาจากพระคริสตธรรมคัมภีรเ์ ดิมทีบ่ ง่ บอกว่า การ “ช�ำระ
วิหาร” จะต้องเกิดขึน้ ในช่วงฤดูใบไม้รว่ ง เรือ่ งนีม้ คี วามชัดเจนมากขึน้ เมือ่ มีการศึกษา
อย่างจริงจังถึงสิ่งต่างๆที่สัมพันธ์กับการเสด็จมาครั้งแรกของพระคริสต์ได้เกิดขึ้นตาม
ที่ได้ท�ำนายไว้ {GC 399.1}
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การฆ่าลูกแกะปัสกาเป็นสัญลักษณ์ชี้ไปถึงความตายของพระคริสต์ เปาโล
กล่าวว่า “พระคริสต์ผู้ทรงเป็นปัสกาของเราได้ถูกฆ่าบูชาเสียแล้ว” (1 โครินธ์ 5:7)
พิธโี บกผลแรกทีไ่ ด้มาจากการเก็บเกีย่ วในเทศกาลปัสกา เล็งไปถึงการฟืน้ คืนพระชนม์
ของพระคริสต์ เปาโลกล่าวถึงเรื่องการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเป็นเจ้าและการฟื้น
คืนชีพของประชากรทัง้ หลายของพระองค์วา่ “พระคริสต์ทรงเป็นผลแรก แล้วภายหลัง
ก็คือคนทั้งหลายที่เป็นของพระคริสต์เมื่อพระองค์เสด็จมา” (1 โครินธ์ 15:23) ดั่งการ
โบกฟ่อนข้าวซึ่งเป็นต้นข้าวที่สุกก่อนถึงเวลาแห่งการเก็บเกี่ยว พระคริสต์ทรงเป็น
ผลแรกของการเก็บเกีย่ วชีวติ อมตะของผูท้ จี่ ะได้รบั ความรอดในวันฟืน้ คืนสูช่ วี ติ ทีจ่ ะมี
ขึ้นในอนาคต เพื่อรวบรวมเข้ายุ้งฉางของพระองค์ {GC 399.2}
รูปแบบทีเ่ ป็นสัญลักษณ์เหล่านีไ้ ด้เกิดขึน้ จริงๆ ไม่ใช่แค่เป็นเหตุการณ์ทเี่ กิดขึน้
และได้เกิดขึ้นตรงตามเวลาที่ก�ำหนด วันที่ 14 ของเดือนที่หนึ่งของชาวยิว ในวันเดียว
กันและเดือนเดียวกันตลอดช่วงเวลา 15 ศตวรรษนี้ ลูกแกะปัสกาถูกฆ่า พระคริสต์
ทรงเสวยปักการ่วมกับเหล่าสาวกของพระองค์ พระองค์ทรงสถาปนาการเลี้ยงนี้เพื่อ
ระลึกถึงความตายของพระองค์เองที่ทรงเป็น “พระเมษโปดกของพระเจ้า ผู้ทรงรับ
ความผิดบาปของโลกไปเสีย” ในคืนเดียวกันนั้น พระองค์ถูกมือของเหล่าคนชั่วจับไป
ตรึงกางเขนและฆ่าเสีย และเช่นเดียวกับพิธกี ารทีเ่ ป็นสัญลักษณ์ของการโบกรวงข้าวที่
เก็บเกีย่ วได้ ในวันทีส่ าม พระองค์ทรงฟืน้ ขึน้ จากความมรณา “ทรงเป็นผลแรกในพวก
คนทั้งหลายที่ได้ล่วงหลับไปแล้ว” เป็นตัวอย่างของคนชอบธรรมทั้งหมดที่ฟื้นขึ้นจาก
ความตาย “กายที่ต�่ำต้อย” จะถูกเปลี่ยนแปลง และจะเป็น “เหมือนพระกายอันทรง
พระสิริของพระองค์” (1 โครินธ์ 15:20; ฟีลิปปี 3:21) {GC 399.3}
ในท�ำนองเดียวกัน รูปแบบทีเ่ ป็นสัญลักษณ์เกีย่ วข้องกับการเสด็จมาครัง้ ทีส่ อง
จะต้องเกิดขึ้นตามเวลาที่ก�ำหนดไว้ในพิธีการที่เป็นสัญลักษณ์ ในระบบของโมเสส
การช�ำระพระวิหารหรือวันยิ่งใหญ่ของการลบมลทินบาปจะจัดให้มีขึ้นในวันที่สิบของ
เดือนทีเ่ จ็ดของชาวยิว (เลวีนติ ิ 16:29-34) เมือ่ มหาปุโรหิตลบมลทินบาปของอิสราเอล
ทัง้ ปวงและน�ำบาปของพวกเขาออกไปจากพระวิหาร มหาปุโรหิตจะออกมาและอวยพร
ประชาชน พวกเขาจึงเชื่อกันว่า พระคริสต์ ผู้ทรงเป็นมหาปุโรหิตของเราจะปรากฏตัว
มาเพื่อช�ำระโลกด้วยการท�ำลายบาปและคนบาปและอวยพระพรผู้ที่รอคอยพระองค์
ิ อมตะให้ วันทีส่ บิ ของเดือนทีเ่ จ็ด ซึง่ เป็นวันยิง่ ใหญ่ของ
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การลบมลทินบาป เป็นเวลาแห่งการช�ำระพระวิหาร วันดังกล่าวในปี ค.ศ. 1844 ตรง
กับวันที่ 22 เดือนตุลาคม วันดังกล่าวจึงถูกคาดการณ์วา่ พระผูเ้ ป็นเจ้าจะเสด็จมา เรือ่ ง
ทัง้ หมดนีส้ อดคล้องกับข้อพิสจู น์ทยี่ อมรับกันว่า 2300 วันจะสิน้ สุดในช่วงฤดูใบไม้รว่ ง
และเป็นบทสรุปที่ดูประหนึ่งว่าไม่มีใครโต้แย้งได้ {GC 399.4}
ในเรื่องอุปมาของพระธรรมมัทธิว 25 ภายหลังช่วงเวลาแห่งการรอคอยและ
การหลับไหล เจ้าบ่าวจึงมาปรากฏตัวขึ้น เป็นเรื่องที่สอดคล้องกับข้อโต้แย้งที่ได้กล่าว
ไปเมื่อสักครู่นี้ ทั้งในแง่ของค�ำพยากรณ์และในรูปแบบที่เป็นสัญลักษณ์ คนเหล่านี้มี
ความเชื่อที่มั่นคงในความจริงและ “เสียงร้องในยามเที่ยงคืน” ถูกป่าวประกาศด้วย
ผู้เชื่อนับพันๆคน {GC 400.1}
ขบวนการนี้กระจายออกไปทั่วทุกหนแห่งราวกับคลื่นใต้น�้ำ จากเมืองหนึ่งไป
สู่อีกเมืองหนึ่ง จากหมู่บ้านหนึ่งไปสู่อีกหมู่บ้านหนึ่ง และเข้าไปถึงที่ๆห่างไกลความ
เจริญ จนประชากรของพระเจ้าที่รอคอยการกลับมาของพระองค์ตื่นตัวอย่างเต็ม
ที่ การประกาศข่าวนี้ท�ำให้ความคลั่งศาสนาหายไป ราวกับหมอกในยามเช้าตรู่ก่อน
ดวงอาทิตย์ขึ้น เหล่าผู้เชื่อมองเห็นความสงสัยและความกังวลใจของพวกเขาหมดไป
และจิตใจของพวกเขาก็เต็มไปด้วยความหวังและก�ำลังใจ การงานที่พวกเขาท�ำก็ไม่ได้
มีลกั ษณะบ้าคลัง่ ซึง่ จะเห็นได้เป็นประจ�ำเมือ่ มนุษย์เกิดตืน่ เต้นขึน้ โดยไม่มอี ทิ ธิพลจาก
พระวจนะและพระวิญญาณของพระเจ้าควบคุม เป็นเหตุการณ์ที่มีลักษณะคล้ายคลึง
ของห้วงเวลาทีอ่ สิ ราเอลในอดีตได้ถอ่ มใจและการหันกลับมาหาพระเจ้าเมือ่ พวกเขาได้
รับข่าวตักเตือนจากผูร้ บั ใช้ของพระองค์ สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ นีม้ ลี กั ษณะชัดเจนทีช่ ใี้ ห้เห็นเหมือน
กันในทุกๆยุคว่า เป็นพระราชกิจของพระเจ้า มีความสุขปราบปลื้มใจไม่มาก แต่มีการ
ตรวจสอบจิตใจอย่างลึกซึ้ง มีการสารภาพบาป และละทิ้งสิ่งของทางโลก การเตรียม
ตัวเพือ่ พบกับพระเจ้าเป็นภาระของจิตวิญญาณทีป่ วดร้าว มีการอธิษฐานอย่างต่อเนือ่ ง
และการมอบถวายทั้งชีวิตให้แด่พระเจ้า {GC 400.2}
มิลเลอร์บรรยายถึงลักษณะเหตุการณ์นวี้ า่ “ไม่เห็นมีความสุขทีย่ งิ่ ใหญ่กว่านี้
กล่าวคือ ความสุขเหล่านัน้ ถูกเก็บเอาไว้เพือ่ แสดงออกในอนาคต เมือ่ ทัง้ สวรรค์และโลก
จะร่วมกันชืน่ ชมกับความสุขทีไ่ ม่อาจบรรยายด้วยค�ำพูดใดๆและเป็นความสุขทีเ่ ต็มล้น
ด้วยรัศมีภาพ ไม่มีเสียงร้องตะโกน เพราะพวกเขาต่างถนอมเสียงไว้ตะโกนในสวรรค์
นักร้องทั้งหลายพากันเงียบ พวกเขารอคอยที่จะเข้าร่วมร้องเพลงกับหมู่
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ทูตสวรรค์ คณะนักร้องแห่งสรวงสวรรค์.....ไม่มกี ารเป็นปรปักษ์ตอ่ กันในความคิดเห็น
ทุกคนมีใจเดียวและความคิดเดียวกัน” (Bliss, หน้า 270, 271) {GC 401.1}
มีอกี คนหนึง่ ทีร่ ว่ มอยูใ่ นเหตุการณ์นี้ เขาเป็นพยานด้วยการกล่าวว่า “ในทุกหน
ทุกแห่ง มีการส�ำรวจจิตใจอย่างจริงจัง และมีวิญญาณแห่งการถ่อมใจต่อพระเจ้าแห่ง
สวรรค์สงู สุด สิง่ เหล่านีท้ ำ� ให้เกิดการละทิง้ สิง่ ของฝ่ายโลกนี้ การประสานรอยร้าวและ
ความจงเกลียดจงชังต่อกัน การสารภาพความผิด การยอมมอบถวายตัวต่อเบื้องพระ
พักตร์พระเจ้าและสารภาพความผิด การทูลขอพระเจ้าด้วยหัวใจที่แตกสลายเพื่อการ
อภัยและให้พระเจ้ายอมรับ สิง่ เหล่านีท้ ำ� ให้เกิดการถ่อมตัวและมอบถวายจิตวิญญาณ
อย่างทีไ่ ม่เคยปรากฏมาก่อนเลย ตามทีพ่ ระเจ้าทรงบัญชาผ่านโยเอลว่า เมือ่ วันยิง่ ใหญ่
ของพระเจ้าใกล้จะมาถึง จะเกิดการฉีกใจ มิใช่ฉีกเสื้อผ้า (โยเอล 2:13) และผู้คนจะ
หันกลับมาหาพระเจ้าด้วยการอดอาหารและการร้องไห้และคร�่ำครวญ ตามที่พระเจ้า
ตรัสผ่านเศคาริยาห์วา่ วิญญาณแห่งพระคุณและการวิงวอนได้เทลงมายังบุตรทัง้ หลาย
ของพระเจ้า พวกเขามองมายังพระองค์ที่เขาได้แทง มีการร�่ำไห้ร้องทุกข์ที่ยิ่งใหญ่ใน
แผ่นดิน......และผู้ที่มองหาพระเจ้าได้ถ่อมจิตวิญญาณของพวกเขาต่อเบื้องพระพักตร์
พระองค์” โดย Bliss, ในหนังสือ Advent Shield and Review, เล่มที่. I, หน้า. 271
(มกราคม ค.ศ. 1845) {GC 401.2}
ในบรรดาความเคลื่อนไหวทางศาสนาที่ส�ำคัญ ๆ ตั้งแต่สมัยของอัครทูต
ยังไม่เคยมีการเคลื่อนไหวครั้งใดที่เป็นอิสระไม่พบความพร่องของมนุษย์และความ
เจ้าเล่หข์ องซาตานมากเท่ากับสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ในฤดูใบไม้รว่ งของปี ค.ศ. 1844 ถึงแม้จะเป็น
เวลานี้ หลังจากเหตุการณ์ผ่านพ้นไปได้หลายปีแล้ว ทุกคนที่มีส่วนร่วมกับขบวนการ
ในครั้งนั้นและยังคงยืนหยัดอยู่บนความจริง พวกเขายังรู้สึกได้ถึงอิทธิพลอันศักดิ์สิทธิ์
ของพระราชกิจที่ให้เกิดสุข และต่างก็เป็นพยานว่า เหตุการณ์ครั้งนั้นมาจากพระเจ้า
{GC 401.3}
เมื่อเสียงร้องดังขึ้น “เจ้าบ่าวมาแล้ว จงออกมารับท่านเถิด” ผู้ที่รอคอย “ก็
ลุกขึ้นตกแต่งตะเกียงของตน” พวกเขาศึกษาพระวจนะของพระเจ้าด้วยความสนใจ
อย่างแรงกล้าอย่างที่ไม่เป็นมาก่อน ทูตสวรรค์ได้รับบัญชาจากสวรรค์ให้ไปปลุกผู้ที่
ท้อถอยและตระเตรียมพวกเขาให้พร้อมที่จะรับข่าวสาร งานนี้ไม่ได้พึ่งปัญญาหรือ
428 ความรอบรู้ของมนุษย์ แต่พึ่งในอ�ำนาจของพระเจ้า คนกลุ่มแรกที่รับฟังและ

ปฏิบัติตามการทรงเรียกไม่ใช่คนที่เก่งที่สุด แต่กลับเป็นคนถ่อมและคนทุ่มเทที่สุด
ชาวไร่ทิ้งต้นพืชไว้ในท้องทุ่ง นายช่างทิ้งเครื่องมือ พวกเขาออกไปประกาศค�ำเตือน
พร้อมกับน�้ำตาและความปิติยินดี ส่วนคนที่เมื่อก่อนหน้านี้เคยเป็นผู้น�ำในขบวนการ
กลับเป็นคนกลุม่ สุดท้ายทีเ่ ข้าร่วมขบวนการเคลือ่ นไหวนี้ คริสตจักรโดยทัว่ ไปไม่ตอ้ นรับ
ข่าวนี้ และคนกลุม่ ใหญ่ทยี่ อมรับข่าวนีต้ า่ งต้องถอนตัวออกจากการข้องเกีย่ วกับโบสถ์
ภายใต้การทรงน�ำของพระเจ้า ข่าวนี้ถูกประกาศออกไปพร้อมกับข่าวของทูตสวรรค์
องค์ที่สอง และท�ำให้ขบวนการนี้มีอ�ำนาจ {GC 402.1}
“เจ้าบ่าวมาแล้ว” ไม่ได้เป็นข่าวทีต่ อ้ งถกเถียงกันมากนัก ถึงแม้ขอ้ พิสจู น์ของ
พระคัมภีรช์ ดั เจนและแน่นอน ข่าวนีถ้ กู ประกาศออกไปด้วยพลังผลักดันทีเ่ คลือ่ นไหวใน
จิตวิญญาณ ไม่มอี ะไรต้องสงสัย ไม่มอี ะไรต้องไต่ถาม เมือ่ ครัง้ ทีพ่ ระคริสต์เสด็จเข้ากรุง
เยรูซาเล็มอย่างมีชยั ชนะ ประชาชนทีเ่ ดินทางมาชุมนุมจากทัว่ ทุกหนทุกแห่งเพือ่ ฉลอง
เทศกาล ได้แห่กันไปที่ภูเขามะกอกเทศ และขณะที่พวกเขาเข้าร่วมกับฝูงชนที่ติดตาม
พระเยซูนั้น พวกเขาได้รับแรงบันดาลใจในช่วงเวลานั้น พวกเขาจึงได้ร่วมตะโกนกับ
คนอื่น ๆ ว่า “ขอให้ท่านผู้ที่เสด็จมาในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพระเจริญ”
(มัทธิว 21: 9) ในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน ก็มีผู้ไม่เชื่อได้เข้าไปร่วมการประชุมกับพวก
ที่รอคอยการเสด็จกลับมาของพระคริสต์ บางคนเข้ามาร่วมด้วยความอยากรู้อยาก
เห็น บ้างก็เพียงเพื่อการเยาะเย้ย คนเหล่านี้รู้สึกได้ถึงอ�ำนาจของข่าวสารที่น่าเชื่อถือ
ที่ว่า “เจ้าบ่าวมาแล้ว” {GC 402.2}
ในเวลานั้น ความเชื่อน�ำหน้าให้การอธิษฐานได้รับค�ำตอบ ความเชื่อท�ำให้เรา
ได้รบั รางวัลตอบแทน ดัง่ ฝนทีต่ กลงมายังโลกทีแ่ ห้งผาก พระวิญญาณแห่งพระคุณเสด็จ
ลงมายังผู้ที่แสวงหาด้วยความจริงใจ เหล่าคนที่คาดว่า อีกไม่นานนัก เขาจะได้ยืนอยู่
ต่อเบื้องพระพักตร์ของพระผู้ไถ่ของเขา คนเหล่านี้เต็มไปด้วยความสุขอันยิ่งใหญ่ที่ไม่
อาจกล่าวออกมาเป็นค�ำพูดได้ อ�ำนาจทีน่ มุ่ นวลและเรียบของพระวิญญาณบริสทุ ธิก์ ไ็ ด้
หลอมจิตใจของคนเหล่านี้ ในขณะทีพ่ ระเจ้าได้ประทานพระพรของพระองค์อย่างเต็ม
ขนาดให้แก่ผู้ที่ซื่อสัตย์และผู้เชื่อ {GC 402.3}
ผู้ที่ได้รับข่าวสารนี้ก้าวมาถึงเวลาที่พวกเขาคาดว่าจะได้พบพระเจ้าของเขา
ด้วยความระมัดระวังและอย่างเคร่งขรึม ในทุกๆเช้า พวกเขารู้สึกว่า หน้าที่อันดับแรก
ของพวกเขาคือการหาหลักฐานเพื่อให้แน่ใจว่าพระเจ้ายอมรับพวกเขา จิตใจ 429

ของพวกเขาสานเข้าต่อกันอย่างใกล้ชิด และพวกเขาอธิษฐานร่วมกันและเผื่อกันและ
กัน พวกเขามักประชุมร่วมกันในทีส่ งบเพือ่ สนทนากับพระเจ้า และเสียงร้องทูลขอเหล่า
นี้ลอยขึ้นไปจากท้องทุ่งและไร่นาไปสู่สวรรค์ ส�ำหรับพวกเขาแล้ว ความมั่นใจว่าพระ
ผูช้ ว่ ยในรอดยอมรับพวกเขากลายเป็นสิง่ ทีจ่ ำ� เป็นมากยิง่ กว่าอาหารประจ�ำวันของพวก
เขาเสียอีก และหากมีเมฆหมอกมาบดบังความคิดของเขา พวกเขาจะไม่ยอมหยุดพัก
จนกระทัง่ เมฆหมอกเหล่านัน้ ถูกกวาดทิง้ ไปหมด ในขณะทีพ่ วกเขาตระหนักถึงพระคุณ
แห่งการอภัย พวกเขาต้องการมองเห็นพระพักตร์ของพระองค์ที่ดวงวิญญาณพวกเขา
รักยิ่ง {GC 403.1}
แต่พวกเขาถูกก�ำหนดมาให้ต้องพบกับความผิดหวัง เวลาที่ถูกก�ำหนดไว้ก็
ผ่านไปและพระผู้ช่วยให้รอดของเขาไม่ได้เสด็จมา พวกเขามองไปข้างหน้าถึงการ
เสด็จกลับมาของพระองค์ด้วยความเชื่อมั่นอย่างไม่หวั่นไหว และบัดนี้ พวกเขาก็รู้สึก
เหมือนนางมารีย์ เมื่อเธอมาถึงอุโมงค์ฝังศพของพระผู้ช่วยให้รอดและพบว่าว่างเปล่า
เธอร้องไห้พร้อมกับพูดว่า “เขาเอาองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าไปเสียแล้ว และ
ข้าพเจ้าไม่ทราบว่าเขาเอาพระองค์ไปไว้ที่ไหน” (ยอห์น 20: 13) {GC 403.2}
ความหวาดกลัวว่าข่าวสารนีอ้ าจเป็นจริง ท�ำให้เหล่าคนทีไ่ ม่เชือ่ รูส้ กึ หวาดผวา
และเป็นสิ่งที่ควบคุมพวกเขาได้ระยะหนึ่ง เมื่อเวลาที่ก�ำหนดได้เลยผ่านไป ความรู้สึก
ดังกล่าวไม่ได้หายไปทันที ในช่วงแรก ๆ พวกเขาไม่กล้าทับถมต่อผู้ที่ผิดหวัง แต่เมื่อ
ไม่มีเครื่องหมายแห่งพระพิโรธของพระเจ้าปรากฏให้เห็น คนเหล่านี้ก็หายกลัว และ
กลับไปต�ำหนิและหัวเราะเยาะอีก คนกลุ่มใหญ่ที่เคยอ้างว่าตนเชื่อเรื่องการเสด็จมา
ของพระเป็นเจ้าก็ประกาศไม่ยอมรับความเชือ่ ของพวกเขา บางคนทีเ่ คยมีความเชือ่ มัน่
สูง ความรู้สึกของเขาก็ต้องพบกับความเจ็บปวดอย่างแสนสาหัส จนพวกเขาอยากจะ
หลบหนีออกไปจากโลก เช่นเดียวกับโยนาห์ พวกเขาบ่นต่อว่าพระเจ้า และอยากตาย
มากกว่าอยากมีชวี ติ อยูต่ อ่ ไป ส่วนผูท้ ยี่ ดึ ความเชือ่ ของเขาบนความคิดเห็นของผูอ้ นื่ และ
ไม่ได้ยดึ มัน่ อยูก่ บั พระวจนะของพระเจ้า คนเหล่านีก้ พ็ ร้อมทีจ่ ะเปลีย่ นแนวคิดของตน
พวกคนเย้ยหยันได้ดงึ เอาคนทีอ่ อ่ นแอและคนขีข้ ลาดเข้าเป็นพวก และพวกเขาร่วมกัน
ประกาศว่า ไม่มีอะไรต้องกลัวหรือต้องมาให้รอคอยอีกแล้ว เวลาผ่านไปแล้ว พระเจ้า
ก็ไม่ได้เสด็จมาและโลกก็จะเป็นเช่นนี้ต่อไปอีกหลายพันปี {GC 403.3}
430 ผู ้ เชื่ อ ที่ ร ้ อ นรนและจริ ง ใจยอมสละทุ ก สิ่ ง เพื่ อ พระคริ ส ต์ และพวกเขาได้

สัมผัสถึงการทรงสถิตของพระองค์อย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน พวกเขาเชื่อว่า พวกเขา
ได้ประกาศค�ำเตือนสุดท้ายให้โลกแล้ว และพวกเขาหวังว่า ในไม่ช้าจะได้เข้าร่วมใน
แวดวงสังคมกับพระอาจารย์และเหล่าทูตสวรรค์ และพวกเขาก็ได้ถอนตัวจากสังคมของ
ผูท้ ไี่ ม่ยอมรับข่าวประเสริฐเสียเป็นส่วนใหญ่ ด้วยความปรารถนาอย่างแรงกล้า พวกเขา
อธิษฐานว่า “พระเยซูเจ้า เชิญเสด็จมาเถิด” แต่พระองค์ไม่ได้เสด็จมา และบัดนี้
พวกเขาต้องแบกรับภาระหนักและความสับสนในชีวิตอีกครั้งหนึ่ง และจะต้องทนกับ
การเหน็บแนมและการถากถางของโลกทีค่ อยเย้ยหยัน สิง่ เหล่านีเ้ ป็นการทดสอบความ
เชื่อและความอดทนอย่างรุนแรง {GC 404.1}
แต่กระนัน้ ความผิดหวังครั้งนีก้ ็ไม่ได้ยิ่งใหญ่ไปกว่าความผิดหวังที่เหล่าสาวก
ได้รบั ในสมัยทีพ่ ระคริสต์เสด็จมาครัง้ แรก เมือ่ พระเยซูทรงลาเข้ากรุงเยรูซาเล็มอย่างผู้
มีชัย ผู้ติดตามของพระองค์เชื่อมั่นว่าพระองค์ก�ำลังจะขึ้นครองบัลลังก์ของกษัตริย์ดา
วิดและปลดปล่อยอิสราเอลจากอ�ำนาจการกดขี่ พวกเขาตัง้ ความหวังไว้อย่างเต็มทีแ่ ละ
เต็มด้วยความสุข พวกเขาแข่งกันถวายพระเกียรติพระราชาของเขา มีหลายคนถอดเสือ้
ชั้นนอกของตนเองออกมาปูเป็นพรมตามทางที่พระองค์จะทรงด�ำเนินผ่าน หรือโปรย
ใบอินทผาลัมต่อเบื้องพระพักตร์พระองค์ ด้วยความสุขอย่างแรงกล้า พวกเขาร่วมกัน
เปล่งเสียงด้วยความยินดีว่า “โฮซันนา แก่ราชโอรสของดาวิด” เสียงร้องชื่นชมนี้ ดัง
กวนใจเหล่าฟาริสแี ละท�ำให้พวกเขาโกรธ พวกเขาอยากจะให้พระเยซูตำ� หนิสาวกของ
พระองค์ แต่พระองค์ตรัสตอบว่า “ถ้าคนเหล่านีจ้ ะนิง่ เสีย ศิลาทัง้ หลายก็ยงั จะส่งเสียง
ร้อง” (ลูกา 19: 40) ค�ำพยากรณ์นี้จะต้องส�ำเร็จ เหล่าสาวกจะท�ำให้พระประสงค์ของ
พระเจ้าส�ำเร็จ แต่พวกเขาจะต้องพบกับความผิดหวังทีข่ มขืน่ เพียงไม่กวี่ นั ผ่านไป พวก
เขาต่างมองดูพระผูช้ ว่ ยให้รอดตายอย่างแสนทรมาน และวางพระองค์ไว้ในอุโมงค์ สิง่ ที่
พวกเขาคาดหวังไว้ไม่ได้เกิดขึน้ อย่างทีพ่ วกเขาคิดแม้เพียงนิดเดียว และความหวังของ
พวกเขาตายไปพร้อมกับพระเยซู จวบจนกระทัง่ พระเป็นเจ้าของเขาเสด็จออกมาจาก
อุโมงค์ฝังศพอย่างผู้มีชัย พวกเขาจึงเข้าใจสิ่งที่ถูกท�ำนายไว้ล่วงหน้าในค�ำพยากรณ์ว่า
“จ�ำเป็นที่พระคริสต์ต้องทนทุกข์ทรมานแล้วทรงคืนพระชนม์” (กิจการของอัครทูต
17:3) {GC 404.2}
ห้าร้อยปีกอ่ นหน้านี้ พระเจ้าทรงประกาศผ่านทางผูเ้ ผยพระวจนะเศคาริยาห์
ว่า “ธิดาแห่งศิโยนเอ๋ย จงร่าเริงอย่างยิ่งเถิด โอ บุตรีแห่งเยรูซาเล็มเอ๋ย
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จงโห่รอ้ ง ดูเถิด กษัตริยข์ องเธอเสด็จมาหาเธอ ทรงความยุตธิ รรมและความรอด พระองค์
ทรงอ่อนสุภาพและทรงลา ทรงลูกลา” (เศคาริยาห์ 9:9) หากเหล่าสาวกรับรูไ้ ด้กอ่ นว่า
พระคริสต์จะถูกพิพากษาและต้องตายแล้ว พวกเขาคงท�ำให้ค�ำพยากรณ์นี้ส�ำเร็จ
ไม่ได้ {GC 405.1}
ในท�ำนองเดียวกัน มิลเลอร์และมิตรสหายของเขาท�ำให้ค�ำพยากรณ์ส�ำเร็จ
สมจริงและได้ประกาศข่าวทีพ่ ระคัมภีรบ์ อกไว้ลว่ งหน้าว่าจะต้องประกาศให้โลกทราบ
แต่หากพวกเขาเข้าใจค�ำพยากรณ์ที่ชี้ถึงความผิดหวังที่พวกเขาจะได้รับ พวกเขาคงจะ
ประกาศข่าวนีใ้ ห้แก่โลกไม่ได้ พวกเขาคงจะประกาศข่าวอืน่ ให้ชนทุกชาติกอ่ นพระเจ้า
จะเสด็จมา ข่าวของทูตสวรรค์องค์ทหี่ นึง่ และองค์ทสี่ องถูกประกาศในเวลาทีเ่ หมาะสม
และก่อให้เกิดผลตามที่พระเจ้าทรงจัดวางให้พวกเขาท�ำให้ส�ำเร็จ {GC 405.2}
ชาวโลกต่างจ้องดูและคาดว่า เมื่อเวลาที่ก�ำหนดผ่านไปและพระคริสต์ไม่ได้
เสด็จมาปรากฏ ความเชื่อเรื่องการเสด็จกลับมาของพระคริสต์จะถูกทิ้งจนหมด ใน
ขณะที่มีคนมากมายที่ต้องเผชิญกับการทดลองอย่างหนักและละทิ้งความเชื่อไป แต่
ก็มีบางคนที่ยืนหยัดอย่างมั่นคง ผลที่เกิดขึ้นจากขบวนการรอคอยการเสด็จกลับมา
ของพระคริสต์มผี ลต่างๆเกิดขึน้ มากมาย เกิดวิญญาณแห่งความถ่อมตนและการตรวจ
สอบจิตใจ การละทิง้ ทางฝ่ายโลกและเกิดการปฏิรปู ในชีวติ สิง่ เหล่านีต้ า่ งเป็นพยานให้
เห็นว่า ขบวนการนี้มาจากพระเจ้า พวกเขาไม่กล้าปฏิเสธว่า อ�ำนาจของพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ได้เป็นพยานให้กับการเทศนาเรื่องการเสด็จกลับมาครั้งที่สองและพวกเขาหา
ข้อผิดพลาดในการค�ำนวณเวลาของค�ำพยากรณ์ไม่ได้ ผูต้ อ่ ต้านทีม่ คี วามสามารถสูงสุด
ยังไม่อาจเอาชนะการแปลความหมายเกีย่ วกับระบบในค�ำพยากรณ์ของพวกเขาได้ ถ้า
หากไม่มหี ลักฐานในพระคัมภีรม์ ายืนยัน พวกเขาจะไม่ยอมปฏิเสธจุดยืนของพวกเขาที่
ได้มาด้วยการศึกษาพระคัมภีรอ์ ย่างจริงจังและการอธิษฐาน จุดยืนทีส่ ติปญ
ั ญาของพวก
เขาได้มาด้วยความกระจ่างจากพระวิญญาณของพระเจ้า และจิตใจเร้าร้อนด้วยอ�ำนาจ
ที่มีชีวิต จุดยืนที่ทนได้กับการวิจารณ์ที่รุนแรงที่สุดและการต่อต้านอย่างขมขื่นจากครู
สอนศาสนาที่มีชื่อเสียงและนักปราชญ์ของโลก และที่ยืนหยัดต้านแรงกดดันของผู้มี
ความรู้และคล่องแคล่วที่สุด และการต�ำหนิและดุด่าของผู้มีเกียรติและของคนต�่ำช้า
{GC 405.3}
432 จริงอยู่ สิ่งที่พวกเขาคาดหวังไว้เกิดการผิดพลาดขึ้น แต่เหตุการณ์นี้ก็ไม่อาจ

สั่นคลอนความเชื่อที่พวกเขามีในพระวจนะของพระเจ้า เมื่อโยนาห์ออกไปประกาศ
ตามถนนของเมืองนีนาเวย์ว่า เมืองนีนาเวย์จะถูกท�ำลายภายในสี่สิบวัน พระเจ้าทรง
ยอมรับการถ่อมใจของชาวเมืองนี้ และยืดเวลาแห่งการทดสอบออกไป กระนั้นสิ่งที่
โยนาห์ ป ระกาศนั้ น เป็ น ข่ า วสารมาจากพระเจ้ า และนี น าเวห์ ก็ ถู ก ทดสอบตาม
พระประสงค์ของพระองค์ ในท�ำนองเดียวกัน ผู้ที่รอคอยการเสด็จกลับมาของ
พระคริสต์ก็เชื่อว่าพระเจ้าทรงน�ำพวกเขาให้ประกาศค�ำเตือนเกี่ยวกับการพิพากษา
พวกเขาประกาศว่า “ข่าวนี้ทดสอบจิตใจของผู้ที่ไดรับฟังทุกคน และกระตุ้นให้เกิด
อยากเห็นการมาปรากฏตัวของพระเป็นเจ้า หรือไม่ ข่าวสารนี้ก็สร้างความเกลียดชัง
จ�ำนวนไม่มากก็น้อยที่มีพระเจ้าเท่านั้นจะรับรู้ได้ ข่าวสารนี้น�ำมาซึ่งการแบ่งแยก.......
เพือ่ ให้ตรวจสอบจิตใจของตนเองเพือ่ จะได้รวู้ า่ หากพระเจ้าเสด็จมาจะพบพวกเขาอยู่
ฝ่ายไหน เพือ่ พวกเขาจะได้อทุ านว่า ‘นีแ่ น่ะ นีค่ อื พระเจ้าของเราทัง้ หลาย เราได้รอคอย
พระองค์ เพือ่ ว่าพระองค์จะทรงช่วยเราให้รอด’ หรือพวกเขาจะร้องขอให้กอ้ นหินและ
ภูเขาล้มลงทับพวกเขา เพือ่ เขาจะได้หนีพน้ ไปจากพระพักตร์ของพระองค์ผทู้ รงประทับ
อยูบ่ นบัลลังก์ และหนีให้พน้ จากพระพิโรธของพระเมษโปดก ดังนัน้ เราเชือ่ ว่าพระเจ้า
ทรงทดลองประชากรของพระองค์ และทดสอบความเชื่อของพวกเขา และพิสูจน์เขา
เหล่านัน้ และทรงเห็นว่า พวกเขาจะถดถอยไปจากหน้าทีก่ ารงานทีพ่ ระองค์ทรงเห็นว่า
เหมาะส�ำหรับพวกเขาในเวลาแห่งการทดลองหรือไม่ หรือว่าพวกเขาจะสละสิง่ ของใน
โลกนีแ้ ละพึง่ พิงในพระวจนะของพระเจ้าด้วยความมัน่ ใจอย่างแน่วแน่” (The Advent
Herald and Signs of the Times Reporter ฉบับที่ 14 เล่มที่ 8 (13 พฤศจิกายน
1844). {GC 406.1}
ความรู้สึกของผู้ที่ยังเชื่อว่า พระเจ้าทรงน�ำเขาในเหตุการณ์ที่ผ่านมา ถูก
บรรยายออกมาในค�ำพูดของวิลเลีย่ ม มิลเลอร์วา่ “หากข้าพเจ้าสามารถย้อนเวลากลับ
ไปในอดีตได้อกี ครัง้ หนึง่ และข้าพเจ้ามีหลักฐานอันเดียวกันกับทีข่ า้ พเจ้ามีอยูน่ ี้ ข้าพเจ้า
จะตอบอย่างจริงใจทั้งต่อหน้าพระเจ้าและต่อหน้ามนุษย์ ข้าพเจ้าก็จะท�ำเหมือนที่ได้
ท�ำมาแล้ว” “ข้าพเจ้าหวังว่า ข้าพเจ้าได้ช�ำระเสื้อผ้าให้สะอาดจากเลือดของวิญญาณ
จิตพวกนั้น ข้าพเจ้ารู้ว่า เท่าที่ก�ำลังอ�ำนาจของข้าพเจ้าจะท�ำได้ ข้าพเจ้าได้ปลดปล่อย
ตัวเองให้พ้นจากการปรับโทษของความผิดของพวกเขาแล้ว” คนของพระเจ้าท่านนี้
เขียนต่อไปว่า “แม้ข้าพเจ้าจะต้องพบกับความผิดหวังถึงสองครั้งแต่ข้าพเจ้า 433

ไม่หดหู่หรือท้อถอย.....ความหวังของข้าพเจ้าเกี่ยวกับการเสด็จมาของพระคริสต์ก็ยัง
คงมั่นคงเหมือนเดิม ข้าพเจ้าได้กระท�ำแต่สิ่งที่ข้าพเจ้าไตร่ตรองมาแล้วหลายปีที่และ
ตระหนักว่าเป็นหน้าทีท่ ขี่ า้ พเจ้าจะต้องท�ำ หากข้าพเจ้าท�ำผิดไป ก็คงเป็นมาจากความ
กรุณา และความรักที่ข้าพเจ้ามีให้กับเพื่อมนุษย์ และส�ำนึกในหน้าที่ที่มีต่อพระเจ้า”
“สิ่งหนึ่งที่ข้าพเจ้าทราบดีคือ ข้าพเจ้าไม่เคยเทศนาเรื่องอื่นใดนอกจากเรื่องที่ข้าพเจ้า
เชื่อ และพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับข้าพเจ้า อ�ำนาจของพระองค์ก็มองเห็นได้ในผลงาน
เหล่านั้น และก่อให้เกิดผลดีมากมาย” “จากบรรดาคนที่เรามองเห็นได้ การเทศนา
ในครั้งนั้นท�ำให้มีคนนับพันๆคนศึกษาพระคัมภีร์ ซึ่งหมายความว่า ด้วยความเชื่อ
และการช�ำระด้วยพระโลหิตของพระคริสต์ มีคนมากมายได้กลับมาคืนดีกับพระเจ้า”
(Bliss, หน้า 256, 255, 277, 280, 281) “ข้าพเจ้าไม่เคยนับรอยยิ้มของคนยโส หรือ
ไหวหวั่นเมื่อโลกไม่พอใจ บัดนี้ ข้าพเจ้าไม่ต้องการซื้อความพอใจของเขา หรือท�ำเกิน
หน้าทีไ่ ปยัว่ โทสะของเขา ข้าพเจ้าหวังว่า ข้าพเจ้าจะไม่รอ้ งขอชีวติ จากมือของพวกเขา
หรือกลัวจะต้องสูญเสียชีวิต ถ้าหากนั่นเป็นพระประสงค์ที่ดีของพระองค์” (J. White,
Life of Wm. Miller, หน้า 315) {GC 406.2}
พระเจ้าไม่ได้ทอดทิ้งประชากรของพระองค์ พระวิญญาณของพระองค์ยัง
ทรงสถิตอยู่กับผู้ที่ไม่ได้รีบปฏิเสธแสงสว่างที่ทรงโปรดประทานมาให้ และประณาม
ขบวนการต้อนรับการเสด็จกลับมาของพระเยซู ในจดหมายที่เขียนถึงชาวฮีบรู มีค�ำ
หนุนใจและค�ำเตือนส�ำหรับผูท้ ถี่ กู ทดลองและก�ำลังรอคอยทีอ่ ยูใ่ นวิกฤตการณ์นี้ “เหตุ
ฉะนั้นขออย่าได้ละทิ้งความไว้วางใจของท่าน ซึ่งจะได้รับบ�ำเหน็จอันยิ่งใหญ่ ท่านทั้ง
หลายจ�ำเป็นต้องมีความอดทน เพื่อว่าท่านจะได้สามารถกระท�ำตามน�้ำพระทัยของ
พระเจ้าได้ แล้วท่านจะได้รับสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสัญญาไว้นั้น อีกไม่นาน พระองค์
ผูจ้ ะเสด็จมาก็จะเสด็จมาและจะไม่ทรงชักช้า แต่คนชอบธรรมของเรานัน้ จะด�ำรงชีวติ
อยู่ด้วยความเชื่อ และถ้าความเชื่อของเขาเสื่อมถอย เราจะไม่มีความพอใจในคนนั้น
เลย แต่ท่านทั้งหลายไม่ใช่คนที่เสื่อมถอย และถึงซึ่งความพินาศ แต่เป็นคนที่เชื่อมั่น
จึงท�ำให้ชีวิตปลอดภัย” (ฮีบรู 10:35-39) {GC 407.1}
ค�ำสอนทีม่ าถึงคริสตจักรในยุคสุดท้ายนี้ เป็นหลักฐานจากพระวจนะทีช่ ใี้ ห้เห็น
ว่า ใกล้เวลาทีพ่ ระผูเ้ ป็นเจ้าจะเสด็จมาแล้ว “อีกไม่นานพระองค์ผจู้ ะเสด็จมาก็จะเสด็จ
์ ชี้ ใี้ ห้เห็นอย่างชัดเจนว่า ดูเสมือน
434 มาและจะไม่ทรงชักช้า” และข้อพระคัมภีรน

หนึ่งว่าจะเกิดการล่าช้าขึ้นและดูประหนึ่งว่าการเสด็จมาของพระเจ้าจะถูกเลื่อนออก
ไป ข้อชีแ้ นะนีช้ า่ งเหมาะสมกับประสบการณ์ของผูท้ รี่ อคอยการเสด็จกลับมาของพระ
คริสต์ในเวลานี้ ความเชื่อของเหล่าคนทั้งหลายที่พระคัมภีร์กล่าวถึงนี้ก�ำลังตกอยู่ใน
สภาพอันตรายที่จะการอับปางได้ พวกเขาปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระเจ้าภาย
ใต้การทรงน�ำของพระวิญญาณของพระองค์และพระวจนะของพระองค์ แต่ถงึ กระนัน้
พวกเขาไม่เข้าใจพระประสงค์ของพระองค์ในประสบการณ์ที่ผ่านพ้นมา หรือไม่เข้าใจ
หนทางทีอ่ ยูข่ า้ งหน้า และพวกเขาถูกทดลองให้สงสัยว่าพระเจ้าทรงน�ำพวกเขาอยูจ่ ริง
หรือไม่ ข้อพระคัมภีรท์ เี่ หมาะสมทีส่ ดุ ส�ำหรับพวกเขาในเวลานีค้ อื “คนชอบธรรมจะมี
ชีวติ ด�ำรงอยูโ่ ดยความเชือ่ ” เมือ่ แสงเจิดจ้าของ “เสียงร้องยามเทีย่ งคืน” ส่องมายังเส้น
ทางเดินของเขา พวกเขาได้เห็นค�ำพยากรณ์ถกู เปิดเผยออกมา และหมายส�ำคัญเกิดขึน้
อย่างรวดเร็วตามค�ำพยากรณ์ตา่ งบอกว่าพระคริสต์ใกล้จะเสด็จมาแล้ว ซึง่ เป็นเสมือน
หนึ่งว่าพวกเขาได้มองเห็นทางเดินของเขา แต่บัดนี้ พวกเขาตกอยู่ภายใต้ความหวังที่
สิน้ สลาย พวกเขาจะยืนอยูไ่ ด้ดว้ ยความวางใจในพระเจ้าและในพระวจนะของพระองค์
เท่านั้น เสียงที่เยาะเย้ยของชาวโลกก�ำลังบอกกับพวกเขาว่า “พวกท่านถูกหลอก ทิ้ง
ความเชือ่ ของท่านเสีย และยอมรับว่าขบวนการรอคอยการเสด็จกลับมาของพระคริสต์
นั้นมาจากซาตาน” แต่พระวจนะของพระเจ้าเปิดเผยว่า “ถ้าความเชื่อของเขาเสื่อม
ถอย เราจะไม่มีความพอใจในคนนั้นเลย” (ฮีบรู 10: 38) หากพวกเขาประกาศละทิ้ง
ความเชื่อในเวลานี้ และปฏิเสธไม่ยอมรับอ�ำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่มาพร้อม
กับข่าวสารนี้ จะเป็นการถอยหลังกลับไปสู่ความหายนะ เปาโลได้หนุนใจให้พวกเขา
ยืนหยัดต่อไปว่า “เหตุฉะนั้นขออย่าได้ละทิ้งความไว้วางใจของท่าน” “ท่านทั้งหลาย
จ�ำเป็นต้องมีความอดทน” “อีกไม่นาน พระองค์ผู้จะเสด็จมาก็จะเสด็จมาและจะไม่
ทรงชักช้า” หนทางที่ปลอดภัยอันเดียวของเขาคือ เขาต้องถนอมรักษาแสงสว่างที่เขา
ได้รบั จากพระเจ้าแล้ว ยึดมัน่ ในพระสัญญา และศึกษาพระคัมภีรต์ อ่ ไป และเฝ้ารอคอย
ด้วยความอดทนจนได้รับแสงสว่างเพิ่มขึ้น {GC 408.1}
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คำ�เตือนครั้งสุดท้ายจากพระเจ้า แก่มนุษย์
ทูตสวรรค์ 3 องค์ประกาศข่าวอันน่ากลัวที่สุด
ทูตสวรรค์ องค์ที่ 1 : “ จงย�ำเกรงพระเจ้า และถวายสง่าราศีแด่
พระองค์ เพราะถึงเวลาที่พระองค์จะทรงพิพากษาแล้ว และจง
นมัสการพระองค์ ผูไ้ ด้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์ แผ่นดินโลก ทะเล และ
บ่อน�้ำพุทั้งหลาย” พระคัมภีร์ไบเบิล วิวรณ์14:6 – 7 KJV
พระคัมภีร์ไบเบิล ยืนยัน ว่า พระเจ้าสร้างโลกและมนุษย์ มีบัญัติไว้
ใน พระคัมภีร์ ไบเบิล (ปฐมกาล1-2) และ พระบัญญัติ สิบ ประการ
(พระคัมภีร์ ไบเบิล อพยพ 20-ข้อที่ 4) และ พระคัมภีร์ ไบเบิล
เนหะมีย์ 9 :
สรุป: ค�ำเตือนสุดท้ายของพระเจ้าในพระคัมภีรเ์ ล่มสุดท้าย เตือนเรา
ให้เชื่อและนมัสการพระเจ้า (พระผู้สร้างของเรา) เพราะจะมีการ
พิพากษาแล้ว
WWM
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บทที่ 23

พระวิหาร

(What is the Sanctuary)
ข้อพระคัมภีรด์ ที สี่ ดุ ทีเ่ ป็นรากฐานและเป็นเสาหลักของความเชือ่ เรือ่ งการเสด็จ
กลับมาของพระคริสต์ ซึ่งประกาศว่า “อยู่นานสองพันสามร้อยวัน แล้วสถานบริสุทธิ์
นั้นจะได้รับการช�ำระ” (ดาเนียล 8: 14 TKJV) ทุกคนที่เชื่อว่า พระเจ้าจะเสด็จกลับมา
ในเร็ววันนี้ ย่อมคุน้ เคยกับถ้อยค�ำเหล่านีเ้ ป็นอย่างดี ริมฝีปากของคนนับพันกล่าวย�ำ้ ถึง
ค�ำพยากรณ์นปี้ ระหนึง่ เป็นค�ำขวัญแห่งความเชือ่ ของพวกเขา ทุกคนรูส้ กึ ว่า เหตุการณ์
ทีค่ ำ� ท�ำนายนีก้ ล่าวถึงคือ ความคาดหวังสดใสทีส่ ดุ และเป็นความหวังทีเ่ ขาทะนุถนอม
มากที่สุด โดยช่วงเวลาในค�ำพยากรณ์นี้ได้สิ้นสุดลงในฤดูใบไม้ร่วงของปี ค.ศ. 1844
บรรดาผูท้ รี่ อคอยการเสด็จกลับมาของพระคริสต์กเ็ ชือ่ เหมือนกับชาวคริสเตียนทัว่ โลก
ที่มองดูว่า โลกหรือพื้นที่บางส่วนในโลกนี้คือพระวิหาร พวกเขาเข้าใจว่าการช�ำระ
พระวิหารคือ การท�ำให้โลกบริสทุ ธิด์ ว้ ยไฟทีจ่ ะเกิดขึน้ ในวันสุดท้ายทีย่ ง่ิ ใหญ่ทสี่ ดุ และ
เหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นเมื่อพระเยซูเสด็จกลับมาครั้งที่สอง พวกเขาจึงสรุปกันว่า พระ
คริสต์จะเสด็จกลับมายังโลกในปี ค.ศ. 1844 {GC 409.1}
แต่เวลาทีก่ ำ� หนดไว้ได้ผา่ นพ้นไป และพระเจ้าไม่ได้เสด็จมาปรากฏ ผูเ้ ชือ่ ทราบ
ดีวา่ พระวจนะของพระเจ้าไม่เคยผิด ดังนัน้ การแปลค�ำพยากรณ์ของพวกเขาคงจะผิด
แต่ข้อผิดพลาดอยู่ที่ไหน หลายคนรีบตัดบทต่อปัญหาที่ยุ่งยากนี้ด้วยการปฎิเสธว่า
2300 วันไม่ได้สิ้นสุดลงในปี ค.ศ. 1844 พวกเขาไม่สามารถหาเหตุผลให้กับเรื่องนี้ได้
พวกเขารู้เพียงอย่างเดียวว่า พระคริสต์ไม่ได้เสด็จมาตามที่พวกเขาคาดหวังไว้ พวก
เขาโต้ว่า หากเวลาของค�ำพยากรณ์นี้สิ้นสุดลงในปี ค.ศ. 1844 พระคริสต์ควรจะต้อง
เสด็จกลับมาเพื่อช�ำระพระวิหารด้วยไฟเพื่อท�ำให้โลกนี้บริสุทธิ์ และเมื่อพระองค์ไม่ได้
เสด็จมา ช่วงเวลานั้นจึงยังไม่สิ้นสุด {GC 409.2}
การยอมรับข้อสรุปเช่นนี้หมายถึงการประกาศไม่ยอมรับวิธีค�ำนวนช่วงเวลา
พยากรณ์ทผี่ า่ นมา ว่าสองพันสามร้อยวันเริม่ ต้นเมือ่ พระราชาอาร์เธอเซอซิสออกค�ำสัง่
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ให้ไปบูรณะและสร้างกรุงเยรูซาเล็มในช่วงฤดูใบไม้ร่วงของปี ก.ค.ศ.

(ก่อนคริสตศักราช) 457 เมื่อเอาเวลานี้เป็นจุดเริ่มต้น เราจะอธิบายเหตุการณ์ต่างๆ
ที่พระธรรมดาเนียล 9:25-27 ท�ำนายไว้ล่วงหน้าได้อย่างคล้องจองที่สุด หกสิบสอง
สัปดาห์หรือช่วงเวลา 483 ปีแรกจาก 2300 ปีซงึ่ จะยืดไปจนถึงพระเมสสิยาห์ ผูถ้ กู เจิม
ไว้คอื เมือ่ พระคริสต์รบั บัพติศมาและทรงถูกเจิมด้วยพระวิญญาณบริสทุ ธิใ์ นปี ค.ศ. 27
เหตุการณ์ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นตรงตามที่ก�ำหนดไว้ ในช่วงกึ่งกลางสัปดาห์ที่เจ็ดสิบ
พระเมสสิยาห์จะถูกตัดขาด ภายหลังที่พระคริสต์รับบัพติศมาได้สามปีครึ่ง พระองค์
ทรงถูกตรึงบนกางเขนในฤดูใบไม้ผลิในปี ค.ศ. 31 ช่วงเวลา 70 สัปดาห์หรือ 490 ปีนนั้
เป็นเวลาที่จัดให้ชนชาติยิวโดยเฉพาะ เมื่อเวลานี้สิ้นสุดลง ชนชาตินี้ถูกประทับตราว่า
“ไม่ยอมรับพระคริสต์” และการกดขีข่ ม่ เหงสาวกของพระองค์ได้เริม่ ต้นขึน้ ในปี ค.ศ.34
และเหล่าอัครทูตได้หนั ไปหาคนต่างชาติ ช่วง 490 ปีแรกจากจ�ำนวน 2300 ปีผา่ นพ้นไป
จึงคงเหลือ 1810 ปี เมือ่ เริม่ นับตัง้ แต่ปี ค.ศ. 34 ไปอีก 1810 ปี ระยะเวลานีจ้ ะไปสิน้ สุด
ที่ ค.ศ. 1844 ทูตสวรรค์บอกไว้แล้วว่า “สถานบริสุทธิ์นั้นจะได้รับการช�ำระ”
ค�ำพยากรณ์ที่เจาะจงได้เกิดขึ้นและส�ำเร็จตรงตามเวลาที่ก�ำหนดไว้อย่างไม่มีข้อสงสัย
{GC 410.1}
ด้วยวิธีการค�ำนวณเวลาเช่นนี้ ทุกอย่างก็กระจ่างและลงตัวกันพอดียกเว้นแต่
ว่า ยังมองไม่เห็นว่าจะมีเหตุการณ์ใดทีน่ ำ� มาอธิบายเรือ่ งการช�ำระพระวิหารทีเ่ กิดขึน้ ใน
ปี ค.ศ. 1844 ได้ หากจะปฏิเสธว่าวันทีพ่ ยากรณ์ไว้ไม่ได้สนิ้ สุดในช่วงเวลานัน้ จะท�ำให้
ปัญหาทั้งหมดสับสนมากยิ่งขึ้น และเป็นการปฏิสธไม่ยอมรับสิ่งต่างๆที่ได้เกิดขึ้น ซึ่ง
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามค�ำพยากรณ์ได้กล่าวไว้อย่างไม่ผิดพลาด {GC 410.2}
แต่พระเจ้าทรงน�ำประชากรของพระองค์ในขบวนการยิง่ ใหญ่แห่งการประกาศ
ข่าวการเสด็จกลับมาของพระเยซู อ�ำนาจและพระสิริของพระองค์ทรงสถิตอยู่ร่วมกับ
ขบวนการนี้ และพระองค์จะไม่ทรงปล่อยให้เรือ่ งนีจ้ บลงด้วยความมืดมนและความผิด
หวัง หรือให้คนประณามว่าเป็นความตื่นตูมและงมงาย พระองค์จะไม่ปล่อยให้ความ
สงสัยและความไม่แน่นอนเกิดขึน้ กับพระวจนะของพระองค์ ถึงแม้มคี นจ�ำนวนมากได้
ละทิ้งวิธีการค�ำนวนเวลาของค�ำพยากรณ์ที่แล้วมา และไม่ยอมรับที่มาของขบวนการ
นี้ว่าถูกต้อง คนอีกมากมายที่ไม่ยอมละทิ้งข้อเชื่อและประสบการณ์ที่มีพระคัมภีร์
สนับสนุนและพระวิญญาณของพระเจ้าเป็นพยาน พวกเขาเชือ่ ว่า พวกเขาได้ใช้หลักการ
438 การแปลความหมายที่ถูกต้องเพื่อใช้ในการศึกษาค�ำพยากรณ์ต่างๆ และเป็น

หน้าที่ของเขาที่จะยึดความจริงที่ได้มาแล้วให้มั่นคง และด�ำเนินการศึกษาค้นคว้า
พระคัมภีรใ์ นแนวทางเดียวกันต่อไป พวกเขาอธิษฐานอย่างร้อนรน ทบทวนจุดยืนและ
ศึกษาพระคัมภีร์เพื่อค้นหาข้อผิดพลาดของเขา เมื่อพวกเขามองไม่เห็นข้อผิดพลาด
ในการค�ำนวนเวลาของค�ำพยากรณ์ พวกเขาจึงใส่ใจศึกษาเรื่องราวของพระวิหารมาก
ยิ่งขึ้น { GC 411.3}
ในการศึกษาพระคัมภีร์ พวกเขาไม่พบหลักฐานใดที่สนับสนุนแนวคิดซึ่งเป็น
ทีย่ อมรับกันทัว่ ไปว่า โลกนีค้ อื พระวิหาร แต่พวกเขาได้พบค�ำอธิบายทีส่ มบูรณ์ทสี่ ดุ ใน
พระคัมภีรเ์ กีย่ วกับเรือ่ งราวของพระวิหาร สภาพ ทีต่ งั้ และพิธกี ารต่างๆ ค�ำพยานของ
ผูเ้ ขียนพระคัมภีรศ์ กั ดิส์ ทิ ธิท์ ไี่ ด้จารึกไว้อย่างชัดเจนและมีอยูม่ ากมาย เกินกว่าทีใ่ ครจะ
เกิดความสงสัยใดๆได้ อัครทูตเปาโลกกล่าวไว้ในจดหมายที่เขียนถึงชาวฮีบรูว่า “แม้
พันธสัญญาเดิมนั้น ก็มีกฎในการนมัสการ และมีโลกียศักดิ์สิทธิสถาน เพราะว่าได้มี
เต็นท์กางขึ้นตกแต่งเสร็จแล้ว คือห้องชั้นนอก ซึ่งมีคันประทีป โต๊ะ และขนมปังหน้า
พระพักตร์ ห้องนี้เรียกว่า “วิสุทธิสถาน” ภายในม่านชั้นที่สองมีห้อง ซึ่งเรียกว่า “อภิ
สุทธิสถาน” มีแท่นทองค�ำส�ำหรับเผาเครื่องหอม และมีหีบหุ้มด้วยทองค�ำทุกด้าน
ส�ำหรับบรรจุพันธสัญญา ภายในหีบนั้น มีโถทองค�ำใส่มานา และมีไม้เท้าของอาโรนที่
ออกดอกตูม และมีศลิ าสองแผ่นจารึกพันธสัญญา (พระบัญญัตสิ บิ ประการ) และเหนือ
หีบนั้น มีรูปเครูบแห่งพระสิริ คลุมพระที่นั่งพระกรุณานั้น สิ่งเหล่านี้ เราจะพรรณนา
ให้ละเอียดในที่นี้ไม่ได้” (ฮีบรู 9: 1-5) {GC 411.1}
พระวิหารทีเ่ ปาโลกล่าวถึงนี้ หมายถึงพลับพลาทีโ่ มเสสสร้างขึน้ ตามพระบัญชา
ของพระเจ้า เพือ่ เป็นทีป่ ระทับของพระเจ้ายิง่ ใหญ่ “ให้เขาสร้างสถานนมัสการถวายแก่
เรา เพื่อเราจะได้อยู่ท่ามกลางพวกเขา” (อพยพ 25:8) นี่คือพระบัญชาที่ทรงโปรด
ประทานให้แก่โมเสสในขณะที่อยู่บนภูเขาเพื่อเข้าเฝ้าพระเจ้า ชาวอิสราเอลเดินทาง
อยูใ่ นป่ากันดารและพลับพลานีถ้ กู สร้างขึน้ มาให้เคลือ่ นย้ายจากทีห่ นึง่ ไปยังอีกทีห่ นึง่ ได้
แต่ถึงกระนั้น พลับพลานี้ยังมีโครงสร้างที่สง่างามยิ่ง ฝาผนังของพลับพลาเป็นแผ่นไม้
ตรงทีห่ มุ้ ด้วยทองค�ำอย่างหนาและวางอยูบ่ นฐานทีท่ ำ� ด้วยเงิน หลังคาพลับพลาท�ำด้วย
ผ้าม่านหรือผ้าคลุมหลายชัน้ ชัน้ นอกสุดท�ำด้วยหนังสัตว์ ชัน้ ในสุดท�ำจากผ้าป่านเนือ้ ดี
มีภาพปักเครูปที่สวยงาม บริเวณลานพลับพลาจะมีแท่นเผาเครื่องบูชาวางอยู่ ภายใน
ตัวพลับพลามีม่านอย่างดีและสวยงามกั้นพลับพลาออกเป็นสองส่วน เรียกว่า 439

วิสุทธิสถานกับอภิสุทธิสถาน.และม่านชนิดเดียวกันนี้ก็ใช้ปิดทางเข้าไปสู่ห้องชั้นนอก
{GC 411.2}
ภายในวิสุทธิสถานมีคันประทีปอยู่ทางทิศใต้ของพลับพลา คันประทีปนี้มี
ตะเกียงเจ็ดดวงที่ส่องสว่างในพระวิหารทั้งกลางวันและกลางคืน ทางตอนเหนือมีโต๊ะ
ขนมปังหน้าพระพักตร์และด้านหน้าม่านทีก่ นั้ ระหว่างวิสทุ ธิสถานและอภิสทุ ธิสถานมี
แท่นทองค�ำส�ำหรับเผาเครือ่ งหอม ในทุกๆวัน ควันหอมจากแท่นบูชานีจ้ ะลอยขึน้ ไปยัง
เบื้องพระพักตร์พระเจ้าพร้อมกับค�ำอธิษฐานของชนชาติอิสราเอล {GC 412.1}
ภายในอภิสทุ ธิสถานมีหบี พระโอวาท เป็นหีบท�ำจากไม้มคี า่ ทีห่ อ่ หุม้ ด้วยทองค�ำ
เป็นที่เก็บศิลาสองแผ่นที่พระเจ้าได้จารึกพระบัญญัติสิบประการของพระองค์ เหนือ
หีบพระโอวาทซึง่ เป็นฝาปิดหีบศักดิส์ ทิ ธิ์ คือพระทีน่ งั่ พระกรุณา ทีเ่ ป็นผลงานชิน้ ทีง่ าม
สง่ายิง่ เหนือพระทีน่ งั่ พระกรุณาถูกปกคลุมด้วยเครูป 2 รูป โดยแต่ละรูปจะอยูท่ ปี่ ลาย
ของพระทีน่ งั่ และทัง้ หมดนีท้ ำ� ด้วยทองค�ำบริสทุ ธิ์ การทีพ่ ระเจ้าสถิตร่วมด้วยในห้องนี้
จะเห็นได้จากเมฆแห่งพระสิริที่ระหว่างเครูปทั้งสอง {GC 412.2}
หลังจากที่ชาวฮีบรูตั้งถิ่นฐานอยู่ในแผ่นดินคานาอันแล้ว พระวิหารที่กษัตริย์
ซาโลมอนทรงสร้างได้เข้ามาแทนทีพ่ ลับพลาหลังนี้ ถึงแม้วา่ พระวิหารนีจ้ ะมีโครงสร้าง
ถาวรและมีขนาดใหญ่กว่า แต่พระวิหารนี้ก็ยังคงสัดส่วนเดียวกันไว้ และตกแต่งด้วย
เครือ่ งใช้ทเี่ หมือนกัน ยกเว้นแต่ในช่วงของดาเนียลทีพ่ ระวิหารถูกท�ำลายจนเหลือเพียง
ซากสลักหักพัง สภาพของพระวิหารจะเป็นเช่นเดียวกันนี้ จนกระทั่งถูกทหารโรมัน
ท�ำลายไปในปี ค.ศ. 70 {GC 412.3}
นีเ่ ป็นพระวิหารในโลกเพียงหลังเดียวทีพ่ ระคัมภีรใ์ ห้รายละเอียดไว้ ซึง่ เปาโล
กล่าวไว้ว่า เป็นพระวิหารแห่งพันธสัญญาเดิม ส่วนในพันธสัญญาใหม่ไม่มีพระวิหาร?
{GC 412.4}
เมือ่ ผูท้ แี่ สวงหาความจริงเปิดพระธรรมฮีบรูอา่ นอีกครัง้ หนึง่ พวกเขาพบพระ
วิหารหลังที่สองหรือพระวิหารในพันธสัญญาใหม่ เปาโลกล่าวว่า “แม้พันธสัญญาเดิม
นัน้ ก็มกี ฎในการนมัสการและมีโลกียศักดิส์ ทิ ธิสถาน” การใช้คำ� ว่า “ก็ม”ี หมายความว่า
เปาโลเคยเอ่ยถึงพระวิหารนี้มาก่อน เมื่อเราพลิกพระคัมภีร์กลับไปยังข้อแรกของบท
ดังกล่าว พระคัมภีรไ์ ด้กล่าวไว้วา่ “เรือ่ งทีเ่ ราพูดอยูน่ มี้ ขี อ้ ทีส่ ำ� คัญ คือ เรามีมหาปุโรหิต
440 อย่างนี้ คือมหาปุโรหิตผู้ประทับเบื้องขวาพระที่นั่งแห่งพระองค์ ผู้ยิ่งใหญ่

ในสวรรค์เป็นผูป้ ฏิบตั กิ จิ ในสถานศักดิส์ ทิ ธิแ์ ละในเต็นท์แท้ซงึ่ พระเจ้าได้ทรงตัง้ ไว้ ไม่ใช่
มนุษย์ตั้ง” (ฮีบรู 8: 1,2) {GC 413.1}
ข้อพระคัมภีรน์ เี้ ปิดเผยให้เห็นพระวิหารแห่งพันธสัญญาใหม่ มนุษย์เป็นผูส้ ร้าง
พระวิหารหลังแรก ซึง่ สร้างโดยโมเสส แต่พระเจ้าเป็นผูส้ ร้างพระวิหารแห่งพันธสัญญา
ใหม่ ไม่ใช่มนุษย์สร้าง ในพระวิหารหลังแรกนั้น มนุษย์เป็นผู้ประกอบพิธี ในพระวิหาร
แห่งพันธสัญญาใหม่นี้ พระคริสต์ทรงเป็นพระมหาปุโรหิตของเรา ทรงปฏิบตั กิ จิ ทีเ่ บือ้ ง
ขวาพระที่นั่งของพระเจ้า พระวิหารหลังหนึ่งอยู่บนโลก ส่วนอีกหลังหนึ่งอยู่ในสวรรค์
{GC 413.2}
นอกจากนีแ้ ล้ว โมเสสได้สร้างพลับพลาตามแบบทีไ่ ด้วางไว้ พระเจ้าทรงตรัสสัง่
โมเสสว่า “แบบอย่างพลับพลาและเครื่องทั้งปวงของพลับพลานั้น เจ้าจงท�ำตามที่เรา
แจ้งไว้แก่เจ้านี้ทุกประการ” และพระองค์ได้สั่งก�ำชับอีกว่า “จงระวังท�ำสิ่งเหล่านี้ตาม
แบบอย่างที่เราแจ้งแก่เจ้าบนภูเขา” (อพยพ 25: 9,40) และเปาโลกล่าวว่าพลับพลา
หลังแรก “เป็นเครื่องหมายแห่งยุคปัจจุบัน (มี) การถวายของก�ำนัลและเครื่องบูชา”
สถานทีศ่ กั ดิส์ ทิ ธิภ์ ายในพระวิหารเป็น “แบบจ�ำลองของสวรรค์” ปุโรหิตผูป้ ระกอบพิธี
ถวายตามบัญญัติปฏิบัติกิจ “เป็นแบบและเงาแห่งศักดิ์สิทธิสถาน” และ “พระคริสต์
ไม่ได้เสด็จเข้าในสถานศักดิ์สิทธิ์ซึ่งสร้างขึ้นด้วยมือมนุษย์อันเป็นแบบจ�ำลองจากของ
จริง แต่พระองค์ได้เสด็จเข้าไปในพระวิหารบนสวรรค์นั้น เพื่อเข้าเฝ้าพระเจ้าเพื่อเรา
ทั้งหลาย” (ฮีบรู 9: 9; 23; 8: 5; 9: 24) {GC 413.3}
พระวิหารในสวรรค์ที่พระเยซูปฏิบัติพระราชกิจเพื่อเราอยู่นั้น เป็นต้นแบบที่
ยิ่งใหญ่ โดยหลังที่โมเสสสร้างนั้นเป็นแบบจ�ำลอง พระเจ้าทรงประทานพระวิญญาณ
ของพระองค์สถิตกับช่างผูส้ ร้างวิหารในโลก ความสามารถทางศิลปทีแ่ สดงออกให้เห็น
ในการสร้าง เป็นการแสดงออกถึงพระปรีชาของพระเจ้า ฝาผนังซึง่ เป็นทองค�ำขนาดใหญ่
สะท้อนแสงตะเกียงเจ็ดดวงจากคันประทีปทองค�ำไปรอบทิศ โต๊ะขนมปังและแท่นเผา
เครือ่ งหอมเปล่งประกายระยิบดังทองค�ำขัดเงา ม่านขนาดใหญ่ที่รวมตัวเป็นเพดาน มี
ภาพทูตสวรรค์ที่ทอด้วยด้ายสีฟ้า สีม่วงและสีแดงสด เพิ่มความงามให้กับบริเวณนั้น
และเลยผ้าม่านที่สองจะเป็นสถานที่บริสุทธิ์ซึ่งจะมองเห็นพระสิริของพระเจ้าได้ เป็น
ที่ซึ่งไม่มีผู้ใดนอกจากมหาปุโรหิตจะเข้าไปและมีชีวิตอยู่ต่อไปได้ {GC 414.1}
ความงดงามยิ่งใหญ่ของพลับพลาในโลกสะท้อนให้สายตาของมนุษย์ 441

ได้มองเห็นพระสิรขิ องพระวิหารในสวรรค์ ทีซ่ งึ่ พระคริสต์ ผูท้ รงด�ำเนินไปก่อนหน้านัน้
ปฏิบตั พิ ระราชกิจต่อเบือ้ งพระบัลลังก์ของพระเจ้าเพือ่ เรา เป็นทีป่ ระทับของจอมราชา
ที่มีทูตสวรรค์เป็นพันๆ รับใช้พระองค์ และเป็นโกฏิๆ ยืนอยู่หน้าพระองค์ (ดาเนียล 7:
10) วิหารหลังนั้นเปี่ยมด้วยพระสิริของบัลลังก์นิรันดร์ บัลลังก์ซึ่งมีเศราฟีม ซึ่งเป็นทูต
ผู้ปกป้องที่เต็มด้วยสง่าราศี ยังต้องคลุมหน้าในขณะสรรเสริญพระองค์ นี่เป็นผลงาน
ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่ฝีมือมนุษย์เคยท�ำขึ้นมา แต่ผลงานนี้เป็นเพียงเงาที่เลือนรางของ
ความยิง่ ใหญ่และสง่างามของพระวิหารในสวรรค์ แต่กระนัน้ ความจริงทีส่ ำ� คัญเกีย่ วกับ
พระวิหารในโลกและพิธีการต่างๆ สอนเราถึงพระวิหารในสวรรค์และพระราชกิจ
ยิ่งใหญ่ที่ก�ำลังด�ำเนินอยู่เพื่อความรอดของมนุษย์ {GC 414.2}
พระวิหารในโลกมีห้องอยู่สองห้อง ซึ่งได้จ�ำลองบริเวณที่ศักดิ์สิทธิ์ภายใน
พระวิหารในสวรรค์ ในนิมิต อัครสาวกยอห์นได้เห็นภาพพระวิหารของพระเจ้าใน
สวรรค์ ท่านเห็น “คบเพลิงเจ็ดดวงจุดไว้ตรงหน้าพระที่นั่ง” (วิวรณ์ 4 :5) ท่านเห็นทูต
สวรรค์องค์หนึ่ง “ถือกระถางไฟทองค�ำออกมายืนอยู่ที่แท่น พระเจ้าได้ทรงประทาน
เครื่องหอมเป็นอันมากแก่ทูตองค์นั้น เพื่อให้ถวายร่วมกับค�ำอธิษฐานของธรรมิกชน
ทัง้ ปวงบนแท่นทองค�ำทีอ่ ยูห่ น้าพระทีน่ งั่ นัน้ ” (วิวรณ์ 8:3) ในทีน่ อี่ คั รทูตได้รบั อนุญาต
ให้มองเห็นห้องแรกของพระวิหารในสวรรค์ และท่านเห็น “คบเพลิงเจ็ดดวง” และ
“แท่นทองค�ำ” ซึ่งเทียบได้กับคันประทีปทองค�ำและแท่นเผาเครื่องหอมในพระวิหาร
บนโลก อีกครัง้ หนึง่ “พระวิหารของพระเจ้าในสวรรค์กเ็ ปิด” (วิวรณ์ 11:19) และท่าน
ได้มองเข้าไปในม่านไปยังอภิสุทธิสถาน ณที่นั่น ท่านได้มองเห็น “หีบพันธสัญญาของ
พระองค์” ซึ่งเทียบได้กับหีบศักดิ์สิทธิ์ที่โมเสสสร้างขึ้น เพื่อใช้บรรจุพระบัญญัติ (สิบ
ประการ) ของพระเจ้า {GC 414.3}
ด้วยประการฉะนี้ ผู้ที่ศึกษาเรื่องราวเหล่านี้ได้พบข้อพิสูจน์ที่ไม่อาจโต้แย้ง
ได้ว่า มีพระวิหารอยู่ในสวรรค์ โมเสสสร้างพระวิหารในโลกตามแบบที่พระเจ้าเปิดให้
เขาเห็น เปาโลสอนว่า แบบทีใ่ ช้สร้างนัน้ มาจากพระวิหารหลังแท้ในสวรรค์ และยอห์น
ยืนยันว่า เขาเห็นพระวิหารในสวรรค์ {GC 415.1}
พระวิหารในสวรรค์เป็นทีป่ ระทับของพระเจ้า บัลลังก์ของพระองค์ถกู สถาปนา
ด้วยความชอบธรรมและการพิพากษา พระบัญญัตขิ องพระองค์ตงั้ อยูใ่ นอภิสทุ ธิสถาน
442 พระบัญญัตเิ ป็นกฎบัญญัตยิ งิ่ ใหญ่ชอบธรรมทีใ่ ช้ทดสอบมนุษยชาติ เหนือหีบ

พันธสัญญาที่ใช้บรรจุแผ่นพระบัญญัติ มีพระที่นั่งพระกรุณาปกคลุมอยู่ พระคริสต์
ทรงทูลแก้ตา่ งคนบาปด้วยพระโลหิตของพระองค์เองทีห่ น้าพระทีน่ งั่ นี้ ซึง่ แสดงให้เห็น
การประสานความยุ ติ ธ รรมเข้ า กั บ ความเมตตาในแผนการช่ ว ยมนุ ษ ย์ ใ ห้ ร อด
การประมวลสองสิ่งนี้มีเพียงพระปัญญาที่ไร้ขอบเขตสามารถคิดขึ้นมาได้ และพระ
อ�ำนาจทีไ่ ม่มขี ดี จ�ำกัดสามารถท�ำให้สำ� เร็จได้ การประมวลนีส้ ร้างความฉงนและความ
เทิดทูนให้กับทั่วทั้งสวรรค์ เศราฟิมในพระวิหารบนโลกมองดูพระที่นั่งพระกรุณาด้วย
ความเคารพย�ำเกรง ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ชาวสวรรค์ใส่ใจต่องานการไถ่ให้รอด นี่เป็น
ความเมตตาทีล่ ำ�้ ลึกทีท่ ตู สวรรค์ปรารถนาจะได้เห็น เมือ่ พระเจ้าทรงยุตธิ รรมในการท�ำ
ให้คนบาปทีก่ ลับใจให้กลายเป็นคนชอบธรรม และเชือ่ มความสัมพันธ์ใหม่กบั มนุษยชาติ
ที่ล้มลงในบาป เมื่อพระคริสต์ทรงก้มลงเพื่อยกฝูงชนนับไม่ถ้วนขึ้นจากเหวแห่งความ
หายนะ และสวมเสือ้ แห่งความชอบธรรมของพระองค์ทไี่ ร้ตำ� หนิให้ เพือ่ พวกจะเขาเข้า
มาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับทูตสวรรค์ที่ไม่เคยล้มลงในบาป และได้อาศัยอยู่เบื้อง
พระพักตร์พระเจ้าตลอดไปเป็นนิตย์ {GC 41532}
พระราชกิจของพระคริสต์ในฐานะผู้ไกล่เกลี่ยของมนุษย์เสนอไว้ให้เห็นอย่าง
งดงามในค�ำพยากรณ์ของท่านผูเ้ ผยพระวจนะเศคาริยาห์ทกี่ ล่าวถึงพระองค์วา่ พระองค์
ทรงเป็น “ชายผู้ที่มีชื่อว่าพระอังกูร” ผู้เผยพระวจนะกล่าวว่า “ท่านผู้นี้แหละจะเป็น
ผูส้ ร้างพระวิหารของพระเจ้า และจะรับเกียรติศกั ดิ์ และจะประทับและปกครองอยูบ่ น
ราชบัลลังก์ ของท่านและ จะมีปโุ รหิตผูห้ นึง่ อยูข่ า้ ง พระทีน่ งั่ ของท่าน และการหารือกัน
อย่างสันติจะมีอยู่ระหว่างท่านทั้งสอง” (เศคาริยาห์ 6:12, 13) {GC 415.3}
“ท่านผู้น้ีแหละจะเป็นผู้สร้างพระวิหาร” ด้วยการถวายบูชาและการเป็นผู้
ไกล่เกลีย่ ของพระคริสต์ พระองค์ทรงเป็นทัง้ รากฐานและผูส้ ร้างคริสตจักรของพระเจ้า
อัครทูตเปาโลเน้นว่า พระองค์ “ทรงเป็นศิลามุมเอก ในพระองค์นนั้ ทุกส่วนของโครงร่าง
ต่อกันสนิท และเจริญขึน้ เป็นวิหารอันบริสทุ ธิใ์ นองค์พระผูเ้ ป็นเจ้า และในพระองค์นนั้
ท่านก็ก�ำลังจะถูกก่อขึ้นให้เป็นที่สถิตของพระเจ้าในฝ่ายพระวิญญาณด้วย” (เอเฟซัส
2:20-22) {GC 416.1}
พระองค์ “จะรับเกียรติศกั ดิ”์ พระสิรขิ องการไถ่มวลมนุษย์ให้รอดนัน้ เป็นของ
พระองค์ นี่คือบทเพลงของผู้ที่ได้รับการไถ่จะถวายให้ตลอดชั่วนิรันดร์ “แด่พระองค์ผู้
ทรงรักเราทั้งหลายและได้ทรงปลดเปลื้องบาปของเราด้วยพระโลหิตของ
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พระองค์.....พระเกียรติและไอศวรรย์จงมีแด่พระองค์สืบๆไปเป็นนิตย์” (วิวรณ์ 1:5,
6) {GC 416.2}
พระองค์ “จะทรงประทับและปกครองอยูบ่ นราชบัลลังก์ของท่านและมีปโุ รหิต
ผูห้ นึง่ อยูข่ า้ งพระทีน่ งั่ ของท่าน” ในเวลานีอ้ าณาจักรแห่งพระสิรยิ งั ไม่ได้ถกู น�ำเข้ามาตัง้
อยู่ “บนพระทีน่ งั่ อันรุง่ เรืองของพระองค์” (มัทธิว 25:31) ตราบจนกระทัง่ พระราชกิจ
แห่งการเป็นผู้ไกล่เกลี่ยได้สิ้นสุด เมื่อพระเจ้า “จะทรงประทานพระที่นั่งของดาวิด
บรรพบุรษุ ของท่านให้แก่พระองค์” เป็นอาณาจักรที่ “ไม่รจู้ กั สิน้ สุด” (ลูกา 1: 32,33)
ในฐานะทีพ่ ระคริสต์ทรงเป็นพระมหาปุโรหิต พระองค์ทรงประทับอยูบ่ นบัลลังก์รว่ มกับ
พระบิดา (วิวรณ์ 3:21) พระองค์จะประทับบนบัลลังก์ร่วมกับพระเจ้าที่ด�ำรงค์อยู่
เป็นนิตย์ และทรงด�ำรงอยูด่ ว้ ยพระองค์เอง พระองค์ทรง “แบกความเจ็บไข้ของเราทัง้
หลายและหอบความเจ็บปวดของเราไป” พระองค์ “ทรงถูกทดลองใจเหมือนอย่างเรา
ทุกประการ ถึงกระนั้นพระองค์ก็ยังปราศจากบาป” “พระองค์จงึ ทรงสามารถช่วยผู้ที่
ถูกลองใจได้” “ถ้าผูใ้ ดท�ำบาป เราก็มพี ระองค์ผทู้ ลู ขอพระบิดาเพือ่ เรา” (อิสยาห์ 53:4;
ฮีบรู 4 :15 ; 2: 18; 1 ยอห์น 2:1) พระองค์ทรงทูลขอด้วยพระวรกายที่ถูกแทงและ
แตกหัก ด้วยชีวิตที่ไร้ต�ำหนิ ด้วยพระหัตถ์ที่มีบาดแผล สีข้างที่ถูกแทง และพระบาทที่
เสียรูป พระองค์ได้ทูลขอเพื่อไถ่มนุษย์ที่ล้มลงในบาปให้รอดด้วยราคาที่ประเมินค่า
ไม่ได้ {GC416.3}
“และการหารือกันอย่างศานติจะมีอยู่ระหว่างท่านทั้งสอง” ความรักของ
พระบิดาซึง่ มีไม่นอ้ ยไปกว่าของพระบุตรเป็นบ่อน�ำ้ พุแห่งการช่วยให้รอดส�ำหรับมนุษย์
ทีห่ ลงหายไป พระเยซูตรัสกับเหล่าสาวกก่อนเสด็จไปจากพวกเขาว่า “เราจะอ้อนวอน
พระบิดาเพื่อท่าน เพราะว่าพระบิดาเองก็ทรงรักท่านทั้งหลาย” (ยอห์น 16:26, 27)
“พระเจ้าทรงให้โลกนี้คืนดีกันกับพระองค์โดยพระคริสต์” (2 โครินธ์ 5:19) และพระ
ราชกิจของพระองค์ในพระวิหารเบือ้ งบนนัน้ “การหารือกันอย่างศานติจะมีอยูร่ ะหว่าง
ท่านทั้งสอง” “พระเจ้าทรงรักโลกจนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์
เพือ่ ทุกคนทีว่ างใจในพระบุตรนัน้ จะไม่พนิ าศแต่มชี วี ติ นิรนั ดร์”(ยอห์น3:16){GC416.4}
ค�ำถามที่ว่า พระวิหารคืออะไรนั้น พระคัมภีร์ได้ตอบไว้อย่างชัดเจน ค�ำว่า
“พระวิหาร” ตามที่พระคัมภีร์ใช้นั้นประการแรกหมายถึงพลับพลาที่โมเสสสร้างตาม
444 แบบของพระวิหารหลังที่มีบนสวรรค์ และประการที่สองหมายถึง “พระ

วิหาร”ทีแ่ ท้จริงในสวรรค์ ซึง่ พระวิหารในโลกนีเ้ ล็งไปถึง เมือ่ พระคริสต์ทรงสิน้ พระชนม์
พิธีการต่างๆของพระวิหารจะได้สิ้นสุดลง พระวิหารที่แท้จริงในสวรรค์ คือพระวิหาร
แห่งพันธะสัญญาใหม่ และในขณะที่ค�ำพยากรณ์ในพระธรรมดาเนียล 8:14 ส�ำเร็จ
สมจริงตามนี้ พระวิหารที่กล่าวถึงนี้จะต้องเป็นพระวิหารแห่งพันธสัญญาใหม่ เมื่อ
2300 วันสิน้ สุดลงในปี ค.ศ. 1844 นัน้ ไม่มพี ระวิหารเช่นนีอ้ ยูบ่ นโลกมาหลายศตวรรษ
แล้ว ด้วยเหตุนี้ ค�ำพยากรณ์ที่ว่า “อยู่นานสองพันสามร้อยวัน แล้วสถานบริสุทธิ์นั้น
จะได้รับการช�ำระ” จึงชี้ไปยังพระวิหารในสวรรค์อย่างไม่ต้องสงสัย {GC 417.1}
แต่คำ� ถามส�ำคัญทีส่ ดุ ทีย่ งั ต้องการค�ำตอบคือ การช�ำระพระวิหารคืออะไร การ
ช�ำระนีเ้ ป็นพิธกี รรมหนึง่ ของพระวิหารบนโลกตามทีพ่ ระคริสตธรรมคัมภีรเ์ ดิมได้บนั ทึก
ไว้ แต่มีอะไรที่อยู่ในสวรรค์ที่ต้องการช�ำระ พระธรรมฮีบรูบทที่ 9 สอนเรื่องการช�ำระ
พระวิหารทัง้ บนโลกและของสวรรค์ไว้อย่างชัดเจน “เกือบทุกสิง่ จะบริสทุ ธิเ์ พราะโลหิต
และถ้าไม่มโี ลหิตไหลออกแล้วก็จะไม่มกี ารอภัยของบาป เหตุฉะนัน้ จึงจ�ำเป็นต้องช�ำระ
ล้างแบบจ�ำลองของสวรรค์ โดยใช้เครือ่ งบูชาอย่างนี้ (เลือดของสัตว์) แต่วา่ ของจริงจาก
สวรรค์นั้นต้องช�ำระให้บริสุทธิ์ด้วยเครื่องบูชาอันประเสริฐกว่าเครื่องบูชาเหล่านั้น”
(ฮีบรู 9:22, 23) ซึ่งเป็นพระโลหิตล�้ำค่าของพระคริสต์เอง {GC 417.2}
การช�ำระทัง้ ในพิธจี ำ� ลองบนโลกและพิธจี ริงในสวรรค์ตอ้ งใช้เลือด ในพิธจี ำ� ลอง
จะใช้เลือดของสัตว์และในพิธจี ริงจะใช้พระโลหิตของพระคริสต์ เปาโลกล่าวถึงเหตุผล
ของการช�ำระที่ต้องใช้เลือดว่า ถ้าไม่มีการหลั่งโลหิตแล้ว ก็จะไม่มีการอภัยบาป การ
อภัยบาปหรือการลบบาปทิ้งไปเป็นพระราชกิจที่ต้องท�ำ แต่บาปเข้ามาเกี่ยวข้องกับ
พระวิหารทัง้ ในสวรรค์และในโลกได้อย่างไร เราจะเรียนรูด้ ว้ ยการศึกษาพิธกี รรมทีเ่ ป็น
สัญลักษณ์ เพราะปุโรหิตในโลกประกอบกิจ “ที่เป็นแต่แบบและเงาแห่งศักดิ์สิทธิ
สถาน” ที่มีอยู่ในสวรรค์ (ฮีบรู 8:5) {GC 417.3}
พิธกี ารในพระวิหารบนโลกแยกออกเป็นสองส่วน ปุโรหิตท�ำพิธใี นวิสทุ ธิสถาน
ทุกวัน โดยมหาปุโรหิตจะประกอบพิธพี เิ ศษในการลบมลทินบาปในอภิสทุ ธิสถานปีละ
หนึง่ ครัง้ เพือ่ เป็นการช�ำระพระวิหาร วันแล้ววันเล่าคนบาปทีไ่ ด้กลับใจจะน�ำเครือ่ งบูชา
มาถวายมายังประตูพลับพลา สารภาพบาปของเขาพร้อมกับวางมือลงบนหัวของสัตว์ที่
จะใช้เป็นเครือ่ งถวายบูชา นีเ่ ป็นสัญลักษณ์ของการถ่ายโอนบาปจากตัวเขาไปยังเครือ่ ง
ถวายบูชาที่ไร้บาป จากนั้นก็จะฆ่าสัตว์ตัวนั้น อัครสาวกกล่าวไว้ว่า “ถ้าไม่มี 445

โลหิตไหลออกแล้วก็จะไม่มกี ารอภัยของบาป” “ชีวติ ของเนือ้ หนังอยูใ่ นเลือด” (เลวีนติ ิ
17: 11) พระบัญญัติของพระเจ้าที่ถูกละเมิดทวงหาชีวิตของผู้ล่วงละเมิด เลือดเป็น
สัญลักษณ์ของชีวิตที่เป็นค่าปรับ โดยที่เหยื่อนั้นได้แบกรับความบาปของเขาแทน
ปุโรหิตเอาเลือดนี้ไปยังวิสุทธิสถานและพรมใส่หน้าผ้าม่าน หลังม่านนั้นเป็นที่ตั้งหีบ
บรรจุพระบัญญัติที่คนบาปได้ล่วงละเมิด พิธีการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของการโอนย้าย
บาปไปสู่พระวิหาร แต่ในบางกรณีจะไม่มีการน�ำเลือดเข้าไปในวิสุทธิสถาน แต่ปุโรหิต
จะรับประทานเนื้อสัตว์นั้นแทน ตามที่โมเสสได้ชี้แนะบุตรของอาโรนว่า พระเจ้าได้ให้
ท่าน “รับความผิดของชุมนุมชน” (เลวีนิติ 10: 17) พิธีทั้งสองเป็นสัญลักษณ์ของการ
โยกย้ายบาปจากผู้ที่กลับใจไปสู่พระวิหาร {GC 418.1}
พิธีการเช่นนี้เกิดขึ้นวันแล้ววันเล่าตลอดทั้งปี บาปของชนชาติอิสราเอลจึง
ถูกถ่ายโอนไปสู่พระวิหาร และจึงจ�ำเป็นต้องมีพิธีกรรมพิเศษเพื่อจะก�ำจัดบาปเหล่านี้
ออกไป พระเจ้าทรงบัญชาให้ลบมลทินบาปออกไปจากห้องบริสทุ ธิแ์ ต่ละห้อง “เขาจะ
ท�ำการลบมลทินของสถานศักดิส์ ทิ ธิ์ เพราะเหตุมลทินของคนอิสราเอล และเพราะเหตุ
การทรยศ เพราะบาปทั้งสิ้นของเขาและอาโรนจะกระท�ำต่อเต็นท์นัดพบซึ่งอยู่กับเขา
ท่ามกลางมลทินของประชาชน” จะต้องท�ำการลบมลทินบาปให้กับแท่นบูชาเพื่อ
“กระท�ำให้แท่นบริสุทธิ์พ้นจากมลทินของคนอิสราเอล” (เลวีนิติ 16:16, 19) {GC
418.2}
ปีละครัง้ ในวันยิง่ ใหญ่ของการลบมลทินบาป ปุโรหิตจะเข้าไปยังอภิสทุ ธิสถาน
เพือ่ ช�ำระพระวิหาร งานลบมลทินบาปนีจ้ ะเกิดขึน้ เพือ่ เป็นจุดสุดยอดของพิธกี ารทีท่ ำ�
มาตลอดทัง้ ปี ใน “วันลบมลทินบาป” มหาปุโรหิตจะน�ำลูกแพะสองตัวมายังประตูหน้า
พลับพลา และจับสลากแพะสองตัวนั้น “ฉลากหนึ่งตกเป็นของพระเจ้าและอีกฉลาก
หนึ่งเพื่ออาซาเซล” (ข้อ 8) แพะที่ตกเป็นของพระเจ้าจะถูกฆ่าเป็นเครื่องถวายบูชา
ไถ่บาปของประชาชน และมหาปุโรหิตจะน�ำเลือดแพะเข้าไปในม่านและพรมลงบน
พระที่นั่งพระกรุณาและที่บนแท่นถวายเครื่องหอมที่อยู่หน้าม่าน {GC 419.1}
“และอาโรนจะเอามือทั้งสองวางบนหัวแพะที่มีชีวิตนั้น เรียกว่า “แพะรับ
บาป” และกล่าวค�ำสารภาพบรรดาบาปของคนอิสราเอลและการทรยศทั้งหมดและ
บาปทั้งสิ้นให้ตกลงบนหัวแพะตัวนั้นและให้คนที่เตรียมไว้พร้อมแล้วน�ำแพะรับบาป
446 ไปปล่อยในถิ่นทุรกันดาร แพะนั้นจะบรรทุกมลทินทั้งหมดไปยังที่เปลี่ยว

แล้วเขาก็ปล่อยให้มนั เข้าถิน่ ทุรกันดารไป” (ข้อ 21,22) แพะรับบาป หรือ ในภาษาเดิม
เรียกว่า “อาซาเซล” จะไม่เข้ามายังค่ายของอิสราเอลอีก และ คนทีน่ ำ� แพะนีไ้ ปปล่อย
จะต้องช�ำระตนเองและเสื้อผ้าของเขาด้วยน�้ำก่อนที่จะกลับมายังค่าย {GC 419.2}
พิธีการทั้งหมดนี้มีเป้าหมายเพื่อให้ชนชาติอิสราเอลซาบซึ้งว่า พระเจ้าทรง
บริสทุ ธิศ์ กั ดิส์ ทิ ธิ์ และพระองค์ทรงเกลียดชังความบาป และยิง่ กว่านัน้ เพือ่ แสดงให้เห็น
ว่า เป็นไปไม่ได้ที่เราจะเข้าสัมผัสกับบาปโดยไม่ท�ำให้ตนเองเปรอะเปื้อน ในขณะที่พิธี
ลบมลทินบาปก�ำลังด�ำเนินอยู่ ทุกคนจะต้องถ่อมจิตใจของเขา ธุระกิจทุกชนิดจะต้อง
ถูกเลือ่ นออกไป และชาวอิสราเอลทุกคนจะใช้เวลาในวันนัน้ ถ่อมใจต่อเบือ้ งพระพักตร์
พระเจ้า ด้วยการอธิษฐาน อดอาหารและตรวจสอบจิตใจอย่างถี่ถ้วน {GC 419.3}
ความจริงส�ำคัญเกี่ยวกับการลบมลทินบาปนั้นถูกสอนไว้ในพิธีจ�ำลองที่เป็น
แบบและเงา มีเหยื่อที่ต้องมารับความผิดแทนคนบาป แต่ความบาปของเขาก็ไม่ได้
ถูกลบออกไปด้วยเลือดของเหยื่อ จึงมีวิธีการย้ายบาปไปยังพระวิหาร ด้วยการถวาย
เลือดเป็นเครือ่ งบูชา คนบาปยอมรับอ�ำนาจของพระบัญญัติ เขาสารภาพความผิดทีไ่ ด้
ล่วงละเมิดและแสดงความเชื่อออกมาให้เห็นว่า เขาต้องการให้พระผู้ไถ่ที่จะเสด็จมา
อภัยให้แก่เขา แต่เขายังไม่ได้หลุดพ้นจากการปรับโทษของพระบัญญัตโิ ดยสิน้ เชิง ในวัน
ลบมลทินบาป เมือ่ มหาปุโรหิตน�ำของถวายบูชาจากทีช่ มุ นุมชนเข้าไปยังอภิสทุ ธิสถาน
พร้อมกับเลือดส�ำหรับถวายบูชาและพรมลงบนพระทีน่ งั่ พระกรุณาซึง่ ตัง้ อยูเ่ หนือพระ
บัญญัติ เพื่อตอบสนองตามข้อเรียกร้องของพระบัญญัติ แล้วมหาปุโรหิตที่ท�ำหน้าที่
เป็นผู้ไกล่เกลี่ยจะยอมรับความบาปมาที่ตัวเขาเอง และน�ำออกไปจากพระวิหาร เขา
จะวางมือลงบนหัวของแพะรับบาป และสารภาพความบาปทัง้ หมดลงไปยังแพะตัวนัน้
ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการโอนถ่ายความบาปจากมหาปุโรหิตไปสู่แพะนั้น แล้วแพะจะ
น�ำบาปนัน้ ไปเสียและถือว่าบาปนัน้ ได้หมดสิน้ ไปจากประชาชนตลอดกาล {GC 420.1}
พิธีด�ำเนินไป “เป็นแต่แบบและเงาแห่งศักดิ์สิทธิ์สถาน” และพิธีจ�ำลองที่ท�ำ
ในพระวิหารบนโลก เป็นพิธที ที่ ำ� กันจริงๆในพระวิหารบนสวรรค์ หลังจากทีพ่ ระคริสต์
เสด็จกลับไปยังสวรรค์ พระผู้ช่วยให้รอดของเราได้เริ่มปฏิบัติพระราชกิจในฐานะมหา
ปุโรหิตของเรา ท่านเปาโลกล่าวว่า “เพราะว่าพระคริสต์ไม่ได้เสด็จเข้าในสถานศักดิส์ ทิ ธิ์
ซึง่ สร้างขึน้ ด้วยมือมนุษย์อนั เป็นแบบจ�ำลองจากของจริง แต่พระองค์ได้เสด็จไปสวรรค์
นั้น เพื่อเข้าเฝ้าพระเจ้าเพื่อเราทั้งหลาย” (ฮีบรู 9:24) {GC 420.2}
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ตลอดทัง้ ปี ปุโรหิตปฏิบตั ภิ าระกิจอยูใ่ นห้องแรกของพระวิหาร “ข้างหลังม่าน”
ซึ่งใช้เป็นประตูและแยกวิสุทธิสถานออกจากลานวิหารส่วนนอก นี่คือพระราชกิจที่
พระคริสต์ปฏิบตั ภิ ายหลังพระองค์เสด็จกลับไปยังสวรรค์แล้ว เป็นหน้าทีข่ องปุโรหิตที่
ต้องท�ำทุกวัน เพื่อทูลถวายต่อเบื้องพระพักตร์พระเจ้าด้วยเลือดซึ่งเป็นเครื่องบูชา
ไถ่บาป และด้วยเครื่องหอมที่ลอยขึ้นไปพร้อมกับค�ำอธิษฐานของชนชาติอิสราเอล
พระคริสต์ทรงทูลขอต่อเบื้องพระพักตร์พระบิดาเพื่อคนบาปด้วยพระโลหิตของ
พระองค์เอง และทูลถวายต่อพระองค์ดว้ ยเครือ่ งหอมแห่งความชอบธรรมของพระองค์
ทีม่ คี า่ ยิง่ และค�ำอธิษฐานของผูเ้ ชือ่ ทีไ่ ด้กลับใจ นีค่ อื พระราชกิจในห้องแรกภายในพระ
วิหารแห่งสวรรค์ {GC 420.3}
ในขณะทีพ่ ระองค์เสด็จขึน้ ไปจนเลือนหายไปจากสายตาของเหล่าสาวก ความ
เชื่อของพวกเขาก็ได้ติดตามพระองค์ไป นี่คือศูนย์รวมของความหวังของเขา เปาโลได้
กล่าวไว้วา่ “ความหวังทีเ่ รายึดนัน้ เป็นเสมือนสมอทีแ่ น่นอนและมัน่ คงของจิตใจ ความ
หวังนั้นที่น�ำไปสู่อภิสุทธิสถานข้างหลังม่าน ที่พระเยซูทรงน�ำหน้าได้เสด็จเข้าไปก่อน
เพื่อเราแล้ว เพราะพระองค์ได้ทรงรับการแต่งตั้งเป็นมหาปุโรหิตเป็นนิตย์” “พระองค์
เสด็จเข้าไปในวิสุทธิสถานเพียงครั้งเดียวเท่านั้น และพระองค์ไม่ได้ทรงน�ำเลือดแพะ
และเลือดลูกวัวเข้าไป แต่ทรงน�ำพระโลหิตของพระองค์เองเข้าไป และทรงส�ำเร็จการ
ไถ่บาปชั่วนิรันดร์” (ฮีบรู 6:19, 20; 9:12) {GC 421.1}
เป็นเวลาสิบแปดศตวรรษที่พระราชกิจของพระคริสต์ด�ำเนินอยู่ในห้องแรก
ภายในพระวิหาร พระโลหิตของพระคริสต์ได้ทูลขอเพื่อผู้เชื่อที่กลับใจ และพระบิดา
ได้ยอมรับและอภัยให้ แต่ถงึ กระนัน้ บาปของพวกเขายังคงถูกบันทึกอยูใ่ นสมุดบันทึก
เช่นเดียวกับพิธจี ำ� ลอง มีพระราชกิจแห่งการลบมลทินบาปในช่วงสุดท้ายของปี ดังนัน้
ก่อนพระราชกิจของพระคริสต์เพื่อไถ่มนุษย์ให้รอดจะส�ำเร็จ จะต้องมีการลบมลทิน
บาปเพื่อก�ำจัดบาปออกไปจากพระวิหาร นี่คือพระราชกิจที่เริ่มต้นขึ้นเมื่อระยะเวลา
2300 วันสิน้ สุดลง ดังทีผ่ เู้ ผยพระวจนะดาเนียลได้กล่าวไว้ลว่ งหน้าว่า ในเวลานัน้ มหา
ปุโรหิตของเราจะเสด็จเข้าไปในอภิสทุ ธิสถานเพือ่ ปฏิบตั พิ ระราชกิจสุดท้ายทีส่ ำ� คัญยิง่
คือ การช�ำระพระวิหาร {GC 421.2}
ดั่งในสมัยโบราณ ความบาปของประชาชนจะถูกโอนลงไปยังเครื่องบูชา
448 ไถ่บาปด้วยความเชื่อ และความบาปจะถูกเคลื่อนย้ายไปกับเลือดของสัตว์

ที่เป็นเครื่องบูชา ย้ายไปสู่พระวิหารบนโลก ก็จะเป็นเช่นนั้นในพันธสัญญาใหม่ โดย
ความเชื่อ ความบาปของผู้ที่กลับใจจะถูกน�ำไปวางไว้บนพระคริสต์และจะถูกย้ายไป
สู่พระวิหารในสวรรค์ และพิธีช�ำระที่จ�ำลองในโลกนี้จะท�ำด้วยการก�ำจัดบาปที่ท�ำให้
พระวิหารเปรอะเปื้อน การช�ำระที่มีขึ้นในพระวิหารแห่งสวรรค์ก็จะเสร็จสิ้นด้วยการ
ก�ำจัดหรือลบบาปออกจากสมุดบันทึก แต่ก่อนที่จะท�ำการลบบันทึกเหล่านั้นทิ้งไป
จะมีการตรวจสอบสมุดบันทึกเพือ่ ดูวา่ ผูใ้ ดได้กลับใจจากบาปและเชือ่ ในพระคริสต์ จะ
ได้รบั ผลประโยชน์จากการลบมลทินบาปของพระองค์ ดังนั้น การช�ำระพระวิหารจึงมี
ความเกีย่ วพันกับการพิจารณาไต่สวน ซึง่ เป็นงานของการพิพากษา งานนีจ้ ะต้องท�ำให้
เสร็จสิ้นก่อนพระคริสต์จะเสด็จมาเพื่อไถ่ประชาชนของพระองค์ เพราะเมื่อพระองค์
เสด็จมา พระองค์จะน�ำบ�ำเหน็จมาเพื่อตอบแทนการกระท�ำของทุกคน วิวรณ์ 22:12
{GC 421.3}
ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่ติดตามแสงสว่างของผู้เผยพระวจนะจะพบว่า เมื่อ 2300 วัน
สิ้นสุดลงใน ปี ค.ศ.1844 พระคริสต์ไม่ได้เสด็จกลับมายังโลก แต่พระองค์เสด็จเข้าไป
ในอภิสุทธิสถานภายในพระวิหารในสวรรค์ เพื่อปฏิบัติพระราชกิจสุดท้ายแห่งการลบ
มลทินบาป เพื่อเตรียมการเสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระองค์ {GC 422.1}
เป็นที่ประจักษ์เช่นกันว่า ในขณะที่เครื่องถวายบูชาไถ่บาปชี้ไปยังพระคริสต์
ผู้ทรงเป็นเครื่องถวายบูชา และในขณะที่มหาปุโรหิตเล็งถึงพระคริสต์ผู้ทรงเป็นพระผู้
ไกล่เกลี่ย แพะรับบาปเป็นสัญลักษณ์ของซาตาน ผู้เป็นต้นเหตุแห่งบาป ซึ่งในที่สุด
ความบาปของผู้ที่กลับใจจะตกอยู่กับมัน ด้วยฤทธิ์อ�ำนาจพระโลหิตของพระคริสต์
พระองค์จงึ ทรงปฏิบตั พิ ระราชกิจของการช�ำระความบาปออกไปจากพระวิหาร และน�ำ
ความบาปทัง้ หมดไปวางบนแพะรับบาปตัวนั้น พระคริสต์ผทู้ รงปฏิบตั พิ ระราชกิจโดย
อ�ำนาจแห่งพระโลหิตของพระองค์เอง จะช�ำระความบาปของประชากรของพระองค์
ออกไปจากพระวิหารในสวรรค์เมื่อพระราชกิจของพระองค์ได้เสร็จสิ้นลง พระองค์จะ
ทรงวางบาปนั้นลงบนซาตาน ซึ่งต้องรับโทษทัณฑ์ในการตัดสินความผิดครั้งสุดท้าย
แพะรับบาปจะถูกน�ำไปปล่อยยังถิ่นที่ไม่มีผู้คนอาศัย มันจะไม่หวนกลับมาสู่ชุมนุม
ชนอิสราเอลอีก เช่นเดียวกัน ซาตานจะถูกขับไปจากเบื้องพระพักตร์พระเจ้าและจาก
ประชากรของพระองค์ตลอดชัว่ นิรนั ดร์ และซาตานจะถูกท�ำลายทิง้ ไปพร้อมกับความ
บาปและคนบาปในการท�ำลายครั้งสุดท้าย {GC 422.2}
449

ในพระวิหารของพระเจ้า และส่วนประกอบต่างๆคือ
1. แท่นเผาบูชา 2.อ่างล้างมือ 3. เชิงเทียนปักเทียน 7แท่ง 4. แท่นเครื่องหอม
5. โต๊ะขนมปัง 6. หีบพันธสัญญา (บรรจุพระบัญญัติ สิบ ประการ เป็นแผ่นศิลา 2 ชิ้น)
7. ห้องบริสุทธิ์ 8. ห้องบริสุทธิ์ที่สุด
450

บทที่ 24

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในพระวิหาร
เรื่องราวของพระวิหารคือ กุญแจไขความลับของความผิดหวังที่เกิดขึ้นในปี
ค.ศ. 1844 เรื่องนี้ได้เปิดเผยให้เห็นความจริงทั้งระบบซึ่งเชื่อมต่อกันและสอดคล้อง
กัน ยังแสดงให้เห็นพระหัตถ์ของพระเจ้าที่ได้น�ำขบวนการยิ่งใหญ่ของการประกาศ
การเสด็จกลับมาและเปิดเผยให้เห็นจุดยืนและหน้าทีท่ ปี่ ระชากรของพระเจ้าต้องท�ำใน
ทุกวันนี้ เช่นเดียวกับเหล่าสาวกของพระเยซูที่ต้องทุกข์ระทมและสิ้นหวังภายหลัง
ค�ำ่ คืนทีน่ า่ สะพรึงกลัว พวกเขา “เห็นองค์พระผูเ้ ป็นเจ้าแล้วก็มคี วามยินดี” (ยอห์น 20:
20) ก็เป็นเช่นนัน้ กับผูท้ เี่ ฝ้าคอยการเสด็จกลับมาครัง้ ทีส่ องของพระองค์ดว้ ยความเชือ่
ซึ่งบัดนี้ก็มีความชื่นชมยินดี พวกเขาคาดหวังว่าพระองค์จะทรงมาปรากฎในพระศิริ
เพื่อประทานบ�ำเหน็จให้แก่ผู้รับใช้ของพระองค์ เมื่อพวกเขาผิดหวัง พวกเขามองไม่
เห็นศพของพระเยซู พวกเขาร�่ำไห้พร้อมกับมารีย์ที่หน้าทางเข้าอุโมงค์ฝังศพว่า “เขา
เอาองค์พระผูเ้ ป็นเจ้าของข้าพเจ้าไปเสียแล้วและข้าพเจ้าไม่ทราบว่าเขาเอาพระองค์ไป
ไว้ที่ไหน” บัดนี้ พวกเขามองเห็นพระองค์อีกครั้งหนึ่งในอภิสุทธิสถาน พระองค์ผู้ทรง
เป็นมหาปุโรหิต ผูก้ อปรด้วยพระเมตตาคุณ จะเสด็จมาปรากฏตัวในเร็ววัน เป็นกษัตริย์
และพระผู้ช่วยของเขา แสงสว่างจากพระวิหารได้ส่องไปยังอดีต ปัจจุบันและอนาคต
พวกเขาทราบดีว่าพระเจ้าทรงน�ำพวกเขาด้วยการคุ้มครองที่ไม่พลาดพลั้ง แม้ว่าพวก
เขาจะเป็นเหมือนเช่นสาวกรุ่นแรกๆที่ไม่เข้าใจข่าวสารที่เขาได้รับ แต่กระนั้น ข่าวสาร
เหล่านัน้ ก็ยงั ถูกต้องในทุกแง่มมุ การทีพ่ วกเขาประกาศข่าวนีไ้ ด้ทำ� ให้พระประสงค์ของ
พระเจ้าส�ำเร็จ และงานที่พวกเขาท�ำไป ในพระเป็นเจ้าก็ไม่ได้ไร้ประโยชน์ พวกเขาจึง
ได้ “เข้าสู่ความหวังใจอันมีชีวิต” (1 เปโตร 1: 3) และชื่นชม “ด้วยความปีติยินดีเป็น
ล้นพ้นเหลือที่จะกล่าวได้” (1 เปโตร 1: 8) {GC 423.1}
ค�ำพยากรณ์ทั้งในพระธรรมดาเนียล 8: 14 ที่ว่า “อยู่นานสองพันสามร้อย
เวลาเย็นเวลาเช้า แล้วสถานศักดิ์สิทธิ์นั้นจะกลับสู่สภาพอันควร” และข่าวของทูต
451
สวรรค์องค์ที่หนึ่งที่ประกาศว่า “จงย�ำเกรงพระเจ้า และถวายพระเกียรติ

แด่พระองค์ เพราะถึงเวลาที่พระองค์จะทรงพิพากษาแล้ว” (วิวรณ์ 14:7) ชี้ไปยัง
พระราชกิจของพระคริสต์ในอภิสุทธิสถาน เพื่อพิจารณาพิพากษา และไม่ใช่เพื่อเสด็จ
มาไถ่ประชากรของพระองค์และท�ำลายคนชั่ว ความผิดพลาดไม่ได้อยู่ที่การค�ำนวณ
ช่วงเวลาของค�ำพยากรณ์ แต่อยู่ที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุด 2300 วัน เนื่องจาก
ผู้เชื่อเข้าใจเรื่องนี้ผิด พวกเขาจึงต้องประสบกับความผิดหวัง แต่ถึงกระนั้น ทุกเรื่องที่
ค�ำพยากรณ์ได้ทำ� นายไว้ลว่ งหน้าและทุกเรือ่ งทีพ่ ระคัมภีรย์ นื ยันว่าจะต้องเกิด ก็ได้เกิด
ขึน้ แล้ว ในช่วงเวลาทีพ่ วกเขาโอดครวญถึงความหวังของเขาทีล่ ม้ เหลว เหตุการณ์ทถี่ กู
ท�ำนายไว้ก็ได้เกิดขึ้น และจะต้องส�ำเร็จก่อนที่พระเจ้าจะเสด็จมาปรากฎเพื่อประทาน
บ�ำเหน็จให้ผู้รับใช้ของพระองค์ {GC 424.1}
พระคริสต์ไม่ได้เสด็จมายังโลกตามที่พวกเขาได้ตั้งความหวังไว้ แต่ตามที่
ได้แสดงให้เห็นล่วงหน้าในแบบจ�ำลอง พระคริสต์ได้เสด็จเข้าไปยังอภิสุทธิสถานใน
พระวิหารของพระเจ้าบนสวรรค์ ผูเ้ ผยพระวจนะดาเนียลได้บรรยายการเสด็จมาครัง้ นี้
ของพระองค์ เพื่อไปหาผู้เจริญด้วยวัยวุฒิว่า “ข้าพเจ้าเห็นในนิมิตกลางคืน และดูเถิด
มีทา่ นผูห้ นึง่ เหมือนบุตรมนุษย์มาพร้อมกับบรรดาเมฆของสวรรค์” ไม่ได้เสด็จมายังโลก
“และท่านมาหาผู้เจริญด้วยวัยวุฒินั้น เขาน�ำท่านมาเฝ้าต่อเบื้องพระพักตร์พระองค์”
(ดาเนียล 7:13) {GC 424.2}
ผู้เผยพระวจนะมาลาคีได้บอกไว้ล่วงหน้าถึงการเสด็จมาในครั้งนี้เช่นกันว่า
“พระเจ้าจอมโยธาตรัสว่า ดูเถิด เราส่งทูตของเราไปเพื่อตระเตรียมหนทางไว้ข้างหน้า
เรา และพระเจ้าผู้ซึ่งเจ้าแสวงหานั้น จะเสด็จมายังพระวิหารของพระองค์อย่าง
กะทันหัน ทูตแห่งพันธสัญญาผู้ซึ่งเจ้าพอใจนั้น ดูเถิด ท่านก�ำลังมาแล้ว” (มาลาคี 3:
1) พระเจ้าเสด็จมายังพระวิหารของพระองค์อย่างกระทันหัน ประชากรของพระองค์
ไม่ได้คาดหวังไว้ พวกเขาไม่ได้คอยรับพระองค์ที่นั่น พวกเขาคาดว่าพระองค์จะเสด็จ
มายังโลกด้วย “เปลวเพลิง…..และจะลงโทษสนองคนเหล่านั้นที่ไม่รู้จักพระเจ้าและ
แก่คนที่ไม่เชื่อฟังข่าวประเสริฐของพระเยซูเจ้าของเรา” (2 เธสะโลนิกา 1:7, 8). {GC
424.2}
แต่คนทั้งหลายยังไม่พร้อมที่จะต้อนรับพระเจ้าของเขา ยังมีงานเตรียมการที่
พวกเขาจะต้องท�ำให้เสร็จ พระเจ้าจะทรงประทานแสงสว่างให้แก่พวกเขา น�ำความคิด
452 ของเขาไปยังพระวิหารของพระองค์ที่อยู่ในสวรรค์ และเมื่อพวกเขาติดตาม

มหาปุโรหิตในพระราชกิจแห่งการรับใช้ในพระวิหารโดยความเชื่อ พระองค์จะทรง
เปิดเผยภาระใหม่ให้แก่พวกเขา มีค�ำเตือนและค�ำสอนอื่นๆที่คริสตจักรจะต้องได้
รับ {GC 424.4}
ผู้เผยพระวจนะกล่าวว่า “ใครจะทนอยู่ได้ในวันที่ท่านมา และใครจะยืนมั่น
อยู่ได้เมื่อท่านปรากฏตัว เพราะว่าท่านเป็นประดุจไฟถลุงแร่ และประดุจสบู่ของช่าง
ซักฟอก ท่านจะนั่งลงอย่างช่างหลอมและช่างถลุงเงิน และท่านจะช�ำระบุตรหลาน
ของเลวีให้บริสุทธิ์ และถลุงเขาอย่างถลุงทองค�ำและถลุงเงิน จนกว่าเขาจะน�ำเครื่อง
บูชาอันถูกต้องถวายแด่พระเจ้า” (มาลาคี 3: 2,3) ผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ในโลกเมื่อการเป็นผู้
ไกล่เกลีย่ ของพระคริสต์ในพระวิหารเบือ้ งบนสิน้ สุดลง เขาจะต้องยืนอยูเ่ บือ้ งพระพักตร์
ของพระเจ้าศักดิ์สิทธิ์โดยไม่มีผู้ไกล่เกลี่ย เสื้อคลุมของเขาจะต้องไม่มีจุดด่างพร้อย
อุปนิสัยของเขาจะต้องถูกช�ำระจากบาปด้วยการประพรมของพระโลหิต ด้วยพระคุณ
ของพระเจ้าและความอุตสาหะของเขาเอง เขาจะต้องเป็นผู้มีชัยในสงครามที่ต่อสู้กับ
ความชั่ว ในขณะที่การพิจารณาพิพากษาในสวรรค์ก�ำลังคืบหน้าอยู่ ในขณะที่ความ
บาปของผู้เชื่อที่ส�ำนึกผิดถูกลบออกไปจากพระวิหาร ประชากรของพระองค์ในโลก
มีงานพิเศษที่ต้องช�ำระล้าง มีความบาปที่ต้องก�ำจัดทิ้งไป หน้าที่เหล่านี้ถูกเปิดเผยไว้
อย่างชัดเจนในข่าวของพระธรรมวิวรณ์บทที่ 14 {GC 425.1}
เมื่อภาระกิจนี้เสร็จบริบูรณ์แล้ว ผู้ติดตามของพระคริสต์ก็พร้อมที่จะต้อนรับ
การเสด็จมาปรากฎของพระองค์ “แล้วเครือ่ งบูชาของยูดาห์และเยรูซาเล็มจะเป็นทีพ่ อ
พระทัยพระเจ้าดังสมัยก่อน และดังในปีที่ล่วงแล้วมา” (มาลาคี 3:4) แล้วคริสตจักรที่
พระผู้เป็นเจ้าของเราจะมารับกลับคืนเมื่อพระองค์เสด็จมานั้นจะเป็น “คริสตจักร
บริสุทธิ์…ไม่มีต�ำหนิ ริ้วรอยหรือมลทินใดๆ” (เอเฟซัส 5: 26,27) แล้วคริสตจักรนั้น
จะเป็น “ดังอรุโณทัย แจ่มจรัสดังดวงจันทร์ กระจ่างจ้าดังดวงสุริยัน สง่าน่าเกรงขาม
ดังกองทัพมีธงประจ�ำ” (เพลงซาโลมอน 6:10. {GC 425.2}
นอกจากผูเ้ ผยพระวจนะมาลาคีได้กล่าวถึงพระคริสต์จะเสด็จมายังพระวิหาร
ของพระองค์ ท่านได้ท�ำนายถึงการเสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระองค์ด้วย พระองค์
เสด็จมาเพื่อพิพากษา ดังที่ได้จารึกไว้ว่า “แล้วเราจะมาใกล้เจ้าเพื่อการพิพากษา เรา
จะเป็นพยานที่รวดเร็วที่กล่าวโทษนักวิทยาคม พวกผิดประเวณี ผู้ที่สบถเท็จ ผู้ที่บีบ
บังคับลูกจ้างในเรื่องค่าจ้าง และแม่ม่ายและลูกก�ำพร้าพ่อ ผู้ที่ผลักไส
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คนต่างด้าวให้ไปเสีย และผู้ที่ไม่ย�ำเกรงเรา” (มาลาคี 3: 5) ผู้เผยพระวจนะยูดากล่าว
ถึงเหตุการณ์เดียวกันว่า “นี่แน่ะ องค์พระผู้เป็นเจ้าได้เสด็จมาพร้อมกับผู้บริสุทธิ์ของ
พระองค์เป็นหมื่นๆ เพื่อทรงพิพากษาปรับโทษคนทั้งปวง และทรงกระท�ำให้ทุรชนทั้ง
ปวง รู้สึกตัวถึงการอธรรมที่เขาได้กระท�ำด้วยใจชั่ว” (ยูดา 14,15) การเสด็จมานี้และ
การเสด็จมาของพระเจ้ายังพระวิหารของพระองค์เป็นเหตุการณ์ที่แตกต่างกันอย่าง
ชัดเจนและเป็นคนละเหตุการณ์ {GC 425.3}
พระคริสต์เสด็จมายังอภิสทุ ธิสถานในฐานะมหาปุโรหิตเพือ่ ช�ำระพระวิหารทีไ่ ด้
กล่าวไว้ในพระธรรมดาเนียล 8: 14 การทีบ่ ตุ รมนุษย์เสด็จมายังผูเ้ จริญด้วยวัยวุฒติ าม
บันทึกในพระธรรมดาเนียล 7: 13 และการเสด็จมาของพระผูเ้ ป็นเจ้ายังพระวิหารของ
พระองค์ที่ผู้เผยพระวจนะมาลาคีท�ำนายไว้ เป็นการบรรยายเหตุการณ์เดียวกัน และ
เหตุการณ์นกี้ ถ็ กู บรรยายไว้ในเรือ่ งเจ้าบ่าวมาถึงงานสมรส ในอุปมาเรือ่ งสาวพรหมจารี
สิบคนที่พระคริสต์ได้เล่าไว้ในพระธรรมมัทธิวบทที่ 25 {GC 426.1}
ในช่วงฤดูร้อนและฤดูใบไม้ร่วงของปี ค.ศ. 1844 มีเสียงร้องเป่าประกาศดัง
ขึ้นมาว่า “เจ้าบ่าวมาแล้ว” จึงเกิดคนสองกลุ่มขึ้นตามลักษณะของหญิงพรหมจารีมี
ปัญญาและโง่ คนกลุ่มหนึ่งรอคอยการกลับมาของพระเจ้าด้วยความชื่นชมยินดี พวก
เขาบากบัน่ เตรียมตัวทีจ่ ะต้อนรับพระองค์ คนอีกกลุม่ หนึง่ เข้าร่วมขบวนการด้วยความ
กลัวและท�ำด้วยความหุนหัน พวกเขาพอใจกับทฤษฎีความจริง แต่ขาดพระคุณของ
พระเจ้า ในอุปมา เมือ่ เจ้าบ่าวมา “ผูท้ พี่ ร้อมอยูแ่ ล้วก็ได้ไปกับท่านในการเลีย้ งเนือ่ งใน
งานสมรส” ท�ำให้เราเห็นว่าเจ้าบ่าวมาถึงก่อนงานสมรส พิธสี มรสหมายถึงพระคริสต์ได้
รับอาณาจักรของพระองค์ จะเรียกกรุงเยรูซาเล็มใหม่คอื นครบริสทุ ธิซ์ งึ่ เป็นเมืองหลวง
และใช้แทนอาณาจักรนั้นว่า “เจ้าสาวที่เป็นมเหสีของพระเมษโปดก” ทูตสวรรค์บอก
ยอห์นว่า “เชิญมานี่เถิด ข้าพเจ้าจะให้ท่านดูเจ้าสาวที่เป็นมเหสีของพระเมษโปดก”
ผู้เผยพระวจนะกล่าวต่อไปว่า “ท่านได้น�ำข้าพเจ้าโดยพระวิญญาณขึ้นไปบนภูเขาสูง
ใหญ่ และได้ส�ำแดงให้ข้าพเจ้าเห็นนครบริสุทธิ์ คือเยรูซาเล็ม ซึ่งก�ำลังลอยลงมาจาก
สวรรค์และจากพระเจ้า” (วิวรณ์ 21: 9,10) จึงเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเจ้าสาวในที่นี้
หมายถึงเมืองบริสุทธิ์ และหญิงพรหมจารีที่ออกไปต้อนรับเจ้าบ่าวเป็นสัญลักษณ์ของ
454 คริสตจักร พระธรรมวิวรณ์เรียกประชากรของพระเจ้าว่าเป็นแขกรับเชิญใน

งานเลี้ยงสมรส วิวรณ์ 19: 9 หากประชากรของพระเจ้าเป็นแขกของงานแล้ว พวกเขา
จะมีสัญลักษณ์เป็นเจ้าสาวไม่ได้ ดังที่พระธรรมดาเนียลได้กล่าวไว้ว่า พระคริสต์จะรับ
“ราชอ�ำนาจ ศักดิ์ศรี กับราชอาณาจักร” จากผู้เจริญด้วยวัยวุฒิในสวรรค์ พระองค์
จะทรงต้อนรับกรุงเยรูซาเล็มใหม่ ซึ่งเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรของพระองค์ที่
“จัดเตรียมไว้พร้อมแล้วเหมือนอย่างเจ้าสาวแต่งตัวไว้ส�ำหรับสามี” (ดาเนียล 7: 14;
วิวรณ์ 21: 2) เมือ่ พระองค์ทรงรับอาณาจักรแล้ว พระองค์จะเสด็จมาด้วยพระสิรเิ ป็น”
จอมกษัตริย์และจอมเจ้านาย” (วิวรณ์ 19;16) เพื่อไถ่ประชากรของพระองค์ผู้ที่จะ
“ร่วมส�ำรับกับอับราฮัมและอิสอัคและยาโคบ” ที่โต๊ะของพระองค์ในอาณาจักรของ
พระองค์ (มัทธิว 8: 11; ลูกา 22: 30) เพื่อมีส่วนในงานเลี้ยงของพระเมษโปดก {GC
426.2}
การร้องประกาศว่า “เจ้าบ่าวมาแล้ว” ในช่วงฤดูใบไม่ร่วงของปี ค.ศ. 1844
ท�ำให้คนหลายพันคนหวังว่าพระเจ้าจะเสด็จกลับมาในทันที ในเวลาที่ก�ำหนดไว้ เจ้า
บ่าวเสด็จมาจริง แต่ไม่ได้เสด็จมายังโลกตามที่พวกเขาหวังไว้ แต่ได้เสด็จไปยังผู้เจริญ
ด้วยวัยวุฒิในสวรรค์ ไปยังงานสมรส เข้าสู่งานเลี้ยงในอาณาจักรของพระองค์ “ผู้ที่
พร้อมอยูแ่ ล้ว ก็ได้ไปกับท่านในการเลีย้ งเนือ่ งในงานสมรส แล้วประตูกป็ ดิ ” ในขณะที่
พวกเขายังคงอยู่ในโลกนี้ พวกเขาจะไม่ได้เข้าไปร่วมงานสมรสที่เกิดขึ้นในสวรรค์ด้วย
ตนเอง ผูต้ ดิ ตามพระคริสต์จะ “คอยรับนายของตนเมือ่ นายจะกลับมาจากงานสมรส”
(ลูกา 12: 36) แต่พวกเขาจะต้องเข้าใจพระราชกิจของพระองค์และติดตามพระองค์
เข้าไปยังเบื้องพระพักตร์พระเจ้าด้วยความเชื่อ นี่คือความหมายที่ว่า พวกเขาได้เข้าไป
ร่วมในงานสมรส {GC 427.1}
ในเรือ่ งอุปมา ผูท้ ไี่ ด้เข้าไปในงานสมรสมีนำ�้ มันอยูใ่ นตะเกียงของเขา ผูท้ รี่ คู้ วาม
จริงจากพระคัมภีร์ จะมีพระวิญญาณและพระคุณของพระเจ้าด้วย และเป็นผูท้ รี่ อคอย
ด้วยความอดทนในค�่ำคืนของการทดลองที่ขมขื่น เขาได้ค้นพระคัมภีร์เพื่อเสาะหา
แสงสว่างที่ชัดแจ้งยิ่งขึ้น พวกเขาได้เห็นความจริงเกี่ยวกับเรื่องพระวิหารในสวรรค์
และการเปลี่ยนแปลงพระราชกิจของพระผู้ช่วยให้รอด และโดยความเชื่อ พวกเขาได้
ติดตามพระองค์ในพระราชกิจของพระองค์ในพระวิหารเบือ้ งบน และทุกคนทีย่ อมรับ
ค�ำพยานในพระคัมภีรเกีย่ วกับเรือ่ งเดียวกันนี้ โดยความเชือ่ เขาได้ตดิ ตามพระคริสต์ใน
ขณะที่พระองค์เสด็จเข้าไปยังเบื้องพระพักตรพระเจ้าเพื่อประกอบกิจสุดท้าย 455

ของการเป็นผูไ้ กล่เกลีย่ และรับอาณาจักรของพระองค์เมือ่ พระราชกิจนีส้ นิ้ สุดลง สิง่ ที่
เกิดขึ้นทั้งหมดนี้เป็นเครื่องหมายแสดงถึงการเข้าร่วมงานสมรส {GC 427.2}
เรือ่ งอุปมาในมัทธิวบทที่ 22 ใช้สญ
ั ลักษณ์ของงานสมรสเดียวกันนี้ และเสนอ
ให้เห็นอย่างชัดเจนว่าการพิจารณาพิพากษาจะมีขึ้นก่อนงานสมรส กษัตริย์ได้เสด็จ
มาก่อนงานสมรสเพื่อทอดพระเนตรแขกรับเชิญ ดูว่าทุกคนได้สวมเสื้อส�ำหรับงาน
แต่งงานหรือไม่ ซึ่งเป็นเสื้อคลุมอุปนิสัยไร้ต�ำหนิที่ได้ช�ำระล้างและท�ำให้ขาวสะอาด
โดยพระโลหิตของพระเมษโปดก (มัทธิว 22: 11; วิวรณ์ 7: 14) เมื่อพบผู้ที่บกพร่อง
เขาก็จะถูกขับออกไป แต่ทุกคนที่ผ่านการตรวจสอบที่ได้สวมเสื้อส�ำหรับงานแต่งงาน
จะเป็นที่ยอมรับของพระเจ้าและสมควรที่จะเข้าร่วมในอาณาจักรของพระองค์และ
มีที่นั่งอยู่บนบัลลังก์ของพระองค์ งานการตรวจสอบอุปนิสัยเพื่อดูว่าผู้ใดได้เตรียม
พร้อมส�ำหรับอาณาจักรของพระองค์ คือการพิจารณาพิพากษาของช่วงปิดภารกิจใน
พระวิหารเบื้องบน {GC 428.1}
เมื่ อ งานของการไตร่สวนสิ้นสุดลง เมื่อทุก คนที่ อ ้ า งตนว่ า เป็ นผู ้ ติดตาม
พระคริสต์ในทุกยุคได้ผา่ นการตรวจสอบและตัดสินแล้ว และเมือ่ ถึงเวลานัน้ เวลาแห่ง
พระกรุณาธิคุณก็จะสิ้นสุดลง แล้วประตูแห่งพระเมตตาก็จะปิดลง ดังนั้น ด้วยค�ำพูด
สั้นๆที่ว่า “ผู้ที่พร้อมอยู่แล้ว ก็ได้ไปกับท่านในการเลี้ยงเนื่องในงานสมรส แล้วประตู
ก็ปิด” จึงเป็นการน�ำพวกเราให้เข้าไปถึงจุดสิ้นสุดของพระราชกิจของพระผู้ช่วยให้
รอด ไปยังเวลาเมื่อพันธกิจยิ่งใหญ่เพื่อช่วยมนุษย์ให้รอดจะเสร็จสมบูรณ์ {GC 428.2}
ในพิธีการของพระวิหารในโลกนี้ ซึ่งเราสามารถมองเห็นเป็นรูปแบบของ
พิธีการในสวรรค์ เมื่อปุโรหิตใหญ่เข้าไปยังอภิสุทธิสถานในวันลบมลทินบาปนั้น การ
ท�ำหน้าทีใ่ นห้องแรกได้เสร็จสิน้ พระเจ้าทรงบัญชาว่า “อย่าให้มผี ใู้ ดอยูใ่ นเต็นท์นดั พบ
เมื่ออาโรนเข้าไปท�ำการลบมลทินในสถานศักดิ์สิทธิ์ จนกว่าเขาจะออกมา” (เลวีนิติ
16: 17) ด้วยเหตุนี้ เมือ่ พระคริสต์เสด็จเข้าไปในอภิสทุ ธิสถานเพือ่ ประกอบพระราชกิจ
ในช่วงสุดท้ายของการลบมลทิลบาป พระราชกิจของพระองค์ในห้องแรกได้สิ้นสุดลง
แล้ว แต่เมื่อพระราชกิจในห้องที่หนึ่งยุติ พระราชกิจในห้องที่สองจึงได้เริ่มขึ้น ในพิธี
จ�ำลอง เมื่อปุโรหิตใหญ่ก้าวออกจากวิสุทธิสถานในวันลบมลทินบาป เขาเข้าไปยัง
เบื้องพระพักตร์พระเจ้า ถวายเลือดซึ่งเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปเพื่อคนอิสราเอลทั้งมวล
456 ที่ได้กลับใจจากบาปของเขาอย่างจริงใจ ดังนั้น พระคริสต์ได้ท�ำหน้าที่เป็น

ผู้ไกล่เกลี่ยของเราส�ำเร็จไปส่วนหนึ่งเท่านั้น เพื่อเข้าไปท�ำหน้าที่ในอีกส่วนหนึ่งและ
พระองค์จะยังทรงแก้ต่างต่อเบื้องพระพักตร์ของพระบิดาด้วยพระโลหิตของพระองค์
เพื่อคนบาป {GC 428.3}
ผู้ที่รอคอยการเสด็จมาของพระคริสต์ในปี ค.ศ. 1844 ไม่เข้าใจเนื้อหาของ
เรือ่ งนี้ หลังจากเวลาทีพ่ วกเขาคาดว่าพระผูช้ ว่ ยให้รอดจะเสด็จมาได้ผา่ นพ้นไป พวกเขา
ก็ยังคงเชื่อว่าใกล้เวลาที่พระองค์จะเสด็จมา พวกเขามองว่า เขาได้มาถึงวิกฤตการณ์ที่
ส�ำคัญและเชือ่ ว่าพระราชกิจของพระคริสต์ในฐานะของผูไ้ กล่เกลีย่ ต่อเบือ้ งพระพักตร์
พระเจ้าได้ยุติลงแล้ว ส�ำหรับพวกเขาแล้ว ดูเสมือนหนึ่งว่าพระคัมภีร์สอนว่า เวลาแห่ง
พระกรุณาธิคุณของมนุษย์จะปิดลงช่วงสั้นๆ ก่อนองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จกลับมา
จริงๆในหมู่เมฆของท้องนภา ซึ่งดูประหนึ่งเป็นหลักฐานจากพระคัมภีร์ที่ชี้ไปยังเวลา
เมื่อมนุษย์จะแสวงหา เคาะและร้องเรียกที่ประตูแห่งความเมตตาและประตูนั้นจะ
ไม่เปิดให้แก่พวกเหล่านั้น และพวกเขาจึงตั้งค�ำถามกับตนเองว่า วันที่พวกเขารอคอย
การเสด็จมาของพระคริสต์น่าจะเป็นวันเริ่มต้นของช่วงเวลาดังกล่าวที่จะต้องเกิดขึ้น
ก่อนการเสด็จกลับมาของพระองค์ เมื่อพวกเขาได้ประกาศเตือนเรื่องการพิพากษา
ที่ใกล้เข้ามานั้น พวกเขาคิดว่าหน้าที่ของเขาที่ต้องท�ำให้กับโลกนี้ได้ส�ำเร็จแล้ว และ
ภาระทีต่ อ้ งช่วยจิตวิญญาณอืน่ ให้ได้รอดจึงหมดสิน้ ไปจากพวกเขา ในขณะทีค่ วามหยิง่
ยโสและการดูหมิ่นเยาะเย้ยของคนที่ไม่มีพระเจ้า ดูจะเป็นอีกหลักฐานหนึ่งที่แสดงว่า
พระวิญญาณของพระเจ้าถูกเพิกถอนไปจากผูท้ ปี่ ฏิเสธพระเมตตาคุณของพระองค์ เรือ่ ง
ทัง้ หมดนีย้ นื ยันความเชือ่ ของพวกเขาว่า เวลาแห่งพระกรุณาธิคณ
ุ ของพระเจ้าได้สนิ้ สุด
ลงแล้ว หรือตามที่พวกเขาพูดว่า “ประตูแห่งพระกรุณาธิคุณปิดไปแล้ว” {GC 429.1}
แต่แสงสว่างที่ชัดแจ้งได้มาพร้อมกับการศึกษาเรื่องพระวิหาร บัดนี้ พวกเขา
มองเห็นแล้วว่า ความเชื่อที่ว่า 2300 วันสิ้นสุดลงในปี ค.ศ. 1844 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น
ของวิกฤตที่ส�ำคัญ แต่เป็นเรื่องจริงที่ว่าประตูแห่งความหวังและความเมตตาที่มนุษย์
เข้าหาพระเจ้ามาเป็นเวลาหนึง่ พันแปดร้อยปีนนั้ ได้ปดิ ลง ประตูอกี บานหนึง่ ได้เปิดออก
และการอภัยบาปได้ทรงโปรดยื่นให้แก่มนุษย์โดยผ่านการไกล่เกลี่ยของพระคริสต์ใน
อภิสุทธิสถาน พระราชกิจส่วนหนึ่งของพระคริสต์ได้สิ้นสุดลงเพียงเพื่อเปิดทางให้อีก
พระราชกิจหนึ่ง ยังคงมี “ประตูที่เปิด“อยู่เพื่อเข้าสู่พระวิหารในสวรรค์ซึ่งพระคริสต์
ก�ำลังปฏิบัติพระราชกิจเพื่อคนบาป {GC 429.2}
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บัดนี้ เราได้เห็นพระด�ำรัสของพระคริสต์ในพระธรรมวิวรณ์ที่น�ำมาใช้ได้กับ
คริสตจักรในยุคนีว้ า่ “พระองค์ผบู้ ริสทุ ธิ์ ผูส้ ตั ย์จริง ผูท้ รงถือลูกกุญแจของดาวิด ผูท้ รง
เปิดแล้วจะไม่มีผู้ใดปิด ผู้ทรงปิดแล้วจะไม่มีผู้ใดเปิด ได้ตรัสดังนี้ว่า ‘เรารู้จักแนวการ
กระท�ำของเจ้า ดูเถิด เราได้ตั้งประตูซึ่งเปิดไว้ตรงหน้าพวกเจ้า ประตูนี้ไม่มีใครปิดได้”
(วิวรณ์ 3:7, 8) {GC 430.1}
เหล่าผู้ที่ติดตามพระเยซูในพระราชกิจยิ่งใหญ่ของการลบมลทิลบาปโดย
ความเชื่อ จะได้รับประโยชน์ของการทรงเป็นผู้ไกล่เกลี่ยที่ท�ำเผื่อพวกเขา ในขณะที่ผู้
ปฎิเสธแสงสว่างซึง่ น�ำให้เขาเห็นพระราชกิจแห่งการรับใช้นจี้ ะไม่ได้ประโยชน์อะไรเลย
ชาวยิวทีป่ ฎิเสธความสว่างทีพ่ ระคริสต์ทรงประทานให้เมือ่ พระองค์เสด็จมาครัง้ แรกนัน้
และไม่ยอมรับว่าพระองค์ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของโลก พวกเขาจึงไม่ได้รับการ
อภัยจากพระองค์ เมื่อพระเยซูเสด็จกลับสู่สวรรค์ พระองค์เสด็จเข้าไปยังพระวิหาร
ในสวรรค์พร้อมกับพระโลหิตของพระองค์เพื่อหลั่งพระพรของการเป็นผู้ไกล่เกลี่ยให้
แก่เหล่าสาวกของพระองค์ ชาวยิวยังถูกปล่อยให้คงอยู่ในความมืดสนิทด้วยการถวาย
บูชาและถวายเครื่องบูชาที่ไร้ประโยชน์ต่อไป พิธีการที่เป็นรูปแบบและเป็นเงาได้ยุติ
ลงแล้ว ประตูทแี่ ต่เดิมมนุษย์ใช้เพือ่ เข้าหาพระเจ้าได้ถกู ปิดลงแล้ว ชาวยิวได้ปฏิเสธทีจ่ ะ
แสวงหาพระองค์ดว้ ยวิธเี ดียวทีจ่ ะไปถึงพระองค์ได้ โดยทางพระราชกิจของพระองค์ใน
พระวิหารในสวรรค์ ดังนัน้ พวกเขาจึงไม่ได้สอื่ สัมพันธ์กบั พระเจ้า ส�ำหรับพวกเขาแล้ว
ประตูนั้นได้ปิดไปแล้ว พวกเขาไม่รู้ว่า พระคริสต์คือเครื่องบูชาที่แท้จริงและทรงเป็น
ผูไ้ กล่เกลีย่ ต่อเบือ้ งพระพักตร์พระเจ้า ด้วยเหตุนี้ พวกเขาจึงไม่ได้รบั ประโยชน์ของการ
เป็นผู้ไกล่เกลี่ยของพระองค์ {GC 430.2}
สภาพของชาวยิวทีไ่ ม่เชือ่ เป็นตัวอย่างทีแ่ สดงให้เห็นสภาพความไม่ใส่ใจและ
ไม่เชือ่ ทีป่ รากฏอยูท่ า่ มกลางผูท้ อี่ า้ งว่าตนเป็นคริสเตียน ซึง่ จงใจไม่ยอมรับพระราชกิจ
ของมหาปุโรหิตผู้ทรงกอปรด้วยพระเมตตาคุณของเรา ในพิธีที่เป็นแบบ เมื่อมหา
ปุโรหิตเข้าไปยังอภิสทุ ธิสถาน ชนชาติอสิ ราเอลทุกคนจะต้องชุมนุมกันรอบๆพระวิหาร
และถ่อมใจลงต่อเบื้องพระเจ้าด้วยความเคร่งขรึมที่สุด เพื่อเขาจะได้รับการอภัยจาก
บาปของเขา และไม่ถูกอัปเปหิออกจากสังคมผู้นมัสการพระเจ้า จึงเป็นเรื่องที่จ�ำเป็น
มากกว่าเพียงไรส�ำหรับช่วงเวลาเมื่อวันแห่งการลบมลทินบาปก�ำลังด�ำเนินอยู่ ที่เรา
458 จะต้องเข้าใจพระราชกิจของมหาปุโรหิตของเรา และหน้าที่ที่พระเจ้าทรง

ประสงค์ให้เราท�ำ {GC 430.3}
มนุษย์ไม่อาจหลุดพ้นจากการลงโทษเมื่อเขาปฏิเสธค�ำเตือนที่พระเจ้าทรง
โปรดประทานให้ดว้ ยพระเมตตา ในสมัยของโนอาห์ มีคำ� สอนทีส่ ง่ มาจากสวรรค์ลงมา
ถึงโลก และความรอดของเขาขึน้ กับวิธที เี่ ขาตอบสนองต่อค�ำสอนนัน้ เนือ่ งจากพวกเขา
ปฏิเสธค�ำเตือน พระวิญญาณของพระเจ้าจึงถอนไปจากชาติพันธุ์มนุษย์ที่บาปชั่วนั้น
และพวกเขาจึงพินาศไปกับน�้ำที่ท่วมโลก ในสมัยของอับราฮัม พระเมตตาคุณที่ได้สิ้น
สุดลงกับคนผิดของเมืองโสโดม และ มีเพียงโลทพร้อมกับภรรยาและบุตรสาวสองคน
ที่รอดพ้นจากการถูกเผาผลาญด้วยไฟที่ส่งมาจากสวรรค์ ในสมัยของพระคริสต์ก็
เช่นกัน พระบุตรของพระเจ้าประกาศต่อชาวยิวทีไ่ ม่เชือ่ ของยุคนัน้ ว่า “นิเวศของเจ้าจะ
ถูกทอดทิ้งและเริศร้าง” (มัทธิว 23: 38) เมื่อติดตามมองต่อไปยังยุคสุดท้าย พระเจ้า
ผู้ทรงกอปรด้วยอ�ำนาจที่ไม่จ�ำกัดเดียวกันนี้ทรงประกาศถึงความ “พินาศเพราะเขา
ทั้งหลายไม่ได้รักความจริงเพื่อจะรอดได้ เพราะเหตุนี้พระเจ้าจึงทรงให้ความลุ่มหลง
มาครอบง�ำเขา ให้เขาเชื่อสิ่งที่เท็จ เพื่อคนที่ไม่เชื่อความจริงแต่ยินดีในการอธรรมจะ
ได้ถูกพิพากษาโทษสิ้นทุกคน” (2 เธสะโลนิกา 2:10-12) เมื่อเขาปฏิเสธค�ำสอนจาก
พระวจนะของพระองค์ พระเจ้าจึงทรงถอนพระวิญญาณบริสุทธิ์ไป และปล่อยให้เขา
ตกอยู่กับการหลอกลวงที่พวกเขารัก {GC 431.1}
แต่พระคริสต์ยังคงเป็นผู้ไกล่เกลี่ยเพื่อมนุษย์ และยังทรงประทานแสงสว่าง
ให้แก่ผู้ที่แสวงหา ถึงแม้ว่าผู้ที่รอคอยการกลับมาของพระคริสต์จะไม่เข้าใจเรื่องนี้ใน
ช่วงแรกๆ ภายหลังก็ได้รับความกระจ่างเมื่อพระคัมภีร์ได้อธิบายจุดยืนที่แท้จริงของ
พวกเขาออกมาให้เขาเข้าใจ {GC 431.2}
ภายหลังปี ค.ศ.1844 ก็ตามมาด้วยช่วงเวลาของการทดลองยิ่งใหญ่ส�ำหรับ
ผู้ที่ยังคงยึดมั่นอยู่กับความเชื่อในเรื่องของการเสด็จกลับมา มีอยู่เรื่องเดียวที่ยังคง
ปลอบใจให้เขายึดความจริงให้อย่างมัน่ คงได้คอื แสงสว่างทีส่ อ่ งน�ำความคิดของเขาไป
ยังพระวิหารเบื้องบน บางคนประกาศเลิกเชื่อเรื่องการค�ำนวณเวลาของค�ำพยากรณ์
และให้เหตุผลว่าอิทธิพลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่สถิตอยู่กับการเคลื่อนไหวของ
ขบวนการรอคอยการเสด็จกลับมานั้นมาจากตัวแทนของมนุษย์หรือซาตาน คนอีก
กลุ่มหนึ่งยึดไว้อย่างแน่วแน่ว่าพระเจ้าทรงน�ำพวกเขาผ่านพ้นเหตุการณ์ในอดีตและ
ขณะที่เขารอคอยและเฝ้าระวังและอธิษฐานเพื่อที่จะแสวงหาน�้ำพระทัยของ 459

พระเจ้า พวกเขาได้มองเห็นมหาปุโรหิตยิ่งใหญ่ของเขาเสด็จเข้าไปประกอบอีกพระ
ราชกิจหนึ่ง และพวกเขาติดตามพระองค์เข้าไปโดยความเชื่อ พวกเขาได้รับการทรง
น�ำให้เห็นงานในช่วงท้ายของคริสต์จกั ร พวกเขาจึงเข้าใจข่าวของทูตสวรรค์องค์ทหี่ นึง่
และองค์ท่ีสองได้ดียิ่งขึ้น และพร้อมที่จะรับและประกาศให้โลกรู้ถึงค�ำเตือนที่น่า
สะพรึงกลัวของข่าวของทูตสวรรค์องค์ทสี่ ามในพระธรรมวิวรณ์บทที่ 14 น�ำมาประกาศ
{GC 431.3}

460

วันนี้พระเยซูทรงก�ำลังปฏิบัติงาน ที่ห้องศักดิ์สิทธิ์ที่สุดใน
พระวิหารบนสวรรค์ ตั้งแต่ ค.ศ. 1844

VICARIUS FILII DEI = 666 = Pope
VICARIUS - substituting for, or in place of

FILII - means son
DEI - means GOD
V
I
C
A
R
I
U/V
S

= 5
F
= 1
I
= 100
L
= no value
I
       
= no value
I
= 1
= 5
= no value
-------112

= no value       D = 500
= 1
E = no value
= 50
I =
1
= 1
-------= 1
501
-------53
    112 + 53 + 501 = 666

“…เลขของสัตว์ร้ายนั้น เพราะว่าเป็นเลขของบุคคลผู้หนึ่ง เลขของมันคือ

หกร้อยหกสิบหก ” พระคัมภีร์ไบเบิล วิวรณ์ 13 : 18

มีเครื่องหมายนี้บน หมวกของพระสันตะปาปา
VICARIUS FILII DEI
461

รัฐธรรมนูญ - ประกาศอิสระภาพ ของสหรัฐอเมริกา

462

บทที่ 25

พระบัญญัติของพระเจ้าเปลี่ยนแปลง
ตัดหรือเติมไม่ได้
“พระวิหารของพระเจ้าในสวรรค์ก็เปิด ในพระวิหารนั้นเห็นมีหีบพันธสัญญาของ
พระองค์” (วิวรณ์ 11: 19) หีบพันธสัญญาของพระเจ้าอยู่ในห้องศักดิ์สิทธิ์ที่สุด (อภิสุทธิ
สถาน) เป็นห้องชั้นในภายในพระวิหาร พิธีการภายพระวิหารในโลกเป็น “แต่แบบและเงา
แห่งศักดิ์สิทธิสถาน” ห้องห้องศักดิ์สิทธิ์ที่สุดจะเปิดออกเมื่อมีการช�ำระพระวิหารในวัน
ยิง่ ใหญ่แห่งการลบมลทินบาปเท่านัน้ ด้วยเหตุนี้ ค�ำประกาศทีว่ า่ วิหารของพระเจ้าในสวรรค์
เปิดออกและมองเห็นหีบพันธสัญญาของพระองค์บอกให้ทราบว่า ห้องศักดิ์สิทธิ์ที่สุด
(อภิสุทธิสถาน) ของพระวิหารในสวรรค์ได้เปิดออกในปี ค.ศ. 1844 เมื่อพระคริสต์เสด็จ
เข้าไปปฏิบตั พิ ระราชกิจช่วงปิดท้ายของพันธกิจการไถ่บาป เมือ่ พระคริสต์เสด็จด�ำเนินเข้า
ปฏิบัติพระราชกิจใน ห้องศักดิ์สิทธิ์ที่สุด ผู้ที่ติดตามมหาปุโรหิตยิ่งใหญ่ของเขาเข้าไปด้วย
ความเชื่อจะมองเห็นว่าบัดนี้พระองค์ทรงปฏิบัติกิจอยู่เบื้องหน้าหีบพันธสัญญาของพระเจ้า
ทูลขอด้วยพระโลหิตของพระองค์เพื่อคนบาปทั้งหลาย {GC 433.1}
หี บ พั น ธสั ญ ญาที่ อ ยู ่ ใ นพระวิ ห ารบนโลกมี ศิ ล าสองแผ่ น ที่ จ ารึ ก ข้ อ ความ
พระบั ญ ญั ติ ข องพระเจ้ า (พระ บั ญ ญั ติ สิ บ ประการ) หี บ พั น ธสั ญ ญาเป็ น แต่ เ พี ย ง
ภาชนะรองรั บ แผ่ น พระบั ญ ญั ติ พระบั ญ ชาของพระเจ้ า ที่ ป รากฎอยู ่ บ นศิ ล าจารึ ก นี้
ท� ำ ให้ หี บ พั น ธสั ญ ญานี้ มี คุ ณ ค่ า และศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ เมื่ อ พระวิ ห ารของพระเจ้ า ในสวรรค์
เปิ ด ออก ก็ จ ะมองเห็ น หี บ พั น ธสั ญ ญาของพระองค์ ที่ อ ยู ่ ภ ายในอภิ สุ ท ธิ ส ถานของ
พระวิ ห ารในสวรรค์ พระบั ญ ญั ติ ข องพระเจ้ า ถู ก เชิ ด ชู ขึ้ น ไว้ อ ย่ า งศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ด้ ว ย
พระบั ญ ญั ติ นี้ เ ป็ น พระด� ำ รั ส ของพระเจ้ า ตรั ส ไว้ ท ่ า มกลางเสี ย งฟ้ า ร้ อ งที่ ภู เ ขา
ซี น ายและจารึ ก ไว้ ล งบนแผ่ น ศิ ล าด้ ว ยนิ้ ว พระหั ต ถ์ ข องพระองค์ เ อง {GC 433.2}
พระบัญญัติของพระเจ้าภายในพระวิหารที่อยู่ในสวรรค์เป็นต้นฉบับที่ยิ่งใหญ่
โดยบัญญัติที่จารึกไว้บนแผ่นศิลาและที่โมเสสบันทึกไว้ในหนังสือพระคัมภีร์ 5 เล่มแรก
เป็นส�ำเนาทีไ่ ม่ผดิ เพีย้ น ผูท้ เี่ ข้าใจสาระส�ำคัญนีจ้ งึ จะมองเห็นสมบัตขิ องพระบัญญัตขิ อง
พระเจ้าว่าศักดิ์สิทธิ์และแปรเปลี่ยนไม่ได้ เขาจะเข้าใจอย่างถ่องแท้อย่างที่ไม่เคยเข้าใจ
463
มาก่อนถึงความส�ำคัญของพระด�ำรัสของพระผู้ช่วยให้รอดที่ตรัสไว้ว่า

“ตราบใดที่ฟ้าและดินด�ำรงอยู่ แม้อักษรหนึ่งหรือขีดๆหนึ่งก็จะไม่สูญไปจากธรรม
บัญญัติ” (มัทธิว 5: 18) พระบัญญัติเปิดเผยให้เห็นพระประสงค์ของพระเจ้าและเป็น
ส�ำเนาพระลักษณะอุปนิสยั ของพระเจ้า ฉะนัน้ พระบัญญัตขิ องพระเจ้าต้องด�ำรงอยูเ่ ป็นนิตย์
เพื่อเป็น “สักขีพยานอันสัตย์ซื่อในท้องฟ้า” (สดุดี 89: 37 TKJV) ไม่มีพระบัญญัติข้อใดที่
ถูกยกเลิกไป ไม่มอี กั ษรตัวหนึง่ หรือขีดๆหนึง่ ทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงไป ผูป้ ระพันธ์สดุดกี ล่าวไว้วา่
“พระวจนะของพระองค์ปักแน่นอยู่ในสวรรค์เป็นนิตย์” “ข้อบังคับของพระองค์ก็ไว้ใจได้
สถาปนาอยู่เป็นนิจกาล” (สดุดี119:89; 111:7, 8) {GC 434.1}
ที่ ใจกลางของพระบั ญ ญั ติ สิ บ ประการคื อ พระบั ญ ญั ติ ข ้ อ ที่ สี่ ซึ่ ง ได้ ป ระกาศไว้
ตั้งแต่แรกว่า “จงระลึกถึงวันสะบาโต ถือเป็นวันบริสุทธิ์ จงท�ำการงานทั้งสิ้นของเจ้าหกวัน
แต่วันที่เจ็ดนั้นเป็นสะบาโตของพระเจ้าของเจ้า ในวันนั้นอย่ากระท�ำการงานใดๆ ไม่ว่า
เจ้าเอง หรือบุตรชายบุตรหญิงของเจ้า หรือทาสทาสีของเจ้า หรือสัตว์ใช้งานของเจ้า หรือ
แขกทีอ่ าศัยอยูใ่ นประตูเมืองของเจ้า เพราะในหกวันพระเจ้าทรงสร้างฟ้าและแผ่นดิน ทะเล
และสรรพสิง่ ซึง่ มีอยูใ่ นทีเ่ หล่านัน้ แต่ในวันทีเ่ จ็ดทรงพัก เพราะฉะนัน้ พระเจ้าทรงอวยพระพร
วันสะบาโต และทรงตั้งวันนั้นไว้เป็นวันบริสุทธิ์” (อพยพ 20:8-11) {GC 434.2}
พระวิญญาณของพระเจ้าจะบันดาลให้ผู้ที่ศึกษาพระค�ำของพระองค์เกิดความ
ประทับใจ ท�ำให้พวกเขาส�ำนึกถึงการล่วงละเมิดบัญญัตินี้ด้วยการละเลยวันพักผ่อนของ
พระผู้สร้างโดยไม่รู้ตัว เมื่อพวกเขาเริ่มตรวจสอบหาเหตุผลของการถือรักษาวันที่หนึ่งของ
สัปดาห์แทนวันทีพ่ ระเจ้าทรงตัง้ ไว้ให้เป็นวันศักดิส์ ทิ ธิ์ พวกเขาไม่พบหลักฐานในพระคัมภีร์
ที่กล่าว่าพระบัญญัติข้อที่สี่ถูกลบล้างไปหรือวันสะบาโตเปลี่ยนแปลงไป พระพรที่ทรง
ตั้งให้วันที่เจ็ดเป็นวันบริสุทธิ์นั้นยังไม่เคยถูกยกเลิกไป เมื่อพวกเขาตั้งใจแสวงหาเพื่อ
เรียนรู้และท�ำตามน�้ำพระทัยของพระเจ้าด้วยความจริงใจ พวกเขาก็จะมองเห็นว่าตนเอง
ได้ล่วงละเมิดพระบัญญัติของพระองค์ จิตใจของเขาจึงเต็มล้นด้วยความโศกเศร้าและเขา
จึงถือรักษาวันสะบาโต(วันที่เจ็ด)ของพระเจ้าให้บริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์เพื่อแสดงความภักดีต่อ
พระองค์ {GC 434.3}
พวกเขาต้องใช้ความพยายามอย่างมากและจริงใจเพื่อเปลี่ยนแปลงความเชื่อของ
เขา ไม่มีผู้ใดพลาดที่จะเห็นว่าพระวิหารบนโลกนี้เป็นส�ำเนาแบบแผนธรรมบัญญัติที่อยู่
ในหีบพันธสัญญาในสวรรค์และการยอมรับความจริงเกี่ยวกับเรื่องพระวิหารในสวรรค์มี
ความสัมพันธ์กับการยอมรับข้อก�ำหนดต่างๆในพระบัญญัติของพระเจ้าและหน้าที่ที่เขา
464 มีต่อวันสะบาโตของพระบัญญัติข้อที่สี่ นี่คือสาเหตุของความขมขื่นและความ

มุง่ มัน่ ทีจ่ ะต่อต้านเรือ่ งราวทีส่ อดคล้องกันในพระคัมภีรซ์ งึ่ เปิดเผยพระราชกิจของพระคริสต์
ในพระวิหารบนสวรรค์ มนุษย์หาทางปิดประตูทพี่ ระเจ้าทรงเปิดไว้และเปิดประตูทพี่ ระองค์
ทรงปิดแล้ว แต่พระองค์ “ผูท้ รงเปิดแล้วจะไม่มผี ใู้ ดปิด ผูท้ รงปิดและจะไม่มผี ใู้ ดเปิด” ตรัสว่า
“เราได้ตงั้ ประตูซงึ่ เปิดไว้ตรงหน้าพวกเจ้า ประตูนไี้ ม่มใี ครปิดได้” (วิวรณ์ 3: 7,8) พระคริสต์
ทรงเปิดประตูหรือทรงปฏิบัติพระราชกิจในอภิสุทธิสถาน แสงสว่างก�ำลังส่องออกมาจาก
ประตูของพระวิหารในสวรรค์ที่เปิดอยู่และพระบัญญัติข้อที่สี่ก็ยังเป็นส่วนหนึ่งในธรรม
บัญญัติซึ่งบรรจุอยู่ในห้องศักดิ์สิทธิ์ที่สุด (อภิสุทธิสถาน) นั้น สิ่งที่พระเจ้าสถาปนาไว้แล้ว
ไม่มีมนุษย์คนใดจะล้มล้างได้ {GC 435.1}
ผู้ที่ยอมรับแสงสว่างเรื่องของการเป็นผู้ไกล่เกลี่ยของพระคริสต์และความเป็น
อมตะธรรมบัญญัติของพระเจ้า จะพบว่าสิ่งเหล่านี้คือความจริงที่พระธรรมวิวรณ์บทที่ 14
ได้บันทึกไว้ ข่าวสารต่างๆในบทนี้ประกอบด้วยค�ำเตือนสามประการ (โปรดดูภาคผนวก)
เพื่อตระเตรียมผู้ที่อาศัยอยู่ในโลกให้พร้อมส�ำหรับการเสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระเจ้า
ค�ำประกาศที่ว่า “ถึงเวลาที่พระองค์จะทรงพิพากษา” ชี้ไปยังพระราชกิจช่วงสุดท้ายของ
พระคริสต์เพื่อความรอดของมนุษย์ เป็นการประกาศข่าวแห่งความจริงที่จะต้องเผยแพร่
จนการไกล่เกลี่ยของพระผู้ช่วยให้รอดจะยุติและพระองค์จะเสด็จกลับมายังโลกเพื่อรับ
คนทั้งหลายให้ไปอยู่กับพระองค์ การพิพากษาที่เริ่มขึ้นในปี ค. ศ. 1844 จะต้องด�ำเนิน
ต่อไปจนกระทั้งมวลมนุษย์ได้รับการตัดสินทั้งคนที่ยังมีชีวิตและที่ตายแล้ว ดังนั้นการ
พิจารณานี้จึงจะยืดไปจนถึงเวลาที่ประตูแห่งพระกรุณาธิคุณจะปิดลง เพื่อมนุษย์พร้อม
ที่จะยืนขึ้นในวันพิพากษา ข่าวสารนี้บัญชาให้พวกเขา “ย�ำเกรงพระเจ้าและถวายเกียรติแด่
พระองค์” “และจงนมัสการพระองค์ ผู้ได้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์ แผ่นดินโลก ทะเลและบ่อน�้ำ
พุทั้งหลาย” การยอมรับข่าวสารเหล่านี้ส่งผลให้มีถ้อยค�ำว่า นี่แหละ “คือผู้ที่ประพฤติตาม
พระบัญญัติของพระเจ้า และด�ำเนินตามความเชื่อของพระเยซู” เพื่อเตรียมตัวให้พร้อม
ส�ำหรับการพิพากษานี้ มนุษย์จ�ำเป็นต้องถือรักษาพระบัญญัติของพระเจ้า การพิพากษาจะ
ใช้พระบัญญัติเป็นมาตรฐานวัดอุปนิสัย อัครทูตเปาโลประกาศว่า “คนทั้งหลายที่มีธรรม
บัญญัตแิ ละท�ำบาปก็จะต้องมีโทษตามธรรมบัญญัต.ิ ....ในวันทีพ่ ระเจ้าทรงพิพากษาความลับ
ของมนุษย์โดยพระเยซูคริสต์” และท่านยังบอกต่อว่า “คนที่ประพฤติตามธรรมบัญญัติ
ต่างหากที่พระเจ้าทรงถือว่าเป็นผู้ชอบธรรม” (โรม 2:12-16) การถือรักษาพระบัญญัติของ
พระเจ้าจ�ำเป็นต้องใช้ความเชื่อเพราะ” ไม่มีความเชื่อแล้วจะเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าก็
465
ไม่ได้เลย” และ “การกระท�ำใดๆที่มิได้เกิดจากความเชื่อมั่นก็เป็นบาปทั้งสิ้น”

(ฮีบรู 11:6; โรม 14:23. {GC 435.2}
ทูตสวรรค์องค์ทหี่ นึง่ ประกาศเรียกให้มนุษย์ “ย�ำเกรงพระเจ้าและถวายพระเกียรติ
แด่พระองค์” และให้นมัสการพระองค์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าพระผู้สร้างของฟ้าสวรรค์และ
แผ่นดินโลก การทีจ่ ะนมัสการพระองค์ได้นนั้ พวกเขาจะต้องเชือ่ ฟังพระบัญญัตขิ องพระองค์
กษัตริย์ซาโลมอนซึ่งถือว่าเป็นนักปราชญ์กล่าวไว้ว่า “จงย�ำเกรงพระเจ้าและรักษา
พระบัญญัติของพระองค์ เพราะนี่แหละเป็นหน้าที่ทั้งสิ้นของมนุษย์” (ปัญญาจารย์ 12:
13 KJV) เมื่อปราศจากการเชื่อฟังพระบัญญัติของพระเจ้าแล้ว จะไม่มีการนมัสการใดที่
พระเจ้าจะทรงพอพระทัย “นี่แหละเป็นความรักต่อพระเจ้า คือที่เราทั้งหลายประพฤติตาม
พระบัญญัติของพระองค์” “ผู้ใดไม่ฟังพระบัญญัติ แม้ค�ำอธิษฐานของเขาก็เป็นสิ่ง
น่าเกลียดน่าชัง” (1 ยอห์น 5:3; สุภาษิต 28:9) {GC 436.1}
หน้าทีข่ องการนมัสการพระเจ้าวางอยูบ่ นพืน้ ฐานความจริงทีว่ า่ พระองค์ทรงเป็น
พระผูส้ ร้างและสิง่ มีชวี ติ ทัง้ ปวงเกิดขึน้ มาล้วนเป็นหนีพ้ ระองค์ และทีใ่ ดในพระคัมภีรเ์ มือ่
พระองค์ทรงอ้างสิทธิให้ถวายความเคารพและนมัสการเหนือพระทั้งปวงของคนต่างชาติ
เพราะมีหลักฐานอ้างถึงอ�ำนาจแห่งการทรงสร้างของพระองค์ “พระทั้งปวงของชนชาติ
ทั้งหลายเป็นรูปเคารพ แต่พระเจ้าทรงสร้างฟ้าสวรรค์” (สดุดี 96: 5) “องค์บริสุทธิ์ตรัสว่า
เจ้าจะเปรียบเรากับผู้ใดเล่า ซึ่งเราจะเหมือนเขา จงแหงนหน้าขึ้นดูว่า ผู้ใดสร้างสิ่งเหล่านี้”
“พระเจ้าผูท้ รงสร้างฟ้าสวรรค์ ผูท้ รงปัน้ แผ่นดินโลกและท�ำมันไว้...ตรัสดังนีว้ า่ เราคือพระเจ้า
และไม่มอี นื่ ใดอีก” (อิสยาห์ 40:25; 45: 18) ผูป้ ระพันธ์สดุดตี รัสว่า “จงรูเ้ ถิดว่าพระเยโฮวาห์
ทรงเป็นพระเจ้า คือพระองค์เองทีท่ รงสร้างเราทัง้ หลาย และเราก็เป็นของพระองค์” “มาเถิด
ให้เรานมัสการและกราบลง ให้เราคุกเข่าลงต่อพระเจ้าผู้ทรงสร้างพวกเรา” (สดุดี 100:
3; 95: 6) และชาวสวรรค์บริสุทธิ์ที่นมัสการพระเจ้าได้บอกเหตุผลว่าท�ำไมพวกเขาจึงถวาย
นมัสการพระองค์ “องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพระองค์ทั้งหลาย พระองค์ทรงสมควรที่จะได้
รับค�ำสรรเสริญ พระเกียรติและฤทธิ์เดช เพราะว่าพระองค์ได้ทรงสร้างสรรพสิ่งทั้งปวง”
(วิวรณ์ 4: 11) {GC 436.2}
พระคัมภีร์ไบเบิล วิวรณ์บทที่ 14 เรียกร้องมนุษย์ให้นมัสการพระผู้สร้างและ
ได้พยากรณ์ให้เห็นคนกลุม่ หนึง่ ทีถ่ อื รักษาพระบัญญัตขิ องพระเจ้าเนือ่ งจากผลการประกาศ
ข่าวสามประการนี้ มีบัญญัติข้อหนึ่งที่ชี้อย่างแจ่มแจ้งว่าพระเจ้าทรงเป็นพระผู้ทรงสร้าง
พระบัญญัตขิ อ้ ทีส่ ปี่ ระกาศว่า “วันทีเ่ จ็ดนัน้ เป็นสะบาโตของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า…..
466 เพราะในหกวันพระเยโฮวาห์ทรงสร้างฟ้า และแผ่นดินโลกทะเล และสรรพสิ่งซึ่ง

มีอยู่ในที่เหล่านั้น แต่ในวันที่เจ็ดทรงพัก เพราะฉะนั้นพระเยโฮวาห์ทรงอวยพรวันสะบาโต
และทรงตั้งวันนั้นไว้เป็นวันบริสุทธิ์ (อพยพ 20: 10, 11 KJV ) พระเจ้ายังตรัสถึงเรื่องของ
วันสะบาโตไว้อกี ว่า “เป็นหมายส�ำคัญ...เพือ่ เจ้าจะทราบว่าเราคือพระ เยโฮวาห์ เป็นพระเจ้า
ของเจ้า” (เอเสเคียล 20: 20 KJV) และพระองค์ทรงให้เหตุผลว่า “ในหกวันพระเจ้าได้ทรง
สร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก แต่ในวันที่เจ็ดพระองค์ได้ทรงงดการงานไว้และทรงหย่อน
พระทัยไว้ในวันนั้น” (อพยพ 31: 17) {GC 437.1}
“ความส�ำคัญของวันสะบาโตมีไว้เพือ่ ร�ำลึกถึงการสร้างโลก นีค่ อื เหตุผลแท้จริงที่
จะต้องรักษาไว้ตลอดไป ท�ำไมจึงต้องถวายการนมัสการแด่พระเจ้า” เพราะพระองค์ทรงเป็น
พระผู้สร้างและเราเป็นผู้ที่พระองค์ทรงสร้าง “ด้วยเหตุนี้ วันสะบาโตจึงเป็นรากฐานเดียว
ที่แท้จริงของการนมัสการพระเจ้า เพราะวันสะบาโตสอนความจริงที่ยิ่งใหญ่ด้วยวิธีการที่
ประทับใจที่สุดและไม่มีค�ำสอนอื่นใดที่ท�ำได้เช่นนี้ รากฐานแท้จริงของการนมัสการพระเจ้า
ไม่ใช่จะต้องเป็นวันทีเ่ จ็ดเท่านัน้ แต่การนมัสการทัง้ หมดนัน้ วางอยูบ่ นพืน้ ฐานความแตกต่าง
ระหว่างพระเจ้าพระผู้สร้างและสรรพสิ่งที่พระองค์ทรงสร้าง ความจริงยิ่งใหญ่จะไม่มีวันล้า
สมัยและจะลืมไม่ได้เป็นอันขาด” (J.N. Andrews, History of the Sabbath, บทที่ 27) สมอง
ของมนุษย์จะต้องจดจ�ำความจริงในเรื่องนี้ตลอดไปว่าพระเจ้าทรงสถาปนาวันสะบาโตไว้ใน
สวนเอเดนและตราบเท่าที่ความจริงที่พระองค์ทรงเป็นพระผู้สร้างของเราแล้ว ก็ยังคงเป็น
เหตุผลที่เราต้องนมัสการพระองค์ต่อไปตราบนานเท่านานที่วันสะบาโตจะยังคงเป็นหมาย
ส�ำคัญและอนุสรณ์ของพระผู้ทรงสร้าง หากทั่วทั้งจักรวาลมีการถือรักษาวันสะบาโตแล้ว
ความคิดและความรู้สึกของมนุษย์จะถูกน�ำพาให้เข้าไปยังพระผู้สร้างเพื่อเป็นศูนย์รวมของ
ความเคารพและการนมัสการและจะไม่มีคนกราบไหว้รูปเคารพ คนไม่เชื่อฟังพระเจ้าหรือ
เป็นคนนอกศาสนา การถือรักษาวันสะบาโตจะเป็นเครื่องหมายแห่งความจงรักภักดีที่มี
ต่อพระเจ้าเที่ยงแท้ “ผู้ได้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์แผ่นดินโลก ทะเลและบ่อน�้ำพุทั้งหลาย”
ข่าวสารที่บัญชาให้มนุษย์นมัสการพระเจ้าและถือรักษาพระบัญญัติของพระองค์นั้นจะต่อ
ด้วยการเชิญชวนเป็นพิเศษให้ถือรักษาพระบัญญัติข้อที่สี่ {GC 437.2}
ผู้ที่ประพฤติตามพระบัญญัติของพระเจ้าและด�ำเนินตามความเชื่อของพระเยซู
จะแตกต่างกับคนอีกกลุ่มหนึ่งที่ท�ำผิดและถูกทูตสวรรค์องค์ที่สามเตือนด้วยถ้อยค�ำที่
เคร่งขรึมและน่ากลัวว่า “ถ้าผู้ใดบูชาสัตว์ร้ายและรูปของมัน และรับเครื่องหมายของมัน
ไว้ที่หน้าผากหรือที่มือของตนผู้นั้นจะต้องดื่มเหล้าองุ่นแห่งพระพิโรธของพระเจ้า
467
(วิวรณ์14:9,10KJV) {GC438.1}

เพื่อความเข้าใจในข่าวสารเรื่องนี้ จึงจ�ำเป็นต้องแปลความหมายสัญลักษณ์นี้ให้
ถูกต้อง สัตว์ร้าย รูปของมันและเครื่องหมายของมันหมายถึงอะไร “ถ้าผู้ใดบูชาสัตว์ร้าย
และรูปของมันและมีเครื่องหมายของมันไว้ที่หน้าผากหรือที่มือ ผู้นั้นจักต้องดื่มเหล้าองุ่น
แห่งพระพิโรธของพระเจ้า: วิวรณ์14:9,10 พญานาคใหญ่ซงึ่ เป็นงูดกึ ด�ำบรรพ์ ทีเ่ ขาเรียกกันว่า
พญามารและซาตาน ค�ำพยากรณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้และการใช้สัญลักษณ์เหล่านี้พบได้ใน
พระคัมภีรว์ วิ รณ์ เริม่ ต้นจากบทที่ 12 เมือ่ พญานาคคอยท�ำลายพระคริสต์ในสมัยทีพ่ ระองค์
มาประสูติ พญานาคใหญ่ซึ่งเป็นงูดึกด�ำบรรพ์ ที่เขาเรียกกันว่า พญามารและซาตาน(วิวรณ์
12: 9 KJV) พญานาค dragon นั้นคือซาตาน มันเป็นผู้บงการให้กษัตริย์เฮโรดสั่งประหาร
พระผู้ช่วยให้รอด แต่ตัวแทนเอกของซาตานที่ท�ำสงครามกับพระคริสต์และประชากรของ
พระองค์ในช่วงคริสต์ศตวรรษทีห่ นึง่ นัน้ เป็นอาณาจักรโรมทีม่ ลี ทั ธินอกศาสนาซึง่ เป็นศาสนา
ทีน่ ยิ มแพร่หลาย ด้วยเหตุนี้ พญานาคทีค่ วามหมายหลักหมายถึงซาตานก็ยงั มีความหมายที่
สองโดยเป็นสัญลักษณ์ของอาณาจักรโรมนอกศาสนานั่นเอง {GC 438.2}
พระคัมภีร์ไบเบิล วิวรณ์ บทที่ 13 (ข้อ 1-10) บรรยายสัตว์ร้ายอีกตัวหนึ่งที่มี
“ตัวเหมือนเสือดาว” “พญานาคได้ให้ฤทธิอ์ ำ� นาจอันยิง่ ใหญ่และทีน่ งั่ ของมันแก่สตั ว์รา้ ย
นัน้ ” (หมายถึง ระบบสันตะปาปา) ซึง่ สืบทอดอ�ำนาจและยศศักดิแ์ ละสิทธิขาดซึง่ ครัง้ หนึง่
เคยครอบครองโดยอาณาจักรโรมันในอดีต ได้มกี ารเปิดเผยถึงสัตว์รา้ ยตัวทีเ่ หมือนเสือดาวนี้
ว่า “สัตว์รา้ ยนัน้ มีปากทีพ่ ดู ค�ำจาบจ้วงและหมิน่ ประมาทพระเจ้า....มันกล่าวค�ำหมิน่ ประมาท
ต่อพระเจ้า ต่อพระนามของพระองค์ ต่อสถานที่สถิตของพระองค์ และต่อผู้ที่อยู่ในสวรรค์
ทรงยอมให้มันท�ำสงครามกับธรรมิกชนและชนะเขา ทรงประทานให้มันมีอำ� นาจเหนือชน
ทุกเผ่า ทุกชาติ ทุกภาษา และทุกประชาชาติ” ค�ำพยากรณ์นี้มีลักษณะที่คล้ายคลึงกับ
ค�ำพยากรณ์บรรยายเกีย่ วกับเขาเล็กแห่งพระธรรมดาเนียลบทที่ 7 ค�ำพยากรณ์นจี้ งึ ชีไ้ ป
ยังเปปาซี่อย่างไม่มีข้อสงสัย {GC 439.1}
“ทรงยอมให้ มันใช้อ�ำนาจกระท�ำอย่างนั้นตลอดสี่สิบสองเดือน” และผู้เผย
พระวจนะกล่าวต่อไปว่า เขาเห็น “หัวๆหนึ่งของมันดูเหมือนถูกฟันปางตาย” และกล่าว
ต่อไปอีกว่า “ผู้ใดที่ก�ำหนดไว้ให้ไปเป็นเชลย ผู้นั้นก็จะต้องไปเป็นเชลย ผู้ใดฆ่าเขาด้วยดาบ
ผู้นั้นก็ต้องถูกฆ่าด้วยดาบ” เวลาสี่สิบสองเดือนเป็นระยะเวลาเดียวกันกับ “หนึ่งวาระ
สองวาระกับครึ่งวาระ” สามปีครึ่งหรือ 1260 วัน แห่งพระธรรมดาเนียลบทที่ 7 ซึ่ง
เป็นเวลาที่อ�ำนาจการปกครองของเปปาซีกดขี่ประชากรของพระเจ้า ตามที่กล่าวถึงใน
468 บทก่อนๆ ระยะเวลานี้เริ่มต้นด้วยการเรืองอ�ำนาจของระบบสันตะปาปาในปี

ค.ศ. 538 และสิน้ สุดลงในปี ค.ศ. 1798 ในช่วงเวลานัน้ สันตะปาปาถูกกองทัพของประเทศ
ฝรัง่ เศสจับไปเป็นเชลย อ�ำนาจของระบบสันตะปาปาถูกฟันปางตายและเรือ่ งนีก้ เ็ กิดขึน้ จริง
ตามที่ท�ำนายไว้ “ผู้ใดที่ก�ำหนดไว้ให้ไปเป็นเชลย ผู้นั้นก็จะต้องไปเป็นเชลย” {GC 439.2}
เมื่อมาถึงจุดนี้ สัญลักษณ์อีกอันหนึ่งได้ปรากฏขึ้นมา ผู้เผยพระวจนะกล่าวว่า
“ข้าพเจ้าเห็นสัตว์ร้ายอีกตัวหนึ่งขึ้นมาจากแผ่น ดิน มีสองเขาเหมือนลูกแกะและพูด
เหมือนพญานาค” (ข้อ 11) ทัง้ ลักษณะของสัตว์รา้ ยตัวนีแ้ ละวิธที มี่ นั ปรากฎตัวขึน้ มาแสดง
ให้เห็นว่าประเทศที่มันถูกใช้เป็นสัญลักษณ์มีลักษณะไม่เหมือนกับประเทศที่ใช้สัญลักณษ์
ก่อนหน้านี้ อาณาจักรยิ่งใหญ่ที่เคยปกครองโลกมาปรากฎให้ผู้เผยพระวจนะดาเนียลเห็น
เป็นสัตว์ป่าล่าเหยื่อที่ขึ้นมาเมื่อ “ลมทั้งสี่ของฟ้าสวรรค์ได้ปลุกปั่นทะเลใหญ่นั้น” (ดาเนียล
7: 2 KJV) ในพระธรรมวิวรณ์บทที่ 17 ทูตสวรรค์อธิบายว่า น�้ำหมายถึง “ชนชาติ มวลชน
ประชาชาติและภาษาต่างๆ” (วิวรณ์ 17: 15 KJV) ลมเป็นสัญลักษณ์ของการต่อสู้ ลมทั้งสี่
ของฟ้าสวรรค์ที่ปลุกปั่นทะเลใหญ่หมายถึงภาพเหตุการณ์น่ากลัวของการปราบปรามและ
การปฏิวัติที่อาณาจักรเหล่านี้ได้เรืองอ�ำนาจขึ้นมา {GC 439.3}
แต่สัตว์ร้ายที่มีสองเขาเหมือนลูกแกะนั้น “ขึ้นมาจากแผ่นดิน” แทนที่มันจะ
ตั้งต้นขึ้นด้วยการเอาชนะอ�ำนาจอื่นๆ ประเทศที่มีเครื่องหมายเป็นสัตว์ร้ายนี้จะต้องมา
ในอาณาบริเวณที่ไม่มีผู้ใดครอบครองมาก่อนและเติบใหญ่ขึ้นอย่างต่อเนื่องและอย่าง
สันติ ประเทศนี้จึงไม่ได้เกิดขึ้นมาจากประชาชาติที่แออัดและแก่งแย่งชิงดีกันในโลกเก่าที่
มีสัญลักษณ์เป็นทะเลปั่นป่วนของ “ชนชาติ มวลชน ประชาชาติและภาษาต่างๆ” จึงต้อง
ค้นหาประเทศนี้ในทวีปทางฝั่งตะวันตก {GC 440.1}
มีประเทศใดในโลกใหม่ที่เรืองอ�ำนาจในปี ค.ศ. 1798 ที่ดูท่าทางว่าจะมีความ
แข็งแกร่งและยิ่งใหญ่และดึงดูดความสนใจของคนทั้งโลก การแปลความหมายของ
สัญลักษณ์นี้เป็นเรื่องที่ไม่ต้องถกเถียงกัน มีอยู่ประเทศหนึ่งและเป็นเพียงประเทศเดียว
ที่มีคุณสมบัติตรงตามค�ำพยากรณ์นี้และมุ่งตรงไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา ครั้งแล้ว
ครัง้ เล่า เมือ่ นักพูดและนักประวัตศิ าสตร์บรรยายถึงการขึน้ มาและการเติบใหญ่ของประเทศ
นี้ เขาแทบจะน�ำความคิดทีเ่ ป็นค�ำพูดเดียวกับของผูเ้ ขียนพระวจนะศักดิส์ ทิ ธิม์ าใช้โดยไม่รตู้ วั
สัตว์ร้ายนี้ “ขึ้นมาจากแผ่นดิน”และตามที่ผู้แปลค�ำ “ขึ้นมา” นี้ เขาหมายถึง “การเจริญ
เติบโตหรือการงอกออกมาเหมือนต้นไม้” และตามที่เราได้เห็น ประเทศนี้จะต้องเกิดขึ้นมา
ในอาณาบริเวณที่ไม่มีการครอบครองมาก่อน มีนักเขียนชื่อดังคนหนึ่งได้บรรยายถึงการขึ้น
469
มาของประเทศสหรัฐอเมริกาว่า “เธอปรากฏขึ้นอย่างลึกลับจากที่ว่างเปล่า”

และกล่าวอีกว่า “ดั่งเมล็ดพืชที่สงบเงียบ เธอโตขึ้นจนเป็นอาณาจักร” (G. A. Townsend,
The New World Compared With the Old, หน้า 462) ในปี ค.ศ. 1850 นิตยสารของ
ประเทศยุโรปฉบับหนึง่ กล่าวถึงประเทศสหรัฐอเมริกาว่าเป็นอาณาจักรอัศจรรย์ซงึ่ “ปรากฏ
ขึน้ มา” “ท่ามกลางความสงบเงียบของโลกและมีอำ� นาจมากขึน้ และยโสเพิม่ ขึน้ ทุกวัน (จาก
เดอะดับบลินแนชัน่ ปาฐกหัวข้อเรือ่ ง ผูค้ น้ พบการแสวงบุญของประเทศโดยแอ็ดวอร์ดเอเวอร์
เรทท์) ท่านได้กล่าวต่อไปว่า “พวกเขาไม่ได้มองหาสถานทีส่ นั โดษ ทีไ่ ม่มผี อู้ นื่ ใดรบกวนจาก
ความไม่ชัดเจนของเขาและปลอดภัยเนื่องจากความห่างไกลซึ่งคริสตจักรเลย์เดนน้อยๆจะ
อยู่อย่างมีความสุขด้วยจิตส�ำนึกที่มีเสรีภาพหรือ จงดูเถิด อาณาบริเวณยิ่งใหญ่ที่เขาได้
ครอบครองโดยสันติ พวกเขาได้แบกธงกางเขนเข้าครอบครองได้อย่างสันติ (ปาฐกที่
Plymouth, Massachusetts เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม ค.ศ. 1824 หน้า 11) {GC 440.2}
“มีสองเขาเหมือนลูกแกะ” เขาที่มีลักษณะเหมือนของแกะแสดงถึงความ
เยาว์วัย ไร้เดียงสา และอ่อนโยน บรรยายลักษณะของประเทศสหรัฐอเมริกาได้อย่าง
เหมาะสม ตามที่ผู้เผยพระวจนะได้เห็น “ขึ้นมา” ในปี ค.ศ. 1798 มีคริสเตียนมากมาย
ทีอ่ พยพไปยังประเทศอเมริกาในช่วงแรกและหาทีห่ ลบภัยจากการกดขีข่ องกษัตริยแ์ ละการ
ไม่ยอมรับของพวกนักบวช พวกเขามุ่งมั่นที่จะสถาปนาการปกครองที่ตั้งอยู่บนรากฐาน
อันกว้างใหญ่ของเสรีภาพทางด้านปกครองของรัฐกับศาสนา แนวคิดของพวกเขาปรากฏ
ให้เห็นในค�ำประกาศเอกราชของประเทศสหรัฐอเมริกา (Declaration of Independ
ence ค.ศ.1776) ซึ่งเปิดเผยให้เห็นความจริงยิ่งใหญ่ว่า “มนุษย์ทุกคนถูกสร้างขึ้นมา
อย่างเท่าเทียมกัน และพระเจ้าผู้สร้างได้มอบสิทธิบางประการที่จะเพิกถอนมิได้ไว้ให้
แก่มนุษย์ ในบรรดาสิทธิเหล่านั้น ได้แก่ ชีวิต เสรีภาพ และการแสวงหาความสุข”และ
รัฐธรรมนูญรับรองให้ประชากรมีสิทธิปกครองตนเอง ให้เลือกตั้งผู้แทนเพื่อร่างและตรา
กฎหมาย และดูแลให้ปฏิบัติตามกฏหมาย ให้เสรีภาพในความเชื่อเรื่องศาสนา freedom
of religious faith อนุญาตให้มนุษย์ทุกคนนมัสการพระเจ้าตามที่จิตใต้ส�ำนึกของตน
ก�ำหนด worship God according to the dictates of his conscience แนวทางของ
สาธารณรัฐนิยม (ไม่มีกษัตริย์) Republicanism (no king) และโปรเตสแตนท์นิยม
(ไม่มี โป๊ป) Protestantism (no pope) เป็นหลักการพืน้ ฐานของประเทศสหรัฐอเมริกา
หลักการเหล่านี้คือเคล็ดลับของอ�ำนาจและความรุ่งเรืองมั่งคั่งของเขา (อเมริกา) ผู้ที่ถูก
กดขี่และถูกเหยียบย�่ำทั่วทั้งอาณาจักรคริสเตียนทั่วโลกได้เดินทางไปยังดินแดนนี้ด้วย
470 ความสนใจและความหวัง คนนับล้านลงเรือข้ามทะเลไปขึน
้ ฝัง่ ต่างๆของประเทศนี้

จนประเทศสหรัฐอเมริกาก้าวขึ้นไปอยู่ท่ามกลางประเทศที่มีอ�ำนาจมากที่สุดของโลก {GC
441.1}
แต่ “มั น (อเมริ ก า)ใช้อ�ำนาจของสั ต ว์ ร ้ า ยตั ว เดิ ม นั้ น (คริ ส ตจั ก รโรม) อย่าง
ครบถ้วนต่อหน้าสัตว์ร้ายตัวเดิมนั้น มันท�ำให้โลกและคนที่อยู่ในโลกบูชาสัตว์ร้ายตัวเดิม
นั้น(คริสตจักรโรม)ที่มีแผลปางตายแต่รักษาหายแล้ว….สั่งให้คนทั้งหลายที่อยู่ในโลกสร้าง
รูปจ�ำลอง (โปรเตสแตนท์ทลี่ ะทิง้ หลักการ apostate Protestantism, e.g. เช่น เปลีย่ น
วันสะบาโตซึ่งตรงกับวันเสาร์ ไปเป็น วันอาทิตย์)ให้แก่สัตว์ร้าย(คริสตจักรโรม ) ที่ถูกฟัน
ด้วยดาบแต่ยังมีชีวิตอยู่นั้น” (วิวรณ์ 13:11-14 KJV ) {GC 441.2}
สั ต ว์ ร ้ า ย(อเมริ ก าเป็ น สั ต ว์ ร ้ า ยตั ว ที่ ส องใน Bible วิ ว รณ์ 13)ที่ มี เขา
เหมือนลูกแกะ และ พูดเหมือนพญานาค เป็นสัญลักษณ์ทชี่ ใี้ ห้เห็นถึงความขัดแย้งทีเ่ ด่นชัด
ระหว่างการพูดและการปฏิบตั ขิ องประเทศทีก่ ล่าวถึง “การพูด” ของประเทศคืออ�ำนาจการ
ตรากฎหมาย (รัฐสภา) และ อ�ำนาจศาล นีจ้ ะส่งผลให้เกิดการขัดแย้งต่อหลักการแห่งเสรีภาพ
และสันติภาพที่เป็นพื้นฐานของนโยบายของประเทศอเมริกา ค�ำท�ำนายที่ว่า มัน(อเมริกา)
จะพูดจา “เหมือนพญานาค” และ “ใช้อ�ำนาจของสัตว์ร้ายตัวแรก(คริสตจักรโรม) อย่าง
ครบถ้วน” นั้นได้ท�ำนายไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงการเปลี่ยนแปลงของสัตว์ตัวที่สอง
ในวิวรณ์ 13 (คืออเมริกา)ซึ่งเหมือนลูกแกะที่ ใจดี ที่มีนิสัยสงบ ไม่ดุร้าย กลายเป็นสัตว์
ดุร้ายเหมือนพญานาค ถือทิฐิ ใจแคบ intolerance และกดขี่ ข่มเหงคนอื่น ซึ่งประเทศ
ทีม่ สี ญ
ั ลักษณ์เป็นพญานาคและสัตว์รา้ ยทีเ่ หมือนเสือดาว ( วิวรณ์ 13:2 - สัตว์ตวั ที่ หนึง่ หรือ
คริสตจักรโรม) เคยท�ำมาแล้ว และประโยคที่ว่าสัตว์ร้ายที่มีสองเขา (อเมริกา) “ท�ำให้โลก
และคนทีอ่ ยูใ่ นโลกบูชาสัตว์รา้ ยตัวแรก” (คริสตจักรโรม) นัน้ แสดงให้เห็นว่าประเทศอเมริกา
ใช้อ�ำนาจบังคับการถือรักษากฎบางอย่าง(ถือรักษาวันอาทิตย์) เพื่อแสดงความเคารพต่อ
เปปาซี papacy (หมายถึง ระบบสันตะปาปา) {GC 442.1}
อ�ำนาจเช่นนี้ขัดแย้งโดยตรงต่อหลักการการปกครองของประเทศนี้(อเมริกา) ต่อ
ความมีเสรีภาพพิเศษของประเทศนี้ ต่อค�ำปฏิญาณในค�ำประกาศเอกราช Declaration
of Independence และรัฐธรรมนูญ ของประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ก่อตั้งประเทศได้หา
วิธีอย่างชาญฉลาดเพื่อป้องกันการน�ำอ�ำนาจของฝ่ายบ้านเมืองมายุ่งเกี่ยวกับกับศาสนา
ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการมีทิฐิ ใจแคบ intolerance และการกดขี่ขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
รัฐธรรมนูญก�ำหนดไว้ว่า “Congress สภาคองเกรส ต้องไม่ตรากฎหมายใด ที่จะ
471
เป็นการ นับถือหรือ ก่อตั้งศาสนาใด ศาสนาหนึ่ง หรือห้ามการนับถือ

ศาสนาและประกอบพิธีกรรมทางศาสนาโดยเสรี ” “Congress shall make no
law respecting an establishment of religion or prohibiting the free
exercise thereof” และ “จะไม่มีการก�ำหนดให้สอบถามว่านับถือศาสนาใดเพื่อเป็น
คุ ณ สมบั ติ ก ารเข้ า รั บ ต� ำ แหน่ ง หน้ า ที่ ท างราชการภายใต้ รั ฐ บาลของประเทศสหรั ฐ
อเมริกา” การนับถือศาสนาจะถูกบังคับจากอ�ำนาจฝ่ายการปกครองได้ก็ด้วยการละเมิด
ข้อก�ำหนดที่ปกป้องเสรีภาพของชาตินี้อย่างโจ่งแจ้งไม่ละอายใจเท่านั้น แต่ความไม่
แน่ น อนของอ� ำ นาจในเรื่ อ งนี้ ก็ ไ ม่ ไ ด้ ยิ่ ง ใหญ่ ไ ปกว่ า สั ญ ลั ก ษณ์ ที่ ใช้ แ ทนมั น สั ต ว์ ร ้ า ย
(อเมริกา)ที่มีเขาเหมือนลูกแกะที่ยืนยันว่าบริสุทธิ์ สุภาพ และไม่เป็นภัย แต่ ‘พูด’(ปฏิบัติ)
เหมือนพญานาค(เผด็จการทรราช) {GC 442.2}
“มั น (อเมริ ก า) สั่ ง ให้ ค นทั้ ง หลายที่ แ ผ่ น ดิ น โลกสร้ า งรู ป จ� ำ ลอง (โปรเตส
แตนท์ที่ละทิ้งหลักการ apostate Protestantism) ให้แก่สัตว์ร้ายตัวเดิมนั้น” ได้ชี้
ให้เห็นอย่างชัดเจนถึงรูปแบบการปกครองที่มีอ�ำนาจตรากฎหมายของรัฐขึ้นกับประชาชน
ซึง่ เป็นหลักฐานชัดเจนทีส่ ดุ ว่าประเทศทีค่ ำ� พยากรณ์กล่าวถึงนีค้ อื ประเทศสหรัฐอเมริกา
{GC 442.3}
แต่ “รูปจ�ำลองให้แก่สัตว์ร้ายตัวเดิมนั้น” คืออะไร และจะท�ำรูปนี้ได้อย่างไร สัตว์
ร้ายที่มีเขาสองเขาเป็นผู้ท�ำรูปจ�ำลองนี้และเป็นรูปจ�ำลองที่ท�ำให้กับสัตว์ร้าย เรียกอีกนัย
หนึง่ ว่าเป็นรูปจ�ำลองของสัตว์รา้ ย เพือ่ ทีจ่ ะเรียนรูว้ า่ รูปจ�ำลองนีม้ ลี กั ษณะอย่างไรและจะท�ำ
รูปนีไ้ ด้อย่างไรนัน้ เราจะต้องศึกษาลักษณะของตัวสัตว์รา้ ยซึง่ ก็คอื เปปาซี papacy (ระบบ
สันตะปาปา ) {GC 443.1}
เมื่อคริสตจักรยุคแรกเริ่มเสื่อมถอยลงไปด้วยการละทิ้งพระกิตติคุณที่เรียบง่าย
และรับพิธีกรรมและประเพณีของพวกนอกศาสนา เธอก็สูญเสียพระวิญญาณและอ�ำนาจ
ของพระเจ้าไป และเพื่อที่จะควบคุมจิตส�ำนึกผิดชอบ conscience ของประชาชน เธอ
แสวงหาการสนับสนุนของอ�ำนาจทางฝ่ายโลก ผลที่ได้คือระบอบเปปาซี papacy ที่ศาสนา
จักรควบคุมอ�ำนาจของรัฐและใช้อ�ำนาจรัฐท�ำตามสิ่งที่เธอต้องการโดยเฉพาะเพื่อลงโทษ
พวก “นอกรีต” “heretics” เพือ่ ให้ประเทศสหรัฐอเมริกาท�ำรู ป จ� ำ ลองของสัตว์รา้ ยได้นนั้
อ�ำนาจทางศาสนาจะต้องควบคุมอ�ำนาจการปกครอง เพือ่ ให้คริสตจักรโรม ใช้อำ� นาจของ
รัฐท�ำสิ่งที่เธอต้องการ {GC 443.2}
เมื่ อ ใดก็ ต ามที่ ศ าสนาจั ก รได้ รั บ อ� ำ นาจฝ่ า ยรั ฐ โรม ก็ ใช้ อ� ำ นาจนี้ ล งโทษ
472 ผู้ที่ขัดแย้งกับหลักค�ำสอนของโรม คริสตจักรโปรเตสแตนท์ที่ด�ำเนินตามรอย

เท้าของโรมด้วยการเป็นพันธมิตรกับอ�ำนาจฝ่ายรัฐ เป็นการแสดงออกถึงความปรารถนา
เดียวกันที่จะจ�ำกัดเสรีภาพของจิตใต้ส�ำนึกรู้ถูกรู้ผิด liberty of conscience ตัวอย่าง
ในเรือ่ งนีเ้ ห็นได้จากการกดขีข่ ม่ เหงอันยาวนานและต่อเนือ่ งกับผูท้ ขี่ ดั แย้งกับคริสตจักรแห่ง
อังกฤษ (Church of England) ในช่วงศตวรรษที่ 16 และ 17 ศาสนาจารย์เป็นพันๆที่ไม่
ลงรอยกั บ คริ ส ตจั ก รถู ก บั ง คั บ ให้ ห ลบหนี ไ ปจากโบสถ์ แ ละผู ้ ค นอี ก มากมายทั้ ง ที่ เ ป็ น
ศาสนาจารย์และประชาชนธรรมดาถูกปรับ กักขัง ทรมาน และฆ่าตายเพราะความเชื่อ
ของเขา {GC 443.3}
การละทิ้ ง หลั ก การของศาสนาเป็ น เหตุ ใ ห้ ค ริ ส ตจั ก รในยุ ค แรกเข้ า ขอความ
ช่วยเหลือของอ�ำนาจรัฐและเป็นการเปิดทางพัฒนาไปสู่ ระบบสันตะปาปาซึ่งหมายถึง
สัตว์ร้าย เปาโลกล่าวไว้ว่า “จะมีการล้มลงเสียก่อน…และคนแห่งการบาป นั้นจะประจักษ์
แจ้ง” (2 เธสะโลนิกา 2:3 KJV) ด้วยเหตุนี้ การละทิ้งหลักการของศาสนาในคริสตจักร
เป็นการเตรียมทางให้กับการท�ำ รูปจ�ำลอง ให้กับสัตว์ร้าย {GC 443.4}
พระคัมภีร์ไบเบิลเปิดเผยว่าก่อนที่พระเจ้าจะเสด็จมา(ครั้งที่สอง)จะต้องมีการ
ถดถอยทางศาสนาที่คล้ายคลึงกับที่เกิดขึ้นในศตวรรษแรกๆ “ในวันสุดท้ายนั้น จะเกิด
เหตุการณ์กลียุค เหตุว่าคนจะเป็นคนรักตัวเอง เป็นคนเห็นแก่เงิน เป็นคนอวดตัว เป็นคน
จองหอง เป็นคนพูดหมิ่นประมาทเป็นคนไม่เชื่อฟังค�ำบิดามารดาเป็นคนอกตัญญูเป็นคน
ไร้ศลี ธรรมเป็นคนไม่รกั ซึง่ กันและกัน เป็นคนไม่ทำ� ตามสัญญาเป็นคนหาความใส่เขาเป็นคน
ไม่มสี ติรงั้ ใจเป็นคนดุรา้ ยเป็นคนชังคนดีเป็นคนทรยศ เป็นคนมุทะลุ เป็นคนหัวสูง เป็นคนรัก
ความสนุกสนานยิ่งกว่ารักพระเจ้าเขามีสภาพทางของพระเจ้าภายนอก แต่ฤทธิ์ของทางนั้น
เขาปฏิเสธเสีย คนอย่างนี้ท่านจงผินหน้าหนีจากเขาเสียด้วย” (2 ทิโมธี 3:1-5 KJV) บัดนี้
พระวิญญาณได้ตรัสไว้อย่างชัดแจ้งว่า “ในกาลภายหลังจะมีบางคนละทิ้งความเชื่อ โดย
หันไปเชื่อฟังวิญญาณที่ล่อลวง และฟังค�ำสอนของพวกผีปีศาจ” (1 ทิโมธี 4: 1 KJV) คือ
ผู้นั้นที่มาโดยการดลบันดาลของซาตาน พร้อมกับบรรดาการอิทธิฤทธิ์และ “หมายส�ำคัญ
และการมหัศจรรย์แห่งความเท็จ และอุบายอธรรมทั้งหลายส�ำหรับคนเหล่านั้นที่พินาศอยู่
เพราะเขาทัง้ หลายไม่ได้รบั ความรักแห่งความจริงไว้ เพือ่ จะรอดได้... ความลุม่ หลงมาครอบง�ำ
เขา ให้เขาเชื่อสิ่งที่เท็จ (2 เธสะโลนิกา 2: 9-11 KJV ) เมื่อสภาพไร้ศีลธรรมเช่นนี้เกิดขึ้น
ผลอันเดียวกันที่เกิดขึ้นในศตวรรษแรกๆ ก็จะตามกันมา {GC 444.1}
คนมากมายมองดูว่าความเชื่อหลากหลายในคริสตจักรโปรเตสแตนท์น่าจะเป็น
ข้อพิสูจน์อย่างแน่วแน่ว่าไม่มีทางที่จะบังคับให้เกิดความเป็นหนึ่งได้ แต่เป็นเวลา 473

หลายปีมาแล้วที่คริสตจักรซึ่งมีความเชื่อแบบโปรเตสแตนท์มีแนวคิดเกิดขึ้นและแรงขึ้นที่
สนับสนุนให้คริสตจักรต่างๆรวมตัวกันโดยใช้พนื้ ฐานของหลักข้อเชือ่ ทีเ่ หมือนกัน เพือ่ ให้การ
รวมตัวเช่นนี้จึงจ�ำเป็นต้องยอมผ่อนปรนไม่พูดคุยถึงเรื่องที่ทุกคนมีความไม่เห็นพ้องต้องกัน
แม้ว่าเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องส�ำคัญในพระคัมภีร์มากเพียงไรก็ตาม {GC 444.2}
ในปี ค.ศ. 1846 ชาลส์ บีเชอร์ ได้เทศนาเปิดเผยว่า การด�ำเนินการของ “โปร
เตสแตนท์ อีแวนเจลลิคเคิล(evangelical)ไม่เพียงได้ก่อตั้งขึ้นมาภายใต้แรงกดดันมหาศาล
บนความหวาดกลัวของมนุษย์ แต่คริสเตียนเหล่านี้ด�ำเนินงานและเคลื่อนไหวและคงอยู่
ในสภาพที่เลวร้ายอย่างสิ้นเชิงและเข้าหาธรรมชาติฝ่ายต�่ำทุกชั่วโมงเพื่อหยุดยั้งความจริง
และคุกเข่าลงต่ออ�ำนาจของการละทิง้ ศาสนา apostasy เรือ่ งเช่นนีเ้ กิดขึน้ มาแล้วกับโรมมิใช่
หรือ เราก�ำลังเลียนแบบการด�ำเนินชีวติ ของเธออีกใช่ไหมและเรามองเห็นอะไรอยูเ่ บือ้ งหน้า
การประชุมสภาทั่วไปอีกวาระหนึ่งหรือ การประชุมระดับโลกหรือ การเป็นพันธมิตรของ
อีแวนเจลลิคเคิล และศาสนาของทัง้ จักรวาลหรือ” (ค�ำเทศนาเรือ่ ง “The Bible a Sufficient
Creed” จากเมือง Fort Wayne, มลรัฐอินเดียนา 22 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1946) เมื่อมาถึง
จุดนี้ ความพยายามที่ จ ะรวมตัวกันเป็นหนึ่งเดีย วอย่างเต็มรูปแบบก็จะก้าวมาถึง
จุดสุดท้ายที่ต้องใช้ก�ำลังบังคับ {GC 444.3}
เมื่อคริสตจักรแนวหน้าในประเทศสหรัฐอเมริกาจับมือกันโดยใช้หลักค�ำสอนที่
เหมือนๆกันเป็นเครือ่ งยึดเหนีย่ ว พวกเขาจะกดดันให้รฐั บาลออกกฎหมายบังคับและอุม้ ชู
สถาบันของเขา เมื่อนั้นโปรเตสแตนท์ในประเทศสหรัฐอเมริกาจะสร้างรูปจ�ำลองของ
อ�ำนาจการปกครองของโรม ผลทีห่ ลีกเลีย่ งไม่ได้จะเกิดขึน้ อย่างแน่นอนคือฝ่ายปกครอง
จะก�ำหนดโทษกับผู้ที่ไม่เห็นพ้องกับเธอ {GC 445.1}
สัตว์ร้ายที่มีสองเขา(อเมริกา) และมันยังได้บังคับคนทั้งปวง ทั้งผู้ใหญ่ผู้น้อย คน
มั่งมีและคนจน ไทและทาสให้รับเครื่องหมายไว้ที่มือขวาหรือที่หน้าผากของเขา เพื่อไม่ให้
ผู้ใดท�ำการซื้อขายได้นอกจากผู้ที่มีเครื่องหมายนั้น หรือชื่อของสัตว์ร้ายนั้น หรือเลขชื่อ
ของมัน (พระคัมภีรไ์ บเบิล วิวรณ์ 13; 16,17 KJV ) ทูตสวรรค์องค์ทสี่ ามได้เตือนไว้วา่ “ถ้าผูใ้ ด
บูชาสัตว์รา้ ยและรูปของมันและมีเครือ่ งหมายของมันไว้ทหี่ น้าผากหรือทีม่ อื ผูน้ นั้ จักต้องดืม่
เหล้าองุ่นแห่งพระพิโรธของพระเจ้า” “สัตว์ร้าย” ที่กล่าวถึงในที่นี้ที่ซึ่งสัตว์ร้ายที่มีเขาสอง
เขาบังคับให้ผคู้ นบูชาสัตว์รา้ ยตัวแรกหรือสัตว์ทมี่ ตี วั เหมือนเสือดาวในพระคัมภีรไ์ บเบิล
วิวรณ์บทที่ 13 ซึ่งหมายถึง ระบบสันตะปาปา “รูปจ�ำลองของสัตว์ร้าย” คือคริสตจักร
474 โปรเตสแตนท์ ที่ ล ะทิ้ ง ความเชื่ อซึ่ ง จะถู ก พั ฒ นาขึ้ น มาเมื่ อ คริ ส ตจั ก รโปรเตส

แตนท์ต่างๆจะแสวงหาอ�ำนาจฝ่ายปกครองมาบังคับค�ำสอนที่ไม่มีเหตุผลของเขา ส่วนค�ำ
ว่า “เครื่องหมายของสัตว์ร้าย” Mark of the Beast นั้นจะต้องคอยหาค�ำอธิบายต่อไป
{GC 445.2}
ภายหลังที่ได้เตือนไม่ให้นมัสการสัตว์ร้ายและรูปของมันแล้ว ค�ำพยากรณ์ยัง
เปิดเผยต่อไปว่า นี่แหละ(สาวกที่แท้จริงของพระเยซู) คือ “ผู้ที่ประพฤติตามพระบัญญัติ
ของพระเจ้าและด�ำเนินตามความเชื่อของพระเยซู” (วิวรณ์ 14:12) เนื่องจากว่าผู้ที่
ประพฤติตามพระบัญญัตขิ องพระเจ้าจะแตกต่างไปจากผูท้ บี่ ชู าสัตว์รา้ ยและรูปของมันและ
รับเครือ่ งหมายของมัน สิง่ ทีจ่ ะตามมาคือ ผูท้ ถี่ อื รักษาพระบัญญัตขิ องพระเจ้าอยูม่ มุ หนึง่ และ
ผูท้ ฝี่ า่ ฝืนพระบัญญัตขิ องพระเจ้าซึง่ อยูใ่ นอีกมุมหนึง่ จะมีการแยกออกอย่างชัดเจนระหว่าง
ผู้ที่นมัสการพระเจ้าและผู้ที่บูชาสัตว์ร้าย {GC 445.3}
การล่วงละเมิดพระบัญญัตขิ องพระเจ้าคือลักษณะพิเศษของสัตว์รา้ ยและรูปจ�ำลอง
ของมัน ดาเนียลกล่าวถึงเขาเล็ก(หรือระบอบสันตะปาปา) นีว้ า่ “จะคิดเปลีย่ นแปลงบรรดา
วาระและพระราชบัญญัติ” (ดาเนียล 7: 25 KJV ) และเปาโลเรียกอ�ำนาจเดียวกันนี้ว่า
“คนแห่งการบาป” (2 เธสะโลนิกา 2:3) ทีจ่ ะยกตนขึน้ เหนือพระเจ้า ค�ำพยากรณ์หนึง่ จะเสริม
ค�ำพยากรณ์อีกเรื่องหนึ่ง การเปลี่ยนพระบัญญัติของพระเจ้าเท่านั้นที่ระบบสันตะปาปา
จะยกตัวเองให้สูงขึ้นเหนือพระเจ้าได้ ผู้ที่รอบรู้เข้าใจและยังถือรักษาบัญญัติที่ได้เปลี่ยน
ไปแล้วก�ำลังให้เกียรติอย่างสูงสุดกับอ�ำนาจที่ท�ำการเปลี่ยนแปลงนี้ จึงเป็นการแสดง
ความเชื่อฟังต่อบัญญัติของระบบสันตะปาปาซึ่งเป็น เครื่องหมาย แสดงความภักดีต่อ
สันตะปาปาแทนพระเจ้า(หมายความว่ารับเครื่องหมายของสัตว์ร้าย--Mark of the
Beast ){GC 446.1}
เปปาซี ( ระบบสั น ตะปาปา)เคยพยายามเปลี่ ย นพระบั ญ ญั ติ ข องพระเจ้ า
พระบัญญัตขิ อ้ ทีส่ องทีห่ า้ มการกราบบูชารูปเคารพได้ถกู ตัดทิง้ ไปและเปลีย่ นพระบัญญัติ
ข้อที่สี่เพื่อเปิดทางให้ถือรักษาวันที่หนึ่งเป็นวันสะบาโตแทนวันที่เจ็ด แต่ชาวเปปาซี
(คริสตจักรโรม)ย�้ำว่า เหตุที่ต้องตัดพระบัญญัติข้อที่สองออกไปก็เพราะเป็นพระบัญญัติที่
ไม่จำ� เป็นเพราะรวมอยูใ่ นพระบัญญัตขิ อ้ ทีห่ นึง่ แล้ว และพระบัญญัตทิ พี่ วกเขาน�ำเสนอก็ตรง
ตามที่พระเจ้าต้องการให้ทุกคนเข้าใจ ค�ำแก้ตัวเหล่านี้ไม่อาจเปลี่ยนแปลงค�ำท�ำนายที่ผู้เผย
พระวจนะได้กล่าวถึงความตัง้ ใจและเจตนาของเปปาซีวา่ เขา “คิดเปลีย่ นแปลงบรรดาวาระ
และธรรมบัญญัต”ิ การเปลีย่ นแปลงพระบัญญัตขิ อ้ ทีส่ ไี่ ด้ทำ� ให้คำ� พยากรณ์สำ� เร็จอย่างแม่นย�ำ
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เพราะอ�ำนาจเดียวที่อ้างในเรื่องนี้คือคริสตจักร การกระท�ำนี้เปปาซี papacy

จึงได้ตั้งตนเองขึ้น เหนือพระเจ้าอย่างเปิดเผย {GC 446.2}
พระบั ญ ญั ติ ข ้ อ ที่ สี่ จ ะแบ่ ง แยกผู ้ ที่ น มั ส การพระเจ้ า ออกอย่ า งชั ด เจนเพราะ
พระบัญญัติข้อที่สี่เป็นเครื่องหมายของอ�ำนาจแห่งการทรงสร้าง ของพระเจ้า และเป็น
พยานให้กับอ�ำนาจและสิทธิของพระเจ้าที่ทรงเรียกร้องให้มนุษย์แสดงความเคารพย�ำเกรง
และแสดงความจงรักภักดี ผู้ที่บูชาสัตว์ร้ายจะถูกแยกออกโดยความพยายามของพวกเขาที่
ต้องการท�ำลายอนุสรณ์ของพระผูส้ ร้าง เพือ่ ยกชูสถาบันของโรม การนมัสการในวันอาทิตย์
คือเรื่องแรกที่ลัทธิโรมันคาทอลิกอ้างสิทธิด้วยความยโส (โปรดดูภาคผนวก) และเป็นเรื่อง
แรกที่เธอได้ใช้อ�ำนาจของรัฐมาบังคับให้ถือรักษาเป็น “วันขององค์พระผู้เป็นเจ้า” “the
Lord’s Day” แต่พระคัมภีร์ชี้ให้เห็นว่าวันขององค์พระผู้เป็นเจ้าคือวันที่เจ็ด ไม่ใช่วันที่
หนึ่ง พระคริสต์ตรัสว่า “บุตรมนุษย์เป็นเจ้าเป็นนายเหนือวันสะบาโตด้วย” พระบัญญัติ
ข้อที่ส่ีเปิดเผยว่า “วันที่เจ็ดนั้นเป็นสะบาโตของพระเจ้าของเจ้า” และโดยผ่านทางผู้เผย
พระวจนะอิสยาห์พระเจ้าทรงก�ำหนดให้เป็น “วันบริสุทธิ์ของเรา” (มาระโก 2: 28; อิสยาห์
58: 13) {GC 446.3}
พระด�ำรัสของพระคริสต์ได้พิสูจน์แล้วว่า ค�ำกล่าวอ้างที่ถูกน�ำมาใช้บ่อยๆว่า
พระคริสต์ได้เปลี่ยนวันสะบาโตไปแล้วเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง พระองค์ทรงตรัสในค�ำเทศนา
บนภูเขาว่า “อย่าคิดว่าเรามาเพือ่ จะท�ำลายพระราชบัญญัตหิ รือค�ำของศาสดาพยากรณ์เสีย
เรามิได้มาเพือ่ จะท�ำลายแต่มาเพือ่ จะให้สำ� เร็จ เพราะเราบอกความจริงแก่ทา่ นทัง้ หลายว่า ถึง
ฟ้าและดินจะล่วงไป แม้อักษรหนึ่งหรือจุดๆ หนึ่งก็จะไม่สูญไปจากพระราชบัญญัติ จนกว่า
จะส�ำเร็จทัง้ สิน้ เหตุฉะนัน้ ผูใ้ ดได้ทำ� ให้ขอ้ เล็กน้อยสักข้อหนึง่ ในพระบัญญัตนิ เี้ บาลง ทัง้ สอน
คนอื่นให้ท�ำอย่างนั้นด้วย ผู้นั้นจะได้ชื่อว่า เป็นผู้น้อยที่สุดในอาณาจักรแห่งสวรรค์ แต่ผู้ใด
ที่ประพฤติและสอนตามพระบัญญัติ ผู้นั้นจะได้ชื่อว่า เป็นใหญ่ในอาณาจักรแห่งสวรรค์”
(มัทธิว 5:17-19 KJV) {GC 447.1}
เป็ น เรื่ องที่ ช าวโปรเตสแตนท์ยอมรับ กันทั่วไปว่า ไม่ มี ห ลั ก ฐานการเปลี่ ย น
แปลงวันสะบาโตในพระคัมภีร์ เรื่องดังกล่าวเขียนไว้อย่างชัดเจนในหนังสือที่ตีพิมพ์ซึ่ง
เผยแพร่โดยสมาคมใบปลิวแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา (American Tract Society) และ
สหพันธ์รวิวารศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกา (American Sunday School Union) หนึง่
ในผลงานตีพิมพ์นี้ยอมรับว่า “ในพระคริสตธรรมคัมภีร์ใหม่ ไม่มีค�ำบัญชาที่ระบุชัดเจน
ใดๆเกี่ยวกับวันสะบาโต วันเสาร์ วันที่เจ็ดเปลี่ยน เป็น วันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันที่หนึ่งของ
476 สัปดาห์) หรือกฎเกณฑ์ที่แน่ชัด เพื่อถือรักษาวันอาทิตย์นั้น” (George Elliott,

The Abiding Sabbath, หน้า 184) {GC 447.2}
มีอีกท่านกล่าวว่า “จวบจนถึงเวลาที่พระคริสต์สิ้นพระชนม์นั้น ไม่ได้มีการเปลี่ยน
วันเวลา” และ “เท่าที่มีบันทึกไว้ บรรดาอัครทูตก็ไม่ได้มีค�ำสั่ง ชัดเจนใดๆเพื่อให้ละทิ้งวัน
สะบาโตจากวันที่เจ็ดมาถือรักษาวันที่หนึ่งของสัปดาห์แทน” (A. E. Waffle, The Lord’s
Day, หน้า 186-188) .{GC 447.3}
ชาวโรมันคาทอลิกยอมรับว่าคริสตจักรของเขาเองเป็นผู้เปลี่ยนแปลงวันสะบาโต
และประกาศว่าชาวโปรเตสแตนท์ยอมรับการถือรักษาวันอาทิตย์ก็เท่ากับเป็นการยอมรับ
อ�ำนาจของโรมด้วย ในหนังสือค�ำสอนศาสนาคริสต์ของคาทอลิก (the Catholic Catechism
of Christian) ได้ตอบค�ำถามเกี่ยวกับวันที่จะต้องถือรักษาเพื่อปฏิบัติตามพระบัญญัติข้อที่
สี่ไว้ดังนี้ว่า “ในช่วงเวลาของบัญญัติเดิม ได้แต่งตั้งวันเสาร์ให้เป็นวันศักดิ์สิทธิ์ แต่คริสตจักร
ได้รับการทรงชี้แนะจากพระคริสต์และการชี้น�ำจากพระวิญญาณของพระเจ้าให้เอาวัน
อาทิตย์มาแทนที่วันเสาร์ ด้วยเหตุนี้เราจึงถือรักษาวันที่หนึ่งเป็นวันศักดิ์สิทธิ์แทนวันที่เจ็ด
และบัดนี้วันอาทิตย์จึงกลายมาเป็นวันขององค์พระผู้เป็นเจ้า” {GC 447.4}
เพื่อเป็นหมายส�ำคัญแสดงอ�ำนาจของคริสตจักรคาทอลิก นักเขียนชาวคาทอลิก
ได้กล่าวอ้างข้อเขียนไว้วา่ “การเปลีย่ นแปลงวันสะบาโตให้เป็นวันอาทิตย์ทชี่ าวโปรเตสแตนท์
อนุญาตให้ท�ำนั้น.....ด้วยการถือรักษาวันอาทิตย์พวกเขายอมรับอ�ำนาจของคริสตจักรที่
จะสถาปนาการเฉลิมฉลองและสั่งให้พวกเขาอยู่ภายใต้ความบาป” (Henry Tuberville,
An Abridgment of the Christian Doctrine, หน้า 58) ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงวัน
สะบาโตนั้นคืออะไร การเปลี่ยนแปลงวันสะบาโตคือเครื่องหมายหรือตราแห่งอ�ำนาจ
ของคริสตจักรโรมซึ่งเป็น mark of the beast “เครื่องหมายของสัตว์ร้าย” หรือไม่
{GC 448.1}
คริสตจักรแห่งโรมไม่เคยยกเลิกการแอบอ้างอ�ำนาจสูงสุดในโลก และเมื่อชาว
โปรเตสแตนท์ทั้งหลายยอมรับวันสะบาโตที่ คริสตจักรโรม เป็นผู้ก่อตั้งขึ้นมาและปฏิเสธ
วันสะบาโตของพระคัมภีร์ พวกเขายอมรับค�ำกล่าวอ้างนี้โดยปริยาย พวกเขาอ้างที่มาของ
การเปลีย่ นแปลงนีไ้ ปทีธ่ รรมเนียมประเพณีและว่าท�ำตามบรรพบุรษุ ทัง้ หลาย แต่การกระท�ำ
เช่นนี้ พวกเขา (ชาวโปรเตสแตนท์) ละเลยหลักการแท้จริงที่ท�ำให้พวกเขาแยกออกจาก
โรม นั่นคือ “พระคัมภีร์และพระคัมภีร์เท่านั้นที่เป็นศาสนาของชาวโปรเตสแตนท์” ผู้ที่
สนับสนุนเปปาซีมองเห็นว่าคนเหล่านี้ก�ำลังหลอกลวงตนเอง ตั้งใจปิดตาของตนเองให้กับ
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ความจริงในเรื่องนี้ เมื่อการเคลื่อนไหวให้บังคับวันอาทิตย์ได้รับการเห็นชอบ

มากขึน้ ผูท้ สี่ นับสนุนระบบสันตะปาปาจึงปิตยิ นิ ดีโดยรูส้ กึ มัน่ ใจว่าในทีส่ ดุ ชาวโปรเตสแตนท์
ทั้งหมดจะถูกน�ำเข้ามาอยู่ใต้ร่มธงของโรมอีกครั้ง {GC 448.2}
ผู้ที่สนับสนุนโรมเปิดเผยว่า“ชาวโปรเตสแตนท์ที่ถือรักษาวันอาทิตย์แสดงความ
จงรักภักดีให้กบั คริสตจักร (คาทอลิก) ไม่ใช่กบั พวกเขาเอง” (Mr. Segur, Plain Talk About
the Protestantism of Today, หน้า 213) การใช้กฎหมายบังคับให้ถือรักษาวันอาทิตย์
ในส่วนของคริสตจักรโปรเตสแตนท์เป็นการบังคับให้นมัสการของระบอบเปปาซีซึ่งเป็น
สัตว์ร้าย ผู้ที่เข้าใจข้ออ้างสิทธิของพระบัญญัติข้อที่สี่เลือกที่จะถือรักษาวันสะบาโตเทียม
เท็จแทนสะบาโตแท้จริงนั้นก�ำลังถวายความภักดีให้กับอ�ำนาจที่ส่ังให้ถือปฏิบัติ แต่ในการ
บังคับการถือรักษาศาสนาโดยใช้อำ� นาจฝ่ายโลก คริสตจักรก็ได้ทำ� รูปจ�ำลองของสัตว์รา้ ยเอง
ดังนั้น การใช้กฎหมายบังคับการถือรักษาวันอาทิตย์ในประเทศสหรัฐอเมริกาจะเป็นการ
บังคับให้บูชาสัตว์ร้ายและรูปจ�ำลองของมัน {GC 448.3}
แต่คริสเตียนในยุคก่อนๆถือรักษาวันอาทิตย์โดยคิดว่าพวกเขาก�ำลังถือรักษา
วันสะบาโตของพระคัมภีร์ และในเวลานี้มีคริสเตียนแท้จริงอยู่ในทุกคริสตจักร ไม่เว้น
แม้แต่ในชุมชนชาวคาทอลิกที่เชื่อด้วยความจริงใจว่าวันอาทิตย์เป็นวันสะบาโตที่พระเจ้า
ทรงประทานมาให้ พระเจ้าทรงยอมรับความตัง้ ใจและความซือ่ สัตย์ทจี่ ริงใจของพวกเขา แต่
เมื่อกฎหมายบังคับการถือรักษาวันอาทิตย์แล้ว โลกจะได้ความสว่างเกี่ยวกับหน้าที่ของ
วันสะบาโตทีแ่ ท้จริงแล้ว ผูท้ ยี่ งั คงล่วงละเมิดพระบัญญัตขิ องพระเจ้าเพือ่ ทีจ่ ะปฏิบตั ติ าม
ค�ำสั่งสูงสุดของโรมและให้อ�ำนาจผู้ที่วางกฎบังคับที่โรมสถาปนาขึ้นเองนั้น เขาก�ำลัง
กราบนมัสการสัตว์ร้ายและรูปจ�ำลองของมัน ในขณะที่มนุษย์ปฏิเสธข้อก�ำหนดที่พระเจ้า
ทรงประกาศว่าเป็นสัญลักษณ์แทนอ�ำนาจของพระองค์นนั้ และให้เกียรติกบั ข้อก�ำหนดทีโ่ รม
เลือกเป็นเครือ่ งหมายแทนอ�ำนาจสูงสุดของเธอ พวกเขาก็จะรับเครือ่ งหมายทีแ่ สดงความ
ภักดีต่อโรมซึ่งเป็น “เครื่องหมายของสัตว์ร้าย” และจนตราบกระทั่งทุกคนเข้าใจประเด็น
นีอ้ ย่างชัดเจนและเขาจะต้องเลือกระหว่างพระบัญญัตขิ องพระเจ้าและข้อก�ำหนดของมนุษย์
และ ผูท้ ยี่ งั คงเลือกทีจ่ ะล่วงละเมิดต่อไปจะรับ “เครือ่ งหมายของสัตว์รา้ ย the mark of
the beast ”? {GC 449.1}
ข่าวของทูตสวรรค์องค์ทสี่ ามคือค�ำเตือนทีน่ า่ กลัวทีส่ ดุ เท่าทีเ่ คยให้กบั มนุษย์ คง
เป็นความบาปที่ร้ายแรงซึ่งน�ำพระพิโรธของพระเจ้าที่ไม่เจือปนกับพระเมตตาให้หลั่งลงมา
มนุ ษ ย์ จ ะไม่ ถู ก ปล่ อ ยให้ ต กอยู ่ ใ นความมื ด ของเรื่ อ งที่ ส� ำ คั ญ เช่ น นี้ ข่ า วสารค� ำ เตื อ น
478 ต่อบาปนี้ได้ทรงโปรดประทานให้ชาวโลกก่อนที่การพิพากษาของพระเจ้าจะมา

เยือน เพื่อให้ทุกคนรู้ว่าท�ำไมพวกเขาจะถูกลงโทษและโอกาสที่จะหนีพ้น ค�ำพยากรณ์
เปิดเผยให้ทราบว่าทูตสวรรค์องค์ที่หนึ่งจะท�ำการประกาศให้ทราบ ชนชาวโลกทั้งปวง ทุก
เผ่าพันธุ์ ทุกชาติ ทุกภาษา” ค�ำเตือนของทูตสวรรค์องค์ที่สามซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข่าวของ
เทวดาสามองค์จะต้องประกาศให้กว้างไกลไม่น้อยกว่ากัน โดยในค�ำพยากรณ์แทนการ
ประกาศด้วยเสียงอันดัง จะมีสัญลักษณ์เป็นทูตสวรรค์ที่บินอยู่ท่ัวท้องฟ้าและจะดึงดูดให้
โลกสนใจ {GC 449.2}
ในประเด็นของความขัดแย้งนี้ โลกคริสเตียนทั้งหมดจะถูกแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม
ใหญ่ กลุ่มผู้ท่ีถือรักษาพระบัญญัติของพระเจ้าและด�ำเนินตามความเชื่อของพระเยซู กับ
กลุ่มผู้ที่บูชาสัตว์ร้ายและรูปจ�ำลองของมันและรับเครื่องหมายของมัน ถึงแม้คริสตจักรและ
รัฐจะร่วมมือกันใช้อำ� นาจเพือ่ “บังคับคนทัง้ ปวงทัง้ ผูใ้ หญ่ผนู้ อ้ ย คนมัง่ มีและคนจน ไทยและ
ทาส” (วิวรณ์ 13:16 KJV) เพื่อให้รับ “เครื่องหมายของสัตว์ร้าย” แต่ถึงกระนั้นประชากร
ของพระเจ้าจะไม่รับ “เครื่องหมายของสัตว์ร้าย” ผู้เผยพระวจนะบนเกาะปัทโมสได้เห็น
“บรรดาคนทีม่ ชี ยั ต่อสัตว์รา้ ยและรูปของมันและเครือ่ งหมายของมันและเลขประจ�ำชือ่ ของ
มันยืนอยูบ่ นทะเลแก้วนัน้ พวกเขาถือพิณเขาคูข่ องพระเจ้า” “และร้องเพลงของโมเสสและ
เพลงของพระเมษโปดก” (วิวรณ์ 15:2, 3. KJV {GC 450.1}

พระราชบัญญัติของพระเจ้าปรับเปลี่ยนไม่ได้

“อย่าคิดว่าเรามาเพื่อจะท�ำลายพระราชบัญญัติหรือ
ค�ำของศาสดาพยากรณ์เสียเรามิได้มาเพื่อจะท�ำลาย
แต่มาเพื่อจะให้ส�ำเร็จ เพราะเราบอกความจริงแก่ท่าน
ทั้งหลายว่า ถึงฟ้าและดินจะล่วงไป แม้อักษรหนึ่งหรือ
จุดๆ หนึ่งก็จะไม่สูญไปจากพระราชบัญญัติ จนกว่าจะ
ส�ำเร็จทั้งสิ้น” มัทธิว 5:17-19 KJV GC447
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“THE GREATEST ATROCITY”

“During the Dark Ages the Catholic Church slaughtered over 150 million Christians,
and this atrocity is never mentioned today! The world has almost completely
forgotten the many millions of people who were burned at the stake by the
papacy because they wanted to worship God according to the Bible.”

อ้างอิง : www.pacinst.com/antichri.htm

See YouTube: 80 Popes Tortured and killed 50 millions
ดู Youtube โป๊ป 80 องค์ ทรมานและฆ่า 50 ล้านคน

สมัยยุคมืด คริสตจักรโรมันคาทอลิก ฆ่าโหด คริสเตียน
กว่า 150 ล้านคนและในปัจจุบันการกระท�ำที่ชั่วร้าย
นี้ไม่เคยมีการกล่าวถึงอีก โลกเกือบจะลืมผู้คนหลาย
ล้านคนทีถ่ กู มัดกับเสาแล้วเผา โดย ระบบสันตะปาปา
เพียงเพราะเขาเหล่านัน้ ต้องการนมัสการพระเจ้าตาม
ที่พระคัมภีร์บอก.”
อ้างอิง:

480

www.pacinst.com/antichri.htm

สัตวร้ายตัวแรกใน วิวรณ์ 13: 1 – 10 พระคัมภีร์ไบเบิล

พระคัมภีร์ไบเบิล วิวรณ์ บทที่ 13 (ข้อ 1-10) บรรยายสัตว์ร้ายอีก
ตัวหนึง่ ทีม่ ี “ตัวเหมือนเสือดาว” “พญานาคได้ให้ฤทธิอ์ ำ� นาจอันยิง่ ใหญ่และทีน่ งั่
ของมันแก่สัตว์ร้ายนั้น” (หมายถึง ระบบสันตะปาปา) ซึ่งสืบทอดอ�ำนาจและ
ยศศักดิ์และสิทธิขาดซึ่งครั้งหนึ่งเคยครอบครองโดย อาณาจักรโรมันในอดีต ได้มี
การเปิดเผยถึงสัตว์ร้ายตัวที่เหมือนเสือดาวนี้ว่า “สัตว์ร้ายนั้นมีปากที่พูดค�ำ
จาบจ้วงและหมิ่นประมาทพระเจ้า......มันกล่าวค�ำ หมิ่นประมาทต่อพระเจ้า
ต่อพระนามของพระองค์ ต่อสถานที่สถิตของพระองค์ และต่อผู้ที่อยู่ในสวรรค์
ทรงยอมให้มนั ท�ำสงครามกับธรรมิกชนและชนะเขา ทรงประทานให้มนั มีอำ� นาจ
เหนือชนทุกเผ่า ทุกชาติ ทุกภาษา และทุกประชาชาติ” ค�ำพยากรณ์นี้มีลักษณะ
ที่คล้ายคลึงกับค�ำพยากรณ์บรรยายเกี่ยวกับเขาเล็กแห่ง พระธรรมดาเนียล
บทที่ 7 ค�ำพยากรณ์นี้จึงชี้ไปยังเปปาซี่อย่างไม่มีข้อสงสัย EGW{GC 439.1}
ดู GC บทที่ 25
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บทที่ 26

งานปฏิรูปศาสนา
ผูเ้ ผยพระวจนะอิสยาห์พยากรณ์ถงึ การปฏิรปู วันสะบาโตทีจ่ ะต้องท�ำให้สำ� เร็จ
ในยุคสุดท้ายไว้วา่ “พระเจ้าตรัสดังนีว้ า่ จงรักษาความยุตธิ รรมไว้ และกระท�ำความชอบ
ธรรม เพราะความรอดของเราใกล้จะมา และการช่วยกู้ของเราจะเผยออก ความสุข
ย่อมมีแก่ผกู้ ระท�ำเช่นนี้ และแก่บตุ รของมนุษย์ผยู้ ดึ ไว้มนั่ ผูร้ กั ษาวันสะบาโต ไม่เหยียด
หยามวันนัน้ และระวังมือของเขาจากการกระท�ำชัว่ ร้ายใดๆ” “และบรรดาชนต่างชาติ
ผู้เข้าจารีตถือพระเจ้า ปรนนิบัติพระองค์และรักพระนามของพระเจ้า และเป็นผู้รับใช้
ของพระองค์ ทุกคนผู้รักษาวันสะบาโต และมิได้เหยียดหยาม และยึดพันธสัญญาของ
เรามัน่ ไว้ คนเหล่านี้ เราจะน�ำมายังภูเขาบริสทุ ธิข์ องเรา และกระท�ำให้เขาชืน่ บาน อยูใ่ น
นิเวศอธิษฐานของเรา” (อิสยาห์ 56:1, 2, 6, 7) {GC 451.1}
ข้อความนี้ประยุกต์ใช้ได้กับทุกยุคสมัยของคริสเตียน ดังที่ได้กล่าวไว้ว่า
“พระเจ้า ผูท้ รงรวบรวมอิสราเอลทีก่ ระจัดกระจาย ตรัสว่า เราจะรวบรวมคนอืน่ มาไว้
กับเขา นอกจากคนเหล่านั้นที่ได้รวบรวมไว้แล้ว” (อิสยาห์ 56: 8) นี่เป็นการท�ำนายไว้
ล่วงหน้าว่า พระกิตติคณ
ุ จะรวบรวมคนชาติตา่ งๆเข้ามา และผูท้ ถี่ วายเกียรติวนั สะบาโต
จะได้พระพร ดังนัน้ ข้อบังคับของพระบัญญัตขิ อ้ ทีส่ จี่ งึ มีผลครอบคลุมตลอด ตัง้ แต่การ
ตรึงบนกางเขน การฟืน้ คืนพระชนม์ และการเสด็จกลับสวรรค์ของพระคริสต์ ไปจนถึง
เมื่อผู้รับใช้ของพระองค์ประกาศข่าวแห่งความชื่นชมยินดีให้ชนทุกชาติ {GC 451.2}
พระเจ้าทรงบัญชาโดยผ่านผู้เผยพระวจนะคนเดียวกันว่า “จงมัดถ้อยค�ำ
พยานเก็บไว้เสียและจงตีตราพระโอวาทไว้ในหมู่พวกสาวกของข้าพเจ้าเสีย” (อิสยาห์
8: 16) ตราประทับของพระเจ้าปรากฏอยู่ในพระบัญญัติข้อที่สี่ มีเพียงข้อนี้ข้อเดียว
ในพระบัญญัติสิบประการที่เปิดเผยให้เห็นพระนามและต�ำแหน่งของพระผู้ประทาน
พระบัญญัติ พระบัญญัติข้อนี้ประกาศว่า พระองค์ทรงเป็นผู้สร้างท้องฟ้าและแผ่นดิน
โลก และด้วยเหตุนจี้ งึ เป็นสิทธิของพระองค์ทจี่ ะต้องได้รบั การเคารพและนมัสการเหนือ
482 พระอื่ น ใด นอกเหนื อ จากเหตุ ผ ลดั ง กล่ า วแล้ ว ไม่ มี พ ระบั ญ ญั ติ ข ้ อ ใดใน

สิบข้อที่บอกให้ทราบว่า พระบัญญัติได้มาโดยอ�ำนาจของผู้ใด เมื่ออ�ำนาจของเปปาซี
ได้เปลี่ยนแปลงวันสะบาโต ตราประทับนี้ได้ถูกน�ำออกไปจากพระบัญญัติ สาวกของ
พระเยซูได้รับบัญชาให้ฟื้นฟูพระบัญญัติข้อนี้กลับคืนมา ด้วยการเทิดทูนวันสะบาโต
แห่งพระบัญญัติข้อที่สี่ กลับมายังที่ๆถูกต้อง เพื่อเป็นอนุสรณ์ของพระผู้สร้างและเป็น
เครื่องหมายแห่งสิทธิอ�ำนาจของพระองค์ {GC 452.1}
“ไปค้นพระโอวาทและถ้อยค�ำพยาน” เมื่อหลักค�ำสอนและทฤษฎีขัดแย้ง
กัน พระบัญญัติของพระเจ้าจะต้องเป็นกฎเดียวที่ไม่ผิดพลาด เพื่อใช้ทดสอบแนวคิด
ค�ำสอนและทฤษฎี ผู้เผยพระวจนะกล่าวว่า “คนที่ไม่พูดเช่นนี้ก็เป็นคนที่ไม่มีรุ่งอรุณ
เสียเลย” (อิสยาห์ 8:20) {GC 452.2}
พระองค์ทรงบัญชาอีกครั้งหนึ่งว่า “จงร้องดังๆ อย่าออมไว้ จงเปล่งเสียงของ
เจ้าเหมือนเป่าเขาสัตว์ จงแจ้งแก่ชนชาติของเราให้ทราบถึงเรื่องการทรยศของเขา แก่
เชื้อสายของยาโคบเรื่องบาปของเขา” ผู้ที่ต้องได้รับค�ำเตือนเรื่องการทรยศนั้นไม่ใช่
คนชั่วของโลก แต่เป็นคนที่พระเจ้าทรงจัดไว้ให้เป็น “ชนชาติของเรา” เพื่อเตือนให้
เขาตื่นขึ้นจากการล่วงละเมิดของเขา พระองค์ยังทรงประกาศต่อไปอีกว่า “แต่เขายัง
แสวงเราทุกวัน และปีติยินดีที่จะรู้จักทางของเรา เหมือนกับว่าเขาเป็นประชาชาติที่
ได้ท�ำความชอบธรรม และมิได้ละทิ้งกฎหมายแห่งพระเจ้าของเขา” (อิสยาห์ 58: 1,2)
ข้อความนีช้ ใี้ ห้เห็นถึงคนกลุม่ หนึง่ ทีค่ ดิ ว่าตนเองชอบธรรมและท�ำตัวประหนึง่ ว่าสนใจ
รับใช้ในงานพระเจ้าอย่างยิ่ง แต่ค�ำต�ำหนิที่ขึงขังและเอาจริงเอาจังของพระเจ้าผู้ทรง
ตรวจสอบหัวใจนั้นพิสูจน์ให้เห็นว่า คนเหล่านี้ก�ำลังเหยียบย�่ำกฎบัญญัติของพระเจ้า
{GC 452.3}
ผู้เผยพระวจนะจึงชี้บอกข้อบัญญัติที่ได้ถูกละทิ้งไป “เจ้าจะได้ซ่อมเสริม
รากฐานของคนหลายชั่วอายุมาแล้วขึ้น เจ้าจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ซ่อมก�ำแพงที่พัง ผู้
ซ่อมแซมถนนให้คนื คงเพือ่ จะได้อาศัยอยู่ ถ้าเจ้าหยุดเหยียบย�ำ่ วันสะบาโต คือจากการ
ท�ำตามใจของเจ้าในวันบริสุทธิ์ของเรา และเรียกสะบาโตว่า วันปีติยินดี และเรียก
วันบริสุทธิ์ของพระเจ้าว่า วันมีเกียรติ ถ้าเจ้าให้เกียรติมัน ไม่ไปตามทางของเจ้าเอง
หรือท�ำตามใจของเจ้า หรือพูดแต่เรื่องไร้สาระ แล้วเจ้าจะได้ความปีติยินดีในพระเจ้า”
(ข้อ 12 – 14) ค�ำพยากรณ์นี้ใช้กับยุคของเราได้ดี เมื่ออ�ำนาจโรมเปลี่ยนวันสะบาโต
พระบัญญัติของพระเจ้าก็ถูกท�ำลายไปด้วย ถึงเวลาแล้วที่จะต้องสถาปนา
483

สถาบันของพระเจ้ากลับมาใหม่ จะต้องซ่อมแซมรอยร้าวและซ่อมเสริมรากฐานส�ำหรับ
คนหลายชั่วอายุขึ้นมาใหม่ {GC 452.4}
วันสะบาโตถูกเจิมให้เป็นวันศักดิส์ ทิ ธิโ์ ดยพระผูท้ รงสร้างทรงพักผ่อนและทรง
อ�ำนวยพร อาดัมในสภาพทีบ่ ริสทุ ธิ์ ถือรักษาวันสะบาโตในขณะทีเ่ ขาอยูใ่ นสวนเอเดน
อันบริสุทธิ์ เมื่ออาดัมล้มลงในบาป เขาต้องถูกขับออกไปจากบ้านที่มีความสุข บรรดา
บรรพชนตั้งแต่อาแบลจนถึงโนอาห์ผู้ชอบธรรม อับราฮัมและยาโคบ ถือรักษาวัน
สะบาโต เมื่อประชาชนที่พระเจ้าทรงเลือกสรรตกเป็นทาสอยู่ในแผ่นดินอียิปต์
ท่ามกลางคนทีก่ ราบไหว้รปู เคารพ พวกเขาได้ลมื เรือ่ งพระบัญญัตขิ องพระเจ้าไป แต่เมือ่
พระเจ้าทรงปลดปล่อยชนอิสราเอลออกมา พระองค์ทรงประกาศพระบัญญัติของ
พระองค์อย่างยิ่งใหญ่น่าเกรงขามให้แก่ชุมนุมชนอิสราเอล เพื่อให้พวกเขาทั้งหลาย
ทราบถึงพระประสงค์ของพระองค์และย�ำเกรงและเชื่อฟังพระองค์ตลอดไป {GC
453.1}
จากวันนัน้ จนถึงวันนี้ ความรูเ้ รือ่ งพระบัญญัตขิ องพระเจ้ายังคงถูกเก็บรักษาไว้
ในโลกนี้ ยังมีการถือรักษาวันสะบาโตของพระบัญญัตขิ อ้ ทีส่ ี่ แม้วา่ “คนนอกกฎหมาย”
(2 เธสะโลนีกา 2:3) เหยียบย�่ำวันศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าลงไปอยู่ใต้ฝ่าเท้าได้ส�ำเร็จ
ถึงกระนั้นก็ตาม แม้ในช่วงเวลาของการเรืองอ�ำนาจนี้ ยังมีจิตวิญญาณสัตย์ซื่อซ่อนตัว
อยู่ในที่ลี้ลับ ถวายเกียรติวนั นั้น ตั้งแต่สมัยการปฏิรูปศาสนาเป็นต้นมา ก็ยังคงมีคนใน
ทุกยุคทีถ่ อื รักษาวันนัน้ แม้ในท่ามกลางการกดขึแ่ ละการข่มเหง ก็ยงั มีผทู้ เี่ ป็นพยานอยู่
ตลอดมา ซึง่ พิสูจน์ให้เห็นถึงความยั่งยืนของพระบัญญัตขิ องพระเจ้า และหน้าที่ที่ควร
มีต่อวันสะบาโตศักดิ์สิทธิ์ที่พระเจ้าทรงเป็นผู้สร้าง {GC 453.2}
ความจริงดังเสนอในพระธรรมวิวรณ์บทที่ 14 ที่เกี่ยวโยงกับ “ข่าวประเสริฐ
อันเป็นอมตะ” นั้นจะแยกคริสตจักรของพระคริสต์ในช่วงเวลาที่พระองค์จะเสด็จมา
ปรากฏ ข่าวสารสามประการนี้ ส่งผลให้มีค�ำประกาศว่า “นี่แหละ....คือผู้ที่ประพฤติ
ตามพระบัญญัติของพระเจ้าและด�ำเนินตามความเชื่อของพระเยซู” นี่เป็นข่าวสาร
สุดท้ายทีป่ ระทานให้กอ่ นองค์พระเป็นเจ้าจะเสด็จมา ทันทีทขี่ า่ วนีป้ ระกาศออกไปแล้ว
ผูเ้ ผยพระวจนะเห็นบุตรมนุษย์เสด็จมาด้วยพระสิรยิ งิ่ ใหญ่เพือ่ เก็บเกีย่ วผูช้ อบธรรมบน
แผ่นดินโลก {GC 453.3}
484 เหล่าผู้ที่ได้รับแสงสว่างในเรื่องของพลับพลาและพระบัญญัติของพระเจ้าที่

ปรับเปลี่ยนไม่ได้จะเปี่ยมล้นด้วยความชื่นชมยินดี และอัศจรรย์ใจในขณะที่เขามองดู
ความงดงามและความกลมกลืนกันของความจริงทั้งระบบ ที่เผยออกมาให้เขาเข้าใจ
พวกเขาปรารถนาจะให้แสงสว่างที่พวกเขาเห็นว่าล�้ำค่าแบ่งปันไปให้กับคริสเตียนทั้ง
ปวงและพวกเขาเชื่อว่า คริสเตียนเหล่านี้จะรับแสงสว่างนี้ด้วยความชื่นชมยินดี แต่มี
คนจ�ำนวนมากทีอ่ า้ งว่าติดตามพระคริสต์ ไม่ตอ้ นรับความจริงทีจ่ ะท�ำให้พวกเขาขัดแย้ง
กับโลก การเชือ่ ฟังพระบัญญัตขิ อ้ ทีส่ ตี่ อ้ งการความเสียสละ ซึง่ เป็นเรือ่ งทีค่ นส่วนใหญ่
ถอยหนีไป {GC 454.1}
ในขณะที่ข้อก�ำหนดของวันสะบาโตถูกประกาศออกมานั้น มีคนมากมายให้
เหตุผลด้วยการใช้จุดยืนของทางฝ่ายโลกโดยพูดว่า “เราถือรักษาวันอาทิตย์มาตลอด
บรรพบุรุษของเราถือวันนี้ และคนดีและใจบุญมากมายนอนตายตาหลับในขณะที่ถือ
รักษาวันนี้ หากสิ่งที่พวกเขาท�ำนั้นถูกต้อง เราก็ท�ำถูกเช่นกัน การถือรักษาวันสะบาโต
ใหม่นจี้ ะผลักดันให้เราไม่เป็นอันหนึง่ อันเดียวกันกับโลก และเราก็จะไม่มอี ทิ ธิพลเหนือ
พวกเขา กลุม่ คนเล็กๆทีถ่ อื รักษาวันทีเ่ จ็ดหวังจะท�ำอะไรทีจ่ ะต้านคนทัง้ โลกทีถ่ อื รักษา
วันอาทิตย์?” ค�ำโต้แย้งนีค้ ล้ายคลึงกับทีช่ าวยิวใช้แก้ตวั เพือ่ ปฏิเสธไม่ยอมรับพระคริสต์
พระเจ้าทรงยอมรับบรรพบุรุษของพวกเขาเมื่อเขาถวายบูชา แล้วท�ำไม ลูกหลานของ
เขาจะได้รบั ความรอดด้วยวิธเี ดียวกันนีไ้ ม่ได้หรือ ในสมัยของลูเธอร์กเ็ ช่นกัน ผูถ้ อื ลัทธิ
เปปาซีได้ลุกขึ้นโต้ว่า คริสเตียนที่แท้จริงได้ตายในความเชื่อของคาทอลิก และดังนั้น
ศาสนาที่พวกเขานับถืออยู่จึงเพียงพอต่อความรอดของพวกเขา การให้เหตุผลเช่นนี้
จะกลายเป็นสิ่งที่กีดขวางความก้าวหน้าทั้งหลายในความเชื่อและการปฏิบัติของฝ่าย
ศาสนา{GC 454.2}
คนมากมายยืนยันหนักแน่นว่า การถือรักษาวันอาทิตย์เป็นหลักค�ำสอนที่ได้
รับการยอมรับและเป็นประเพณีที่แพร่หลายของคริสตจักรมาหลายศตวรรษ ต่อข้อ
โต้แย้งนี้ มีหลักฐานแสดงให้เห็นว่า วันสะบาโตและการถือรักษาวันสะบาโตจะเก่าแก่
และแพร่หลายกว่า โดยเก่าแก่เท่าอายุของโลก และทัง้ ทูตสวรรค์และพระเจ้าได้ยอมรับ
ให้เป็นวันบริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ เมื่อคราวที่ทรงวางรากฐานของโลก เมื่อดาวรุ่งแซ่ซ้อง
สรรเสริญและบรรดาบุตรพระเจ้าโห่รอ้ งด้วยความชืน่ บานนัน้ รากฐานของวันสาบาโต
ก็ได้รบั การสถาปนาขึน้ มา (โยบ 38: 6,7; ปฐมกาล 2: 1-3) สถาบันวันสะบาโตก�ำหนด
ให้เราถวายความเคารพ สถาบันนี้ไม่ได้ตั้งขึ้นมาด้วยสิทธิอ�ำนาจของมนุษย์ 485

และไม่ได้ดัดแปลงมาจากประเพณีของมนุษย์ แต่ ผู้เจริญด้วยวัยวุฒิ (ดาเนียล 7:9)
ทรงเป็นผู้จัดตั้งขึ้นและพระวจนะอันเป็นนิรันดรซึ่งพระเจ้าทรงบัญชาไว้ {GC 454.3}
เมื่อประชาชนถูกเรียกให้หันมาสนใจเรื่องของการปฏิรูปวันสะบาโต ผู้สอน
ศาสนามีชื่อเสียงบางคนจะบิดเบือนพระวจนะของพระเจ้า โดยแปลความหมาย
ของค�ำพยานในพระคัมภีร์ในแนวทางที่จะสยบความคิดที่สงสัย และผู้ที่ไม่ได้ศึกษา
พระคัมภีรด์ ว้ ยตนเองก็จะพอใจกับข้อสรุปทีส่ อดคล้องกับความปรารถนาของพวกเขา
เอง ท�ำให้คนมากมายลงแรงพยายามล้มล้างความจริงโดยใช้ขอ้ ถกเถียง เล่หเ์ หลีย่ มและ
ประเพณีที่บรรพบุรุษปฏิบัติกันมาและอ�ำนาจของคริสตจักร ผูท้ ี่สนับสนุนวันสะบาโต
จึงถูกผลักดันให้ไปหาพระคัมภีร์เพื่อยืนยันความถูกต้องของพระบัญญัติข้อที่สี่ ผู้มีใจ
ถ่อมที่มีพระคัมภีร์เป็นอาวุธอันเดียว ทนต่อการจู่โจมของผู้ที่มีการศึกษา ซึ่งแปลกใจ
และโกรธเมือ่ พบว่า เล่หเ์ หลีย่ มทีค่ ล่องแคล่วของพวกเขาไม่มกี ำ� ลังต่อสูก้ บั ความเรียบ
ง่าย ซึง่ เป็นเหตุผลทีต่ รงไปตรงมาของคนทีต่ งั้ มัน่ ในพระคัมภีร์ แทนทีจ่ ะเป็นเล่หเ์ หลีย่ ม
ที่ได้จากการร�่ำเรียนมา {GC 455.1}
เมื่อเขาขาดค�ำพยานของพระคัมภีร์ที่เข้าข้างเช่นนี้แล้ว มีคนมากมายที่ยัง
คงยืนกรานสนับสนุนอย่างไม่ย่อท้อ พวกเขาลืมไปว่า เหตุผลเดียวกันนี้เคยใช้โจมตี
พระคริสต์และอัครทูตของพระองค์มาแล้ว “ท�ำไมบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ของเราจะไม่เข้าใจ
ปัญหาเรื่องวันสะบาโต แต่มีคนน้อยมากเชื่อเหมือนพวกท่าน เป็นไปไม่ได้ที่ท่านเป็น
ฝ่ายถูกและคนมีความรู้ทั้งหลายในโลกเป็นฝ่ายผิด” {GC 455.2}
เพือ่ ตอบโต้คำ� ถกเถียงเช่นนี้ เป็นเรือ่ งจ�ำเป็นทีต่ อ้ งอาศัยค�ำสอนในพระคัมภีร์
และประวัตศิ าสตร์ เพือ่ ให้รถู้ งึ วิธที พี่ ระคริสต์ปฏิบตั ติ อ่ ประชากรของพระองค์ในทุกยุค
ทุกสมัย พระเจ้าทรงกระท�ำการผ่านผู้ที่ฟังและปฏิบัติตามพระสุรเสียงของพระองค์
ยอมพูดเมื่อจ�ำเป็นต้องพูดความจริงถึงแม้ว่าเป็นเรื่องที่พูดล�ำบาก ไม่กลัวที่จะต�ำหนิ
ความบาปซึง่ ผูค้ นนิยม สาเหตุวา่ ท�ำไมพระองค์จงึ ไม่ทรงเลือกผูม้ คี วามรูแ้ ละมีตำ� แหน่ง
สูงมาน�ำขบวนการปฏิรูป ก็เพราะพวกเขาเชื่อมั่นในศาสนา ทฤษฎีและระบอบศาสน
ศาสตร์ของตนและไม่รู้สึกถึงความต้องการให้พระเจ้าสอน มีเพียงผู้ที่มีการติดต่อเป็น
การส่วนตัวกับแหล่งพระปัญญาจะสามารถเข้าใจหรืออธิบายพระคัมภีรไ์ ด้ ในบางครัง้
คนทีม่ กี ารศึกษาน้อยจะถูกเรียกมาให้ประกาศความจริง ไม่ใช่เพราะเขาไม่มกี ารศึกษา
486 แต่เพราะพวกเขาไม่เคยคิดว่า ตนเองเก่งเกินกว่าทีจ่ ะให้พระเจ้าสอนได้ เขาได้

เล่าเรียนจากโรงเรียนของพระคริสต์ และความถ่อมตนและความเชื่อฟังของเขาท�ำให้
เขายิง่ ใหญ่ ในการมอบความรูท้ เี่ ป็นความจริงให้แก่พวกเขา พระเจ้าทรงประทานเกียรติ
ให้กบั เขา เมือ่ น�ำมาเปรียบเทียบแล้ว เกียรติยศทางฝ่ายโลกและความยิง่ ใหญ่ของมนุษย์
จมหายไปอย่างไม่มีความหมาย {GC 455.3}
คนส่วนใหญ่ทรี่ อคอยการเสด็จมาของพระคริสต์ปฏิเสธความจริงเกีย่ วกับเรือ่ ง
พระวิหารและพระบัญญัติของพระเจ้า และคนไม่น้อยได้ละทิ้งความเชื่อของเขาจาก
ขบวนการรอคอยการกลับมาของพระคริสต์ และรับแนวคิดทีไ่ ม่ถกู ต้องและความเห็น
ทีข่ ดั แย้งกับค�ำพยากรณ์ทเี่ อามาใช้กบั งานนี้ บางคนถูกชักน�ำให้รบั ความผิดซ�ำ้ ซากด้วย
การก�ำหนดวันเวลาทีแ่ น่นอนทีพ่ ระคริสต์จะเสด็จกลับมา แสงสว่างทีใ่ ห้ความกระจ่าง
ในเรือ่ งของพระวิหาร ได้แสดงให้พวกเขาทราบว่า ไม่มชี ว่ งเวลาพยากรณ์ทยี่ ดื ไปจนถึง
เวลาการเสด็จกลับมาครั้งที่สอง เวลาที่แน่นอนของเหตุการณ์นี้จะไม่มีการท�ำนายไว้
ล่วงหน้าอีก แต่พวกเขาหันหลังให้กบั แสงสว่าง ครัง้ แล้วครัง้ เล่าพวกเขาได้กำ� หนดเวลา
การเสด็จกลับมาของพระเจ้า และได้รับความผิดหวังอย่างต่อเนื่อง {GC 456.1}
เมื่อคริสตจักรที่เมืองเธสะโลนิการับแนวคิดที่ผิดเกี่ยวกับเรื่องการเสด็จกลับ
มาของพระคริสต์ อัครทูตเปาโลแนะน�ำพวกเขาให้ทดสอบความหวังใจและการรอคอย
ของพวกเขาอย่างรอบคอบด้วยพระวจนะของพระเจ้า ท่านได้อา้ งค�ำพยากรณ์ทเี่ ปิดเผย
เหตุการณ์ทจี่ ะเกิดขึน้ ก่อนพระคริสต์จะเสด็จมาและแสดงให้เห็นว่าไม่มเี หตุผลใดทีจ่ ะ
หวังว่าพระองค์จะเสด็จมาในยุคของพวกเขา ท่านเตือนพวกเขาว่า “อย่าให้ผู้หนึ่งผู้ใด
ล่อลวงท่านโดยทางหนึ่งทางใดเลย” (2 เธสะโลนิกา 2:3) หากพวกเขายังคงหมกมุ่น
อยูก่ บั การรอคอยทีพ่ ระคัมภีรไ์ ม่ได้สอนไว้ เขาก็จะถูกน�ำให้ทำ� สิง่ ทีผ่ ดิ ความผิดหวังจะ
เปิดโอกาสให้พวกเขาถูกผู้ที่ไม่เชื่อเย้ยหยัน และพวกเขาจะเสี่ยงต่อความท้อถอยและ
น�ำให้เกิดความสงสัยความจริงที่จ�ำเป็นส�ำหรับความรอดของเขา ค�ำเตือนของอัครทูต
ทีใ่ ห้กบั ชาวเธสะโลนิกามีบทเรียนทีส่ ำ� คัญส�ำหรับผูท้ มี่ ชี วี ติ อยูใ่ นยุคสุดท้าย มีผรู้ อคอย
การเสด็จมาของพระคริสต์หลายคนรูส้ กึ ว่า เขาไม่อาจเตรียมตัวให้กระตือรือร้นและแข็ง
ขันได้ จนกว่าเขาจะมีเวลาแน่นอนทีพ่ ระเจ้าจะเสด็จมาไว้ยดึ เหนีย่ วความเชือ่ แต่ความ
หวังของเขาถูกกระตุน้ ขึน้ มาครัง้ แล้วครัง้ เล่า เพียงเพือ่ ให้พบกับความผิดหวัง ความเชือ่
ของพวกเขาได้รบั การกระเทือนอย่างมากจนกระทัง่ ไม่ประทับใจกับความจริงยิง่ ใหญ่
ของค�ำพยากรณ์ {GC 456.2}
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การเทศนาเรื่องก�ำหนดเวลาที่แน่นอนส�ำหรับการพิพากษา ซึ่งเป็นข่าวสารที่
หนึง่ นัน้ เป็นไปตามพระบัญชาของพระเจ้า การค�ำนวณช่วงเวลาของค�ำพยากรณ์ทเี่ ป็น
เรื่องราวเกี่ยวกับการพิพากษา ได้ก�ำหนดให้เวลา 2300 วันสิ้นสุดลงในช่วงฤดูใบไม้
ร่วงของปี ค.ศ. 1844 ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่มีผู้ใดโต้แย้งได้ มีความพยายามอยู่หลายครั้งที่
จะหาวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดของช่วงเวลาพยากรณ์นี้ใหม่ และเหตุผลที่ฟังไม่ขึ้นเพื่อ
สนับสนุนจุดยืนของพวกเขานั้น ไม่เพียงหันเหความคิดให้ออกห่างไปจากความจริง
แห่งยุค แต่ ยั ง ท� ำ ให้ เกิดการเหยียดหยามกับความพยายามทั้ ง หมดที่ จะอธิ บาย
ค�ำพยากรณ์ การก�ำหนดเวลาแน่นอนของการเสด็จกลับมาครั้งที่สองยิ่งบ่อยมากและ
สอนให้มากยิง่ ขึน้ ไปเพียงไร ก็จะยิง่ สมใจของซาตานมากขึน้ เท่านัน้ หลังจากเวลาผ่าน
ไประยะหนึง่ มันจะยุให้เกิดความเย้ยหยันและหมิน่ ประมาทผูส้ นับสนุนเรือ่ งนี้ และด้วย
การกระท�ำเช่นนี้ พวกเขาจึงโหมกระหน�ำ่ ค�ำต�ำหนิใส่ขบวนการยิง่ ใหญ่ของการรอคอย
การเสด็จกลับมาของช่วงปี ค.ศ. 1843 และ ค.ศ. 1844 ผู้ที่คงยืนกรานอยู่ในความ
ผิดนี้ ในที่สุด จะก�ำหนดวันเวลาการเสด็จกลับมาของพระคริสต์ที่ห่างไกลออกไปยัง
อนาคตทีย่ าวนาน ด้วยการกระท�ำเช่นนีพ้ วกเขาจะถูกชักน�ำให้เกิดความรูส้ กึ ปลอดภัยที่
จอมปลอม และคนมากมายจะไม่มีโอกาสหลุดพ้นจากการหลอกลวงนี้ จนกระทั่ง
สายเกินไป {GC 457.1}
ประวัติศาสตร์ของอิสราเอลสมัยโบราณเป็นตัวอย่างที่ดีที่แสดงให้เห็นถึง
ประสบการณ์ในอดีตของผูท้ ชี่ มุ นุมรอคอยการเสร็จกลับมาของพระคริสต์ พระเจ้าทรง
น�ำประชากรของพระองค์ในขบวนการของคนเหล่านี้ เหมือนเช่นที่พระองค์ทรงน�ำ
ชนชาติอสิ ราเอลออกจากประเทศอียปิ ต์ ในคราวทีเ่ กิดการผิดหวังครัง้ ยิง่ ใหญ่ ความเชือ่
ของเขาถูกทดสอบเหมือนเช่นชาวฮีบรูถกู ทดสอบทีท่ ะเลแดง หากพวกเขายังคงวางใจ
ในพระหัตถ์ที่ทรงน�ำในประสบการณ์ที่ผ่านมาแล้ว พวกเขาก็จะได้เห็นความรอดของ
พระเจ้า หากทุกคนทีท่ ำ� งานร่วมกันในปี ค.ศ. 1844 ได้รบั ข่าวของทูตสวรรค์องค์ทสี่ าม
และประกาศข่าวนี้ด้วยอ�ำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้ว พระเจ้าจะทรง ’กระท�ำ
กิจยิ่งใหญ่’ ในสิ่งที่พวกเขาท�ำกัน แสงเจิดจ้าคงจะได้ส่องลงมายังโลกแล้ว ผู้อาศัยอยู่
ในโลกคงได้รับค�ำเตือนนี้มาหลายปีแล้ว งานช่วงท้ายจะส�ำเร็จและพระคริสต์น่าจะ
เสด็จกลับมาแล้วเพื่อช่วยประชากรของพระองค์ให้รอด {GC 457.2}
488 พระเจ้าไม่ทรงมีพระประสงค์จะให้ชนอิสราเอลวนเวียนอยู่ในป่ากันดารถึงสี่

สิบปี พระองค์ทรงปรารถนาน�ำพวกเขาเข้าไปยังแผ่นดินคานาอันโดยตรงและให้อาศัย
อยู่ท่ีนั่นเป็นประชาชนที่บริสุทธิ์และมีความสุข แต่ “พวกเขาไม่สามารถเข้าไปสู่การ
พ�ำนักได้กเ็ พราะพวกเขาไม่ได้เชือ่ ” (ฮีบรู 3: 19) เป็นเพราะการเหินห่างและการละทิง้
ความเชื่อ พวกเขาจึงต้องพินาศในดินแดนที่อ้างว้าง และคนอื่นได้เติบโตขึ้นมาเพื่อ
เข้าไปในแผ่นดินแห่งค�ำสัญญาแทน ในท�ำนองเดียวกัน ไม่ใช่เป็นพระประสงค์ของ
พระเจ้าที่การเสด็จกลับมาของพระคริสต์จะล่าช้านานถึงเพียงนี้ และประชากรของ
พระเจ้าจะต้องคงอยูใ่ นโลกแห่งความบาปและเศร้าโศกมานานหลายปี แต่ความไม่เชือ่
ได้แยกพวกเขาไปจากพระเจ้า ในขณะทีพ่ วกเขาปฏิเสธหน้าทีท่ พี่ ระองค์ทรงมอบหมาย
ให้เขาท�ำนั้น จึงมีคนอื่นถูกเรียกขึ้นมาให้ประกาศข่าวสารนี้แทน ด้วยพระเมตตาคุณ
ที่พระเยซูทรงมีต่อโลกนี้ พระองค์จึงทรงเลื่อนการกลับมาของพระองค์ออกไป เพื่อ
คนบาปจะมีโอกาสได้ยินค�ำเตือนและแสวงหาพระองค์ผู้ทรงเป็นที่หลบภัย ก่อนที่
พระพิโรธของพระเจ้าจะหลั่งลงมา {GC 458.1}
ณ เวลานีท้ เี่ หมือนเช่นยุคก่อนในอดีต การประกาศความจริงทีเ่ ตือนสอนเรือ่ ง
บาปและความผิดของยุคจะกระตุ้นให้เกิดการต่อต้าน “ทุกคนที่ประพฤติชั่วก็เกลียด
ความสว่างและไม่มาถึงความสว่าง ด้วยกลัวว่าการกระท�ำของตนจะปรากฏ” (ยอห์น
3: 20) ในขณะที่มนุษย์มองเห็นว่า เขาไม่อาจใช้พระคัมภีร์เพื่อรักษาจุดยืนของเขา
คนมากมายจึงตั้งใจที่จะรักษาจุดยืนของพวกเขาด้วยความรุนแรงและด้วยวิญญาณที่
โหดเหี้ยม พวกเขาโจมตีท่ีบุคลิกและความตั้งใจของผู้ที่ยืนหยัดเพื่อปกป้องความเชื่อ
ที่ไม่ได้รับความนิยม นโยบายเดียวกันนี้มีใช้กันทุกยุคสมัย เอลียาห์ถูกประนามว่า
เป็นคนสร้างความยุ่งยากในแผ่นดินอิสราเอล เยเรมีย์เป็นคนทรยศ เปาโลท�ำให้วิหาร
เป็นมลทิน ตั้งแต่สมัยก่อนมาจนถึงทุกวันนี้ ผู้ที่จงรักภักดีต่อความจริงจะถูกปรักปร�ำ
ว่าเป็นผู้ก่อความไม่สงบ เป็นคนนอกรีตหรือเป็นคนก่อความแตกแยก ผู้คนที่มีความ
เชื่อไม่มากพอที่จะยอมรับค�ำพยากรณ์ที่แน่นอนยิ่งกว่านั้นอีกได้ จะยอมหลงเชื่อโดย
ไม่ไตร่ตรองกับการกล่าวหาผู้ที่กล้าต�ำหนิความบาปที่ผู้คนนิยมท�ำกัน วิญญาณเช่นนี้
จะมีมากขึ้นและยิ่งมากขึ้น และพระคัมภีร์สอนไว้อย่างชัดเจนว่า เวลาก�ำลังจะมาถึง
เมื่อกฎหมายของรัฐจะขัดแย้งกับพระบัญญัติของพระเจ้า จนกระทั่งผู้ที่เชื่อฟังค�ำสั่ง
สอนของพระเจ้าจะต้องกล้าที่จะได้รับค�ำต�ำหนิและการลงโทษว่าเป็นคนท�ำความชั่ว
{GC 458.2}
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เมือ่ มองเห็นภาพเช่นนีแ้ ล้ว อะไรคือหน้าทีข่ องผูส้ อื่ ข่าวแห่งความจริง? เขาจะ
สรุปได้หรือไม่ว่า ไม่ควรประกาศความจริง เนื่องจากบ่อยครั้งที่ผลลัพย์อันเดียวที่ได้
รับจากการประกาศคือกระตุ้นให้มนุษย์หลบเลี่ยงหรือขัดขวางสิ่งที่ประกาศ ไม่ใช่ เขา
ไม่มีเหตุผลอื่นที่จะยับยั้งค�ำพยานของพระวจนะของพระเจ้า เพราะพระวจนะเหล่านี้
กระตุ้นให้เกิดการต่อต้านไม่น้อยไปกว่าที่เกิดกับนักปฏิรูปในยุคก่อนๆ ความเชื่อของ
ธรรมิกชนและของผู้ยอมพลีชีพถูกจารึกไว้เพื่อเป็นประโยชน์ส�ำหรับคนในยุคต่อๆมา
ชีวิตที่เป็นแบบอย่างทั้งในความบริสุทธิ์และความซื่อสัตย์ที่มั่นคงถูกส่งต่อมาเพื่อเป็น
ก�ำลังใจแก่ผู้ที่บัดนี้ได้รับการทรงเรียกให้ยืนขึ้น เพื่อเป็นพยานให้แก่พระเจ้า พวกเขา
ได้รบั พระคุณและความจริงไม่ใช่เพือ่ ตนเอง แต่โดยผ่านตัวของพวกเขา โลกจะได้เข้าใจ
เรือ่ งพระเจ้า พระเจ้าทรงโปรดประทานแสงสว่างให้แก่ผรู้ บั ใช้ในยุคนีแ้ ล้วหรือยัง ดังนัน้
พวกเขาจึงควรให้แสงนั้นส่องออกไปในโลก {GC 459.1}
ในสมัยโบราณกาล พระเจ้าทรงเปิดเผยให้กับคนหนึ่งที่กล่าวถึงพระนามของ
พระองค์ว่า “พงศ์พันธุ์อิสราเอลจะไม่ยอมฟังเจ้าเพราะเขาไม่ยอมฟังเรา” ถึงกระนั้น
พระองค์ยังตรัสว่า “เจ้าจงกล่าวถ้อยค�ำของเราให้เขาฟัง เขาจะฟังหรือปฏิเสธไม่ฟัง
ก็ตามเถอะ” (เอเสเคียล 3: 7; 2: 7) ในเวลานี้ พระบัญชาของพระเจ้ามาถึงผู้รับใช้
ของพระองค์ว่า “จงเปล่งเสียงของเจ้าเหมือนเป่าเขาสัตว์ จงแจ้งแก่ชนชาติของเรา
ให้ทราบถึงเรื่องการทรยศของเขา แก่เชื้อสายของยาโยบเรื่องบาปของเขา” (อิสยาห์
58:1) {GC 459.2}
ตราบเท่าที่ทุกคนยังมีโอกาส ผู้ที่ได้รับแสงสว่างแห่งความจริงจะมีหน้าที่อัน
ศักดิ์สิทธิ์และน่าสะพรึงกลัวเช่นเดียวกับผู้เผยพระวจนะแห่งอิสราเอลที่พระด�ำรัส
ของพระเจ้าได้มาถึงว่า “บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย เราได้กระท�ำเจ้าให้เป็นคนยามส�ำหรับ
พงศ์พนั ธุอ์ สิ ราเอล เจ้าได้ยนิ ถ้อยค�ำจากปากของเราเมือ่ ไร เจ้าจงให้คำ� ตักเตือนของเรา
แก่ประชาชน ถ้าเรากล่าวแก่คนอธรรมว่า โอ คนอธรรมเอ๋ย เจ้าจะต้องตายแน่ แต่เจ้า
ก็มิได้กล่าวค�ำตักเตือนให้คนอธรรมกลับจากทางของเขา คนอธรรมนั้นจะต้องตาย
เพราะความบาปชัว่ ของเขา แต่เราจะลงโทษเจ้าเพราะความตายของเขา แต่ถา้ เจ้าได้ตกั
เตือนคนอธรรมให้หันกลับจากทางของเขาแล้ว แต่เขาไม่หันกลับจากทางของเขา เขา
จะตายเพราะความบาปชั่วของเขา แต่เจ้าจะช่วยชีวิตของเจ้าเองให้รอด” (เอเสเคียล
490 33:7-9) {GC 459.3}

อุปสรรคยิง่ ใหญ่ตอ่ การรับและเผยแพร่ความจริงคือ ความไม่สะดวกและการ
ถูกต�ำหนิ นีค่ อื ข้อโต้แย้งเดียวของผูท้ ไี่ ม่ยอมรับความจริงทีพ่ วกเขาปฏิเสธไม่ได้ แต่เรือ่ ง
เหล่านี้ไม่เคยขัดขวางผู้ติดตามที่แท้จริงของพระคริสต์ได้ พวกเขาไม่เคยรอให้ผู้อื่น
ชื่นชอบความจริงก่อน เมื่อเขายอมรับในหน้าที่ที่เขาได้รับ เขาก็ตั้งมั่นรับเอากางเขน
และกล่าวร่วมกับอัครทูตเปาโลว่า “การทุกข์ยากเล็กๆน้อยๆของเราซึ่งเรารับอยู่
ประเดี๋ยวเดียวนั้นจะท�ำให้เรามีศักดิ์ศรีถาวรมากหาที่เปรียบมิได้” และกล่าวร่วมกับ
คนในสมัยก่อนๆว่า “ถือว่าการอดทนต่อความอัปยศเพือ่ พระคริสต์ ประเสริฐกว่าสมบัติ
ของประเทศอียิปต์” (2 โครินธ์ 4:17; ฮีบรู 11:26) {GC 460.1}
ไม่ว่าความศรัทธาของพวกเขาจะเป็นเช่นไรก็ตาม มีเพียงแต่ผู้ที่รับใช้โลก
ด้วยใจเท่านัน้ ทีจ่ ะท�ำตามกฎข้อก�ำหนดมากกว่าทีจ่ ะท�ำตามหลักการของศาสนา เราจะ
ต้องเลือกความถูกต้องเพราะเป็นสิ่งถูกและมอบผลที่ได้ไว้กับพระเจ้า ส�ำหรับคนที่
มีหลักการ ความเชื่อและความกล้าหาญ โลกเป็นหนี้ผลงานการปฏิรูปที่ยิ่งใหญ่ของ
พวกเขา งานการปฏิรูปส�ำหรับยุคนี้จะต้องด�ำเนินต่อไปข้างหน้าด้วยคนเช่นเดียวกัน
นี้ {GC 460.2}
พระเจ้าตรัสไว้ดังนี้ว่า “จงฟังเรา เจ้าทั้งหลายผู้รู้ถึงความชอบธรรม ชนชาติ
ซึ่งพระธรรมของเราอยู่ในใจ อย่ากลัวการต�ำหนิของมนุษย์ และอย่าวิตกต่อการกล่าว
หยาบช้าของเขา เพราะว่าตัวแมลงจะกินเขาเหมือนกินเสื้อผ้า และตัวหนอนจะกิน
เขาเหมือนกินขนแกะ แต่การช่วยกู้ของเราจะอยู่เป็นนิตย์ และความรอดของเราจะ
อยู่ตลอดทุกชั่วชาติพันธุ์” (อิสยาห์ 51:7, 8) {GC 460.3}
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เสรีภาพทางศาสนา GC 442

“สภาคองเกรส ต้องไม่ตรากฎหมายใด ทีจ่ ะเป็นการ
นับถือหรือ ก่อตั้งศาสนาใด ศาสนาหนึ่ง หรือห้าม
การนับถือศาสนาและประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
โดยเสรี ”
จากบทบัญญัตวิ า่ ด้วยสิทธิเสรีภาพของประชาชน—( ข้อแก้ไขข้อที่ 1)
รัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกา

Freedom of religion

“Congress shall make no law respecting
an establishment of religion or prohibiting
the free exercise thereof” -The Bill of RightsFirst Amendment (Constitution of the U.S.) GC 442
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บทที่ 27

การฟื้นฟูศาสนายุคใหม่
ทีใ่ ดก็ตามทีม่ กี ารน�ำพระวจนะของพระเจ้ามาเทศนาอย่างสัตย์ซอื่ ผลทีต่ ามมา
จะเป็นประจักษ์พยานว่า ค�ำเทศนาเหล่านั้นมีต้นก�ำเนิดมาจากพระเจ้า พระวิญญาณ
ของพระเจ้าทรงสถิตอยูร่ ว่ มกับบทเทศน์ของผูร้ บั ใช้ของพระองค์ และค�ำเทศนานัน้ จึง
ประกอบด้วยอ�ำนาจ ปลุกจิตส�ำนึกของคนบาปให้ตนื่ ขึน้ “ความสว่างแท้ทที่ ำ� ให้มนุษย์
ทุกคนเห็นความจริงนั้นได้ แม้ขณะนั้นก�ำลังเข้ามาในโลก” (ยอห์น 1:9) ความสว่างนี้
ได้ส่องเข้าไปในที่ลี้ลับของจิตวิญญาณและเปิดเผยสิ่งที่ซ่อนเร้นอยู่ในความมืดออกมา
ความส�ำนึกอย่างลึกซึง้ เกิดขึน้ ในความคิดและจิตใจของเขาทัง้ หลาย พวกเขารูส้ กึ ส�ำนึก
ถึงความผิดบาป ความชอบธรรมและการพิพากษาที่ก�ำลังจะมาถึง พวกเขารู้สึกได้ถึง
ความชอบธรรมของพระเยโฮวาห์และตระหนักถึงความน่ากลัวที่ต้องปรากฏตัวต่อ
เบื้องพระพักตร์พระเจ้าผู้ทรงตรวจสอบจิตใจ ในขณะที่เขายังคงมีความผิดและความ
ไม่บริสทุ ธิ์ พวกเขาจึงร้องด้วยความทุกข์ใจว่า “ใครจะช่วยข้าพเจ้าให้พน้ จากร่างกายนี้
ซึง่ เป็นของความตายได้” (โรม 7:24) เมือ่ กางเขนแห่งคาลวารีทปี่ ระกอบด้วยการถวาย
พระองค์เป็นเครื่องบูชาอันไม่มีที่สิ้นสุดเพื่อบาปของมนุษย์ได้ถูกเปิดเผย พวกเขามอง
ไม่เห็นสิ่งอื่นใดนอกจากพระคุณอันประเสริฐของพระคริสต์ซึ่งเพียงพอเพื่อลบมลทิน
บาปแห่งการล่วงละเมิดของเขา นี่เป็นวิธีเดียวที่จะน�ำมนุษย์ให้กลับคืนดีกับพระเจ้า
ได้ พวกเขาจะต้องยอมรับพระเมษโปดกของพระเจ้าผูท้ รงรับความบาปของโลกไปด้วย
ความเชื่อและความถ่อมตน เพื่อ “ทรงยกบาปที่ได้ท�ำไปแล้ว” โดยผ่านทางพระโลหิต
ของพระเยซู (โรม 3:25) {GC 461.1}
จิตวิญญาณที่ได้กลับใจใหม่เหล่านี้จะบังเกิดผล พวกเขาเชื่อและรับบัพติศ
มาและลุกขึ้นด�ำเนินตามชีวิตใหม่ เป็นคนที่ถูกสร้างขึ้นใหม่ในพระเยซูคริสต์ ไม่ได้
ประพฤติตามราคะตัณหาของกาลก่อน แต่ด�ำเนินตามรอยพระบาทของพระบุตรของ
พระเจ้าโดยเชื่อในพระองค์ เพื่อสะท้อนพระลักษณะของพระองค์และช�ำระตนให้
บริสุทธิ์ดังที่พระองค์ทรงบริสุทธิ์ สิ่งที่ครั้งหนึ่งเขาเคยเกลียดชัง บัดนี้เขารัก 493

และสิ่งที่เคยรัก บัดนี้เขารังเกียจ ผู้ที่หยิ่งยโสและอวดดี บัดนี้เป็นคนอ่อนสุภาพและ
มีใจอ่อนน้อม คนทีไ่ ร้สาระและทะนงตนกลายเป็นคนเอาจริงเอาจังและสงบเสงีย่ ม คน
หมิน่ ประมาทกลายเป็นคนทีย่ ำ� เกรง คนขีเ้ มากลายเป็นคนสุขมุ เยือกเย็น และคนทีผ่ ดิ
ศีลธรรมกลับกลายเป็นคนบริสุทธิ์ สิ่งอันเป็นที่นิยมอันไร้สาระตามอย่างโลกถูกทิ้งไป
คริสเตียนจะไม่แสวงหา “การประดับภายนอกด้วยการถักผม ประดับด้วยเครือ่ งทองค�ำ
และนุ่งห่มเสื้อผ้าสวยงาม แต่จงให้เป็นประดับภายในจิตใจ แต่งด้วยเครื่องประดับซึ่ง
ไม่รู้เสื่อมสลายคือด้วยจิตใจที่สงบและสุภาพซึ่งเป็นสิ่งที่ประเสริฐยิ่งในสายพระเนตร
พระเจ้า” (1 เปโตร 3:3, 4) {GC 461.2}
การฟื้นฟูจะน�ำไปสู่การถ่อมตนและการตรวจสอบจิตใจของตนเองอย่าง
ถ่องแท้ การฟื้นฟูจะท�ำให้คนบาปรู้สึกซาบซึ้งอย่างจริงจังและเกรงขาม ถึงพระทัย
กรุณาปรารถนาจะทรงไถ่พวกเขาด้วยพระโลหิตของพระคริสต์ มีชายและหญิงที่ได้
อธิษฐานและปล�ำ้ สูร้ ว่ มกับพระเจ้าเพือ่ ความรอดของจิตวิญญาณทัง้ หลาย ผลของการ
ฟืน้ ฟูเช่นนีจ้ ะเห็นได้จากจิตวิญญาณทีไ่ ม่ครัน่ คร้ามต่อการต้องข่มจิตใจตนเองและการ
ต้องอุทศิ ถวายตัว แต่ชนื่ ชมยินดีทพี่ วกเขาได้ถกู นับว่า เป็นผูท้ คี่ คู่ วรจะได้รบั การต�ำหนิ
และการทดลองเพือ่ เห็นแก่พระคริสต์ มนุษย์มองเห็นการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ในชีวติ
ของผู้ที่ได้รับพระนามของพระเยซู สังคมได้ประโยชน์จากอิทธิพลของเขา พวกเขา
ท�ำงานร่วมกับพระคริสต์ และหว่านร่วมกับพระวิญญาณบริสุทธ์เพื่อเก็บเกี่ยวชีวิต
นิรันดร์ {GC 462.1}
คนเหล่านี้จะเรียกได้ว่าเป็น “เพราะความเสียใจนั้นท�ำให้ท่านกลับใจใหม่”
“เพราะว่าความเสียใจอย่างที่ชอบพระทัยพระเจ้า ย่อมกระท�ำให้กลับใจใหม่ ซึ่งน�ำ
ไปถึงความรอดและไม่เป็นที่น่าเสียใจ แต่ความเสียใจอย่างโลกนั้นย่อมน�ำไปถึงความ
ตาย จงพิจารณาดูว่าความเสียใจอย่างที่ชอบพระทัยพระเจ้า กระท�ำให้เกิดความ
กระตือรือร้นมากทีเดียว ท�ำให้เกิดความขวนขวายที่จะแก้ตัวใหม่และการเดือดร้อน
แทน ความตื่นตัว ความอาลัย และความกระตือรือร้น และการลงโทษ ในทุกสิ่งเหล่า
นี้ ท่านได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าท่านก็ไม่ได้กระท�ำผิด” (2 โครินธ์ 7:9-11) {GC 462.2}
นีค่ อื ผลของพระราชกิจทีพ่ ระวิญญาณของพระเจ้าทรงกระท�ำ ไม่มหี ลักฐานใด
ทีแ่ สดงให้เห็นว่ามีการกลับใจอย่างแท้จริง ยกเว้นว่าเราจะเห็นผลทีเ่ กิดจากการปฏิรปู
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รักพระเจ้าและเพื่อนมนุษย์ของเขาแล้ว จึงจะมั่นใจได้ว่า คนบาปนั้นได้พบสันติสุขกับ
พระเจ้า นี่คือผลที่เกิดขึ้นในช่วงหลายปีก่อนภายหลังช่วงเวลาการตื่นตัวทางศาสนา
เมื่อพิจารณาจากผลของเขาแล้ว จะประจักษ์ได้ว่าพวกเขาได้รับพระพรของพระเจ้า
เพื่อช่วยมนุษย์ให้รอดและยกระดับมนุษยชาติให้สูงขึ้น {GC 462.3}
แต่การฟืน้ ฟูในยุคใหม่จำ� นวนมาก มีความแตกต่างอย่างเด่นชัดจากการฟืน้ ฟู
ที่เป็นผลจากพระคุณของพระเจ้า ในยุคแรกการฟื้นฟูจะเกิดขึ้นภายหลังผู้รับใช้ของ
พระเจ้าได้ลงแรงท�ำงาน จริงอยู่ การฟื้นฟูจุดประกายความสนใจขึ้นอย่างแพร่หลาย
มีหลายคนกลับใจและคนจ�ำนวนมากได้เข้าร่วมกับคริสตจักร แต่ถึงกระนั้น ผลที่ได้
รับไม่ได้ยืนยันดังที่เชื่อกันว่าชีวิตที่แท้จริงทางฝ่ายจิตวิญญาณได้เติบโตควบคู่กันไป
ด้วย แสงสว่างที่ลุกโชนขึ้นมาชั่วครู่ชั่วยาม ไม่ช้าก็จะดับไป ปล่อยให้ความมืดนั้นหนา
ทึบยิ่งกว่าเดิม {GC 463.1}
บ่อยครั้งการฟื้นฟูที่นิยมกันมักจะกระท�ำโดยอาศัยการสร้างจิตนาการ ด้วย
การปลุกเร้าทางอารมณ์ โดยการท�ำให้เพลิดเพลินต่อความรักด้วยสิ่งใหม่ ๆ และน่า
ตืน่ เต้น คนทีก่ ลับใจด้วยวิธนี แี้ ทบจะไม่ตอ้ งการฟังความจริงในพระคัมภีรเ์ ลย เขาใส่ใจ
เรือ่ งค�ำพยานของผูเ้ ผยพระวจนะและของอัครทูตแต่เพียงเล็กน้อย พิธกี ารทางศาสนา
ไม่อาจดึงดูดความสนใจของเขาได้ นอกเสียจากว่า พิธีการนั้นจะมีสิ่งที่เร้าอารมณ์
ข่าวสารทีพ่ ยายามท�ำให้สนใจด้วยเหตุผลทีไ่ ร้อารมณ์ความรูส้ กึ นัน้ จะไม่กอ่ ให้เกิดการ
ตอบสนอง เขาไม่สนใจค�ำเตือนอันตรงไปตรงมาของพระวจนะของพระเจ้าทีเ่ กีย่ วข้อง
โดยตรงกับชีวิตนิรันดร์ของเขา {GC 463.2}
ส�ำหรับจิตวิญญาณของทุกคนทีไ่ ด้กลับใจอย่างแท้จริงแล้ว ความสัมพันธ์ของ
เขาที่มีต่อพระเจ้าและต่อสิ่งที่เกี่ยวข้องกับนิรันดร์กาลจะเป็นสิ่งที่ส�ำคัญในชีวิต แต่
ในคริสตจักรที่ได้รับความนิยมกันในทุกวันนี้ จิตวิญญาณแห่งการถวายตนให้พระเจ้า
อยู่ที่ไหน คนกลับใจไม่ได้ละทิ้งความหยิ่งและความรักที่มีให้กับโลก พวกเขาไม่ยินดี
ที่จะปฏิเสธตนเองเพื่อแบกกางเขน และติดตามพระเยซูผู้ทรงอ่อนสุภาพและถ่อมตน
มากไปกว่าก่อนการกลับใจ ศาสนากลายเป็นของเล่นสนุกส�ำหรับคนไม่เชื่อพระเจ้า
และคนนอกศาสนา เพราะคนมากมายที่รับว่าตนเองเป็น คริสเตียนขาดความรู้เรื่อง
หลักการทางศาสนา อ�ำนาจฝ่ายศีลธรรมอย่างพระเจ้าแทบจะหมดสิน้ ไปจากคริสตจักร
มากมาย การเลี้ยงฉลองสังสรรค์ การแสดงละครในโบสถ์ งานรื่นเริงในโบสถ์ 495

บ้านช่องอันหรูหรา การโอ้อวดตน สิง่ เหล่านีไ้ ด้ทำ� ลายความคิดเรือ่ งพระเจ้าไปหมดสิน้
ที่ดิน และทรัพย์สินและการงานทางฝ่ายโลกได้ครอบง�ำความคิดและสิ่งที่เป็นความ
สนใจของชีวิตนิรันดร์ ได้ผ่านไปโดยแทบจะไม่ได้สังเกตเห็นเลย {GC 463.3}
ถึงแม้ความเชือ่ และความเคร่งครัดในศาสนาจะเสือ่ มทรามลงอย่างแพร่หลาย
แต่ก็ยังมีผู้ติดตามที่ซื่อสัตย์ของพระคริสต์อยู่ในคริสตจักรเหล่านี้ ก่อนการพิพากษา
สุดท้ายของพระเจ้าจะมายังโลก จะมีการฟืน้ ฟูจติ วิญญาณแบบดัง้ เดิมขึน้ ในประชากร
ขององค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างที่ไม่มีผู้ใดเคยเห็นนับตั้งแต่สมัยของอัครทูต พระวิญญาณ
และฤทธิเ์ ดชของพระเจ้าจะหลัง่ ลงมายังเหล่าบุตรของพระองค์ ในเวลานัน้ คนมากมาย
จะแยกตนเองออกจากคริสตจักรต่าง ๆ ที่ยอมให้ความรักของโลกนี้เข้าไปแทนที่
ความรักของพระเจ้าและพระวจนะของพระองค์ คนมากมายทั้งศาสนาจารย์และ
ประชาชนจะยินดีรบั ความจริงยิง่ ใหญ่ทพี่ ระเจ้าทรงใช้ให้ประกาศในเวลานี้ เพือ่ เตรียม
ผู้คนให้พร้อมส�ำหรับการเสด็จกลับมาครั้งที่สองขององค์พระผู้เป็นเจ้า ศัตรูของจิต
วิญญาณประสงค์ที่จะขัดขวางงานนี้ และก่อนที่เวลาของการเคลื่อนไหวนี้จะมาถึง
มันจะพยายามขัดขวางโดยน�ำสิ่งเทียมเท็จเข้ามา ในบรรดาคริสตจักรที่มันน�ำมาให้
อยู่ภายใต้อ�ำนาจการหลอกลวงของมันได้ มันจะท�ำให้ดูประหนึ่งว่าพระพรพิเศษของ
พระเจ้าได้เทลงมาแล้ว จะมีการส�ำแดงที่ท�ำให้ผู้คนคิดว่าพระเจ้ามีความสนใจยิ่งใหญ่
ในศาสนา ประชาชนมากมายจะปิติยินดีว่าพระเจ้าทรงกระท�ำการอัศจรรย์เพื่อเขา
ซึ่งความจริงแล้วเป็นผลงานของอีกวิญญาณหนึ่ง ซาตานคอยแสวงหาที่จะแผ่อิทธิพล
ของมันเหนือโลกคริสเตียน โดยการอ�ำพรางตัวเองไว้ภายใต้ศาสนา {GC 463.3}
ในการฟืน้ ฟูมากมายทีเ่ กิดขึน้ ในช่วงปลายศตวรรษทีแ่ ล้ว อิทธิพลเดียวกันนีท้ ี่
กระท�ำการอยู่ไม่มากก็น้อย จะแสดงออกมาให้เห็นอย่างกว้างขวางในการเคลื่อนไหว
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จะมีการกระตุ้นเพื่อเร้าความรู้สึกทางอารมณ์ ผสมผสานความ
ถูกต้องเข้ากับความเท็จ ซึง่ ปรับปรุงไว้อย่างดีเพือ่ ใช้ในการล่อลวง แต่ไม่มผี ใู้ ดจะต้องถูก
หลอก ภายใต้แสงสว่างของพระวจนะพระเจ้า ไม่ใช่เป็นเรื่องยากที่จะตัดสินธรรมชาติ
ของการเคลื่อนไหวเหล่านี้ ไม่ว่าที่ใดที่มนุษย์ละเลยค�ำพยานในพระคัมภีร์ หันหลังให้
กับความจริงอันตรงไปตรงมาและตรวจสอบจิตใจ ความจริงทีเ่ รียกร้องให้ปฏิเสธตนเอง
และละทิ้งโลก เราจึงมั่นใจได้ว่าพระเจ้ามิได้ทรงประทานพระพรให้พวกเขา และด้วย
496 กฎเกณฑ์ที่พระคริสต์เองทรงประทานไว้ว่า “ท่านจะรู้จักเขาได้ด้วยผลของ

เขา” (มัทธิว 7: 16) จึงเห็นได้อย่างชัดแจ้งว่าการเคลือ่ นไหวเหล่านีไ้ ม่ใช่เป็นการกระท�ำ
ของพระวิญญาณของพระเจ้า {GC 464.2}
ตามความจริงในพระวจนะของพระเจ้า พระองค์ได้ทรงเปิดเผยเรือ่ งราวของ
พระองค์ให้แก่มนุษย์ และทุกคนที่ยอมรับความจริงเหล่านี้จะได้รับการปกป้องจาก
การล่อลวงของซาตาน การละเลยความจริงเหล่านี้จะเปิดประตูให้กับความชั่ว ซึ่ง
บัดนี้ได้แพร่กระจายไปทั่วโลกของศาสนา ลักษณะและความส�ำคัญของพระบัญญัติ
ของพระเจ้าได้ถกู มองข้ามไปเป็นส่วนใหญ่ ความเข้าใจผิดในเรือ่ งคุณสมบัติ ความเป็น
นิรันดร์กาลและข้อผูกพันธ์ของพระบัญญัติของพระเจ้าได้น�ำไปสู่ความเชื่อที่ผิด ซึ่ง
เกี่ยวพันกับเรื่องของการกลับใจและการช�ำระตนให้บริสุทธิ์และมีผลท�ำให้มาตรฐาน
ความเคร่งครัดในคริสตจักรตกต�่ำลง นี่คือสิ่งซ่อนเร้นที่ได้เปิดให้เห็นถึงการขาด
พระวิญญาณบริสุทธิ์และฤทธิ์เดชของพระเจ้าแห่งการฟื้นฟูในยุคของเรา {GC 465.1}
ในนิกายต่าง ๆ มีผทู้ มี่ ชี อื่ เสียงโด่งดังและเคร่งศาสนา พวกเขายอมรับความจริง
เรือ่ งนีแ้ ละรูส้ กึ เศร้าใจ ศาสตราจารย์เอ็ดเวิรด์ เอ. ปาร์ค ได้เปิดเผยถึงสภาพทีอ่ นั ตราย
ของศาสนาในปัจจุบัน โดยกล่าวอย่างเชี่ยวชาญว่า “สาเหตุหนึ่งของอันตรายเกิดจาก
การละเลยเรื่องการให้ปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระเจ้าบนธรรมาสน์ ในสมัยก่อน
ธรรมาสน์เป็นสถานทีท่ สี่ ะท้อนเสียงของสามัญส�ำนึก.....บรรดานักเทศน์เรืองนามทีส่ ดุ
ของเราได้เทศนาตามแบบอย่างของพระอาจารย์ได้อย่างยิง่ ใหญ่ และอัศจรรย์ พวกเขา
ได้ยกชูพระบัญญัติ ข้อบังคับและค�ำตักเตือนของพระบัญญัตใิ ห้สงู เด่น พวกเขาได้ยำ�้ ถึง
หลักการยิง่ ใหญ่สองข้อว่า พระบัญญัตเิ ป็นบันทึกส�ำเนาความบริบรู ณ์ดเี ลิศของพระเจ้า
และผูท้ ไ่ี ม่รกั พระบัญญัตกิ ไ็ ม่ได้รกั ข่าวประเสริฐ เพราะว่าพระบัญญัตแิ ละข่าวประเสริฐ
เป็นภาพกระจกเงาสะท้อนให้เห็นถึงพระลักษณะที่แท้จริงของพระเจ้า ภัยอันตรายนี้
น�ำไปสูภ่ ยั อันต่อไป ซึง่ ท�ำให้เราประเมินความเลวร้าย ขอบเขต และโทษของความบาป
ได้น้อยลง ความบาปจากการไม่เชื่อฟังพระบัญญัติจึงเป็นสัดส่วนตามความชอบธรรม
ของพระบัญญัตินั้น {GC 465.2}
“มีเรือ่ งทีอ่ นั ตรายอีกเรือ่ งหนึง่ ทีผ่ กู ติดกันกับภัยอันตรายทีก่ ล่าวมาแล้วข้างต้น
คือการประเมินความยุตธิ รรมของพระเจ้าต�ำ่ เกินไป ธรรมมาสน์ในปัจจุบนั มีแนวโน้มที่
จะแยกความยุตธิ รรมของพระเจ้าให้ออกไปจากพระเมตตาคุณของพระองค์ และท�ำให้
พระเมตตาคุณให้เหลือเพียงแค่ความรู้สึก แทนที่จะยกชูให้เป็นหลักการ
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ความหลากหลายของศาสนศาสตร์แนวใหม่ได้แยกสิ่งที่พระเจ้าทรงรวมเข้าไว้ด้วยกัน
พระบัญญัติของพระเจ้าเป็นสิ่งดีหรือชั่ว พระบัญญัติของพระเจ้าเป็นสิ่งที่ดี ดังนั้น
ความยุตธิ รรมก็เป็นสิง่ ดี เพราะเป็นอ�ำนาจให้กฎบัญญัตใิ ช้การได้ ด้วยนิสยั การประเมิน
กฎหมายและความยุติธรรมของพระเจ้าไปในทางต�่ำ รวมทั้งขอบเขตและโทษที่เกิด
จากการไม่เชื่อฟังของมนุษย์ คนทั้งหลายจึงได้ลื่นถล�ำตัวไปกับนิสัยของการประเมิน
พระคุณทีท่ รงประทานให้เพือ่ ลบมลทินบาปให้ตำ�่ ลง” ด้วยประการฉะนี้ ข่าวประเสริฐ
จึงสูญเสียคุณค่าและความส�ำคัญไปจากจิตใจของมนุษย์ และในไม่ช้าพวกเขาก็พร้อม
ที่จะละทิ้งพระคัมภีร์ {GC 465.3}
ครูสอนศาสนามากมายยืนยันว่าโดยการสิน้ พระชนม์ของพระคริสต์ พระองค์
ได้ทรงยกเลิกพระบัญญัตไิ ปแล้ว และตัง้ แต่บดั นัน้ มา มนุษย์จงึ ได้หลุดพ้นจากข้อบังคับ
ของพระบัญญัติ มีบางคนถือว่าบัญญัติเป็นแอกที่น่าเศร้าสลด และบรรดาครูเหล่านี้
ได้แสดงให้เห็นถึงเสรีภาพที่จะได้เพลิดเพลินภายใต้ข่าวประเสริฐอันตรงกันข้ามกับ
พันธนาการที่ถูกผูกมัดไว้ด้วยพระบัญญัติ {GC 466.1}
แต่ผเู้ ผยพระวจนะและอัครทูตทัง้ หลายไม่ได้เห็นว่าพระบัญญัตศิ กั ดิส์ ทิ ธิข์ อง
พระเจ้าเป็นเช่นนี้ กษัตริย์ดาวิดทรงกล่าวว่า “ข้าพระองค์จะเดินอย่างเสรี เพราะข้า
พระองค์ได้แสวงข้อบังคับของพระองค์” (สดุดี 119:45) อัครทูตยากอบเขียนพระธรรม
ยากอบภายหลั ง ที่ พ ระคริ ส ต์ ท รงสิ้ น พระชนม์ แ ล้ ว ท่ า นได้ ก ล่ า วถึ ง พระบั ญ ญั ติ
สิบประการว่าเป็น “ธรรมบัญญัติของพระเจ้า” และ “เป็นพระบัญญัติแห่งเสรีภาพ”
(ยากอบ 2: 8 {ฉบับมาตรฐาน 2002}; 1: 25) และอีกครึ่งศตวรรษหลังจากที่พระเยซู
คริสต์ทรงถูกตรึงกางเขน ผู้เปิดเผยแห่งพระธรรมวิวรณ์ได้กล่าวอ�ำนวยพรแก่ “คน
ทั้งหลายที่ประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค์…” (วิวรณ์ 22.14 ThaiKJV) เพื่อ
เขาจะได้มีสิทธิ์ในต้นไม้แห่งชีวิตและเข้าไปในนครนั้นโดยทางประตู” (วิวรณ์ 22:14)
{GC 466.2}
ค�ำกล่าวอ้างที่ว่าโดยการสิ้นพระชนม์ของพระคริสต์ พระองค์ได้ทรงลบล้าง
พระบัญญัตขิ องพระบิดาไปแล้วนัน้ เป็นเรือ่ งทีไ่ ม่มรี ากฐาน หากสามารถเปลีย่ นแปลง
หรือยกเลิกพระบัญญัติได้ พระคริสต์คงทรงไม่จ�ำเป็นต้องมาสิ้นพระชนม์เพื่อช่วย
มนุษย์จากโทษแห่งความบาป การสิน้ พระชนม์ของพระคริสต์ไม่ได้มไี ว้เพือ่ ลบล้างธรรม
498 บัญญัติ แต่เพื่อพิสูจน์ว่าพระบัญญัติของพระเจ้าเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้

พระบุตรของพระเจ้าเสด็จมาเพื่อ “เชิดชูพระธรรมและกระท�ำให้พระธรรมนั้นมี
เกียรติ” (อิสยาห์ 42: 21) พระองค์ทรงตรัสว่า “อย่าคิดว่าเรามาเลิกล้างธรรมบัญญัติ
และค�ำของผูเ้ ผยพระวจนะ” “ถึงฟ้าและดินจะล่วงไป แม้อกั ษรหนึง่ หรือขีด ๆ หนึง่ ก็จะ
ไม่สูญไปจากธรรมบัญญัติ” (มัทธิว 5: 17,18 KJTV) และพระองค์ทรงตรัสถึงพระองค์
เองว่า “ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ปิติยินดีที่กระท�ำตามน�้ำพระทัย
พระองค์ พระราชบัญญัตขิ องพระองค์อยูใ่ นจิตใจของข้าพระองค์” (สดุดี 40; 8 KJTV)
{GC 466.3}
โดยเนื้อแท้แล้ว พระบัญญัติของพระเจ้าแปรเปลี่ยนไม่ได้ พระบัญญัติได้
เปิดเผยถึงน�้ำพระทัยและพระลักษณะอุปนิสัยของพระเจ้าผู้ทรงเป็นแหล่งก�ำเนิดของ
พระบัญญัติ พระเจ้าทรงเป็นความรักและพระบัญญัตขิ องพระองค์คอื ความรัก หลักการ
ยิ่งใหญ่สองประการของพระบัญญัติคือ ความรักที่ถวายให้แก่พระเจ้าและความรัก
ที่มีให้แก่มนุษย์ “ความรักจึงเป็นการปฏิบัติตามธรรมบัญญัติอย่างครบถ้วน” (โรม
13:10) พระลักษณะของพระเจ้านัน้ คือความชอบธรรมและความจริง และพระบัญญัติ
ของพระองค์ก็มีลักษณะเช่นนั้นด้วย ผู้ประพันธ์สดุดีกล่าวว่า “พระธรรมของพระองค์
เป็นความจริง” “พระบัญญัติทั้งสิ้นของพระองค์ชอบธรรม” (สดุดี 119:142, 172)
และอัครทูตเปาโลเปิดเผยว่า “ธรรมบัญญัติจึงเป็นสิ่งบริสุทธิ์และข้อบัญญัติก็บริสุทธิ์
ยุตธิ รรมและดีงาม” (โรม 7: 12) ธรรมบัญญัตเิ หล่านีไ้ ด้แสดงให้เห็นถึงน�ำ้ พระทัยและ
พระประสงค์ของพระเจ้าซึง่ ต้องยัง่ ยืนเหมือนดังเช่นพระเจ้าผูท้ รงเป็นแหล่งก�ำเนิดของ
พระบัญญัตินั้น {GC 467.1}
การกลับใจและการช�ำระตนให้บริสุทธิ์เป็นพระราชกิจเพื่อน�ำมนุษย์ให้กลับ
คืนดีกับพระเจ้าด้วยการน�ำมนุษย์มาประสานเข้ากับหลักการของธรรมบัญญัติของ
พระองค์ ในปฐมกาลพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ตามแบบพระฉายาของพระองค์ มนุษย์
ได้เป็นอันหนึง่ อันเดียวกันโดยบริบรู ณ์กบั สภาพและพระบัญญัตขิ องพระเจ้า หลักการ
แห่งความชอบธรรมได้จารึกไว้ในจิตใจของเขา แต่บาปได้ท�ำให้เขาเหินห่างไปจาก
พระผู้สร้างของเขา เขาไม่ได้สะท้อนพระฉายาของพระเจ้าอีกต่อไป จิตใจของเขาต่อสู้
กับหลักการของธรรมบัญญัติของพระเจ้า “ใจที่ปักอยู่กับเนื้อหนังนั้นก็เป็นศัตรูต่อ
พระเจ้า หาได้อยู่ใต้บังคับธรรมบัญญัติของพระเจ้าไม่และที่จริงจะอยู่ใต้บังคับธรรม
บัญญัตินั้นไม่ได้” (โรม 8: 7) แต่ว่า “พระเจ้าทรงรักโลกจนได้ทรงประทาน 499

พระบุตรองค์เดียวของพระองค์” เพื่อมนุษย์จะได้กลับคืนดีกับพระเจ้า โดยพระคุณ
อันประเสริฐของพระคริสต์ เขาสามารถกลับคืนไปสู่ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับ
พระผู้สร้างของเขาได้อีก จิตใจของเขาจะต้องได้รับการเปลี่ยนแปลงใหม่ด้วยพระคุณ
ของพระเจ้า เขาต้องมีชีวิตใหม่ที่ได้รับจากเบื้องบน การเปลี่ยนแปลงนี้คือ การบังเกิด
ใหม่ พระเยซูตรัสว่า หากปราศจากการบังเกิดใหม่ เขา “จะเห็นแผ่นดินของพระเจ้า
ไม่ได้” {GC 467.2}
ก้าวแรกของการกลับคืนดีกบั พระเจ้าคือการส�ำนึกในความผิดบาป “บาปเป็น
สิง่ ทีผ่ ดิ ธรรมบัญญัต”ิ “ธรรมบัญญัตนิ นั้ ท�ำให้เรารูจ้ กั บาป” (1 ยอห์น 3: 4; โรม 3: 20)
เพือ่ ให้มองเห็นความผิดของเขา คนบาปจะต้องตรวจสอบอุปนิสยั ของเขากับมาตรฐาน
ยิ่งใหญ่แห่งความชอบธรรมของพระเจ้า มาตรฐานนี้เป็นกระจกเงาที่จะส่องให้เห็นถึง
อุปนิสยั ชอบธรรมทีส่ มบูรณ์แบบ และท�ำให้สามารถมองเห็นความบกพร่องของตนเอง
{GC 467.3}
ธรรมบัญญัติเปิดเผยให้มนุษย์ได้เห็นถึงความบาปของเขา แต่ธรรมบัญญัติ
ไม่ได้จัดเตรียมหนทางแก้ไว้ ในขณะที่ธรรมบัญญัติสัญญาที่จะให้ชีวิตแก่ผู้ที่เชื่อฟัง
ธรรมบัญญัติได้ประกาศว่า ความตายเป็นส่วนแบ่งที่มีไว้ส�ำหรับผู้ล่วงละเมิด ข่าว
ประเสริฐของพระคริสต์เท่านัน้ ทีจ่ ะปลดปล่อยเขาให้พน้ จากการพิพากษาลงโทษหรือ
รอยมลทินของความบาป เขาจะต้องกลับใจมาหาพระเจ้า ผูท้ รงเป็นพระเจ้าของธรรม
บัญญัติที่ถูกล่วงละเมิด และเชื่อในพระคริสต์ ผู้ทรงเป็นเครื่องบูชาไถ่บาป ด้วยวิธี
เหล่านี้เขาจะได้รับการ “ยกบาปที่ได้ท�ำไปแล้ว” และรับส่วนในสภาพของพระเจ้า
ได้รับพระวิญญาณผู้ทรงให้เขาเป็นบุตรเขาจึงเป็นบุตรคนหนึ่งของพระเจ้า เพื่อจะได้
เรียกพระเจ้าว่า “อับบา คือ พระบิดา” {GC 467.4}
บัดนี้เขามีเสรีที่จะล่วงละเมิดธรรมบัญญัติของพระเจ้าหรือ เปาโลกล่าวว่า
“ถ้าเช่นนั้นเราลบล้างธรรมบัญญัติด้วยความเชื่อหรือ เปล่าเลย เรากลับสนับสนุน
ธรรมบัญญัติเสียอีก” “พวกเราที่ตายต่อบาปแล้วจะมีชีวิตในบาปต่อไปอย่างไรได้”
และยอห์นได้ประกาศว่า “นี่แหละเป็นความรักต่อพระเจ้า คือที่เราทั้งหลายประพฤติ
ตามพระบัญญัติของพระองค์และพระบัญญัติของพระองค์นั้นไม่เป็นภาระ” (โรม 3:
31; 6:2; 1 ยอห์น 5:3) การบังเกิดใหม่จะน�ำจิตใจให้กลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
500 กั บ พระเจ้ า และน� ำ มาให้ ป ระสานกั บ พระบั ญ ญั ติ ข องพระองค์ เมื่ อ การ

เปลี่ยนแปลงยิ่งใหญ่นี้เกิดขึ้นในคนบาป เขาจะออกมาจากความตายเพื่อเข้าสู่ชีวิต
ออกจากบาปไปสู่ความบริสุทธิ์ ออกจากการล่วงละเมิดและการกบฏเข้าสู่การเชื่อฟัง
และความภักดี ชีวิตเดิมที่เหินห่างจากพระเจ้าได้สิ้นสุดลง ชีวิตใหม่แห่งการกลับคืนดี
กับพระเจ้า แห่งความเชื่อและแห่งความรักได้เริ่มต้นขึ้น และ “ความชอบธรรมของ
ธรรมบัญญัต”ิ “จะได้สำ� เร็จในตัวเราทัง้ หลาย ผูไ้ ม่ดำ� เนินตามฝ่ายเนือ้ หนัง แต่ตามฝ่าย
วิญญาณ” (โรม 8: 4) และจิตวิญญาณของเขาจะพูดว่า “ข้าพระองค์รักพระธรรมของ
พระองค์จริง ๆ เป็นค�ำภาวนาของข้าพระองค์วันยังค�่ำ” (สดุดี 119:97) {GC 468.1}
“กฎหมายของพระเจ้ารอบคอบและฟื้นฟูจิตวิญญาณ” (สดุดี 19: 7) เมื่อ
ปราศจากธรรมบัญญัติ มนุษย์จะมีแนวความคิดที่ไม่ถูกต้องในเรื่องของความบริสุทธิ์
และความศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าหรือความผิดและความไม่บริสุทธิ์ของตนเอง พวกเขา
ไม่มคี วามส�ำนึกทีแ่ ท้จริง ในความบาป และไม่รสู้ กึ ถึงความจ�ำเป็นทีต่ อ้ งกลับใจจากบาป
เขามองไม่เห็นสภาพของตนเองว่า ทีเ่ ขาได้หลงไปนัน้ ก็เป็นการล่วงละเมิดพระบัญญัติ
ของพระเจ้า เขาไม่ได้ตระหนักถึงความต้องการพระโลหิตไถ่บาปของพระคริสต์ เขา
รับความหวังแห่งความรอดโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงจิตใจโดยสิ้นเชิง หรือปฏิรูปชีวิต
ของเขา ดังนั้น การกลับใจอย่างผิวเผินจึงเกิดขึ้นอย่างมากมาย และคนจ�ำนวนมากได้
เข้าร่วมในคริสตจักรโดยที่ไม่เคยติดสนิทกับพระคริสต์ {GC 468.2}
ทฤษฎีผดิ ๆ เกีย่ วกับการช�ำระให้บริสทุ ธิท์ ผี่ ดุ ขึน้ มาจากการละเลยและละทิง้
ธรรมบัญญัติของพระเจ้านั้นโดดเด่นอยู่ในขบวนการทางศาสนาของทุกวันนี้ ทฤษฎี
เหล่านี้เป็นทั้งค�ำสอนที่ผิด ๆ และในทางปฏิบัติก็อันตรายด้วย และความจริงที่ว่า
ทฤษฏีเหล่านี้เป็นที่ชื่นชอบของคนมากมาย ท�ำให้มีความจ�ำเป็นเป็นเท่าตัวที่เราจะ
ต้องเข้าใจสิ่งที่พระคัมภีร์ได้สอนไว้ในเรื่องนี้ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น {GC 469.1}
การช�ำระตนให้บริสุทธิ์ที่ถูกต้อง เป็นค�ำสอนของพระคัมภีร์ ในจดหมาย
ที่อัครทูตเปาโลเขียนถึงคริสตจักรเมืองเธสะโลนิกา ท่านได้กล่าวว่า “นี่แหละเป็น
น�้ำพระทัยของพระเจ้า ให้ท่านเป็นคนบริสุทธิ์” และท่านอธิษฐานว่า “ขอให้องค์
พระเจ้าแห่งสันติสุขทรงให้ท่านเป็นคนบริสุทธิ์หมดจด” (1 เธสะโลนิกา 4: 3; 5: 23)
พระคัมภีร์สอนไว้อย่างชัดเจนว่าการช�ำระตนให้บริสุทธิ์คืออะไรและจะได้มาด้วย
วิธีใด พระผู้ช่วยให้รอดทรงอธิษฐานเผื่อสาวกของพระองค์ว่า “ขอทรงโปรดช�ำระเขา
ให้บริสุทธิ์ด้วยความจริง พระวจนะของพระองค์เป็นความจริง”
501

(ยอห์น 17: 17) และเปาโลได้สอนผู้เชื่อให้ “ช�ำระไว้โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์” (โรม
15: 16) อะไรคือพระราชกิจของพระวิญญาณบริสทุ ธิ์ พระเยซูทรงตรัสบอกสาวกของ
พระองค์ว่า “เมื่อพระวิญญาณแห่งความจริงจะเสด็จมาแล้ว พระองค์จะน�ำท่านทั้ง
หลายไปสู่ความจริงทั้งมวล” (ยอห์น 16: 13) และผู้ประพันธ์สดุดีทรงตรัสว่า “พระ
ธรรมของพระองค์เป็นความจริง” พระด�ำรัสและพระวิญญาณของพระเจ้าได้เปิดเผย
ถึงหลักการยิง่ ใหญ่แห่งความชอบธรรมทีฝ่ งั อยูใ่ นพระบัญญัตขิ องพระองค์ให้แก่มนุษย์
และเนือ่ งจากว่าบัญญัตขิ องพระเจ้านัน้ “บริสทุ ธิย์ ตุ ธิ รรมและดีงาม” เป็นส�ำเนาความ
บริบูรณ์ดีเลิศของพระเจ้า อุปนิสัยที่ได้จากการเชื่อฟังตามพระบัญญัติจะต้องบริสุทธิ์
ด้วยเช่นกัน พระคริสต์ทรงเป็นแบบอย่างที่บริบูรณ์ดีเลิศของอุปนิสัยเช่นนี้ พระองค์
ทรงตรัสว่า “เราประพฤติตามชอบพระทัยพระองค์เสมอ” (ยอห์น 15: 10; 8: 29)
ผูต้ ดิ ตามของพระคริสต์จะต้องเป็นเหมือนกับพระองค์ โดยพระคุณของพระเจ้า เขาจะ
ต้องสร้างอุปนิสัยที่กลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับหลักการของพระบัญญัติของ
พระองค์ นี่คือการช�ำระตนให้บริสุทธิ์ตามพระคัมภีร์ {GC 469.2}
การช�ำระตนให้บริสุทธิ์นี้จะส�ำเร็จได้โดยความเชื่อในพระคริสต์เท่านั้น ด้วย
อ�ำนาจของพระวิญญาณของพระเจ้าที่สถิตอยู่ร่วมด้วย เปาโลได้เตือนสอนผู้เชื่อว่า
“ท่านทัง้ หลายจงอุตส่าห์ประพฤติเพือ่ ให้ได้ความรอดด้วยความเกรงกลัวและตัวสัน่ .....
เพราะว่าพระเจ้าเป็นผูท้ รงกระท�ำกิจอยูภ่ ายในท่านให้ทา่ นมีใจปรารถนาทัง้ ให้ประพฤติ
ตามชอบพระทัยของพระองค์” (ฟีลิปปี 2: 12,13) คนที่เป็นคริสเตียนจะรู้สึกถึงความ
เย้ายวนของความบาป แต่เขาจะยังคงยืนหยัดต่อสู้ความบาปอยู่เสมอ นี่คือจุดที่เขา
ต้องการความช่วยเหลือของพระคริสต์ เมือ่ ความอ่อนแอของมนุษย์ได้เข้าประสานกับ
ความเข้มแข็งของพระเจ้า แล้วเขาจะร้องขึน้ ด้วยความเชือ่ ว่า “สาธุการแด่พระเจ้าผูท้ รง
ประทานชัยชนะแก่เราทัง้ หลาย โดยพระเยซูคริสต์เจ้าของเรา” (1 โครินธ์ 15:57) {GC
469.3}
พระคัมภีร์ได้ชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ผลงานแห่งการช�ำระตนให้บริสุทธิ์นั้น
จะต้องเป็นการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เมื่อคนบาปได้กลับใจ เขาจะพบกับสันติสุขใน
พระเจ้าโดยทางพระโลหิตแห่งการลบมลทินบาป ชีวิตของคริสเตียนคนนั้นได้เพิ่งเริ่ม
ต้นขึ้น บัดนี้เขาจะต้อง “ให้เราก้าวหน้าไปถึงความบริบูรณ์” เพื่อที่จะเติบใหญ่ขึ้น
502 “เต็มถึงขนาดความไพบูลย์ของพระคริสต์” อัครทูตเปาโลกล่าวไว้วา่ “ข้าพเจ้า

ท�ำอย่างหนึง่ คือลืมทีผ่ า่ นพ้นมาแล้วเสียและโน้มตัวออกไปหาสิง่ ทีอ่ ยูข่ า้ งหน้า ข้าพเจ้า
ก�ำลังบากบัน่ มุง่ หน้าไปสูห่ ลักชัยเพือ่ จะได้รบั รางวัลซึง่ ในพระเยซูคริสต์พระเจ้าได้ทรง
เรียกจากเบื้องบนให้เราไปรับ” (ฟีลิปปี 3; 13, 14) และเปโตรได้วางขั้นตอนที่เราจะ
ได้บรรลุถึงการช�ำระตนให้บริสุทธิ์ตามที่ได้กล่าวไว้ในพระคัมภีร์ว่า “ท่านจงอุตส่าห์
จนสุดก�ำลังที่จะเอาคุณธรรมเพิ่มความเชื่อ เอาความรู้เพิ่มคุณธรรม เอาความเหนี่ยว
รั้งตนเพิ่มความรู้ เอาขันติเพิ่มความเหนี่ยวรั้งตน และเอาธรรมเพิ่มขันติ เอาความรัก
ฉันพีน่ อ้ งเพิม่ ธรรม และเอาความรักคนทัว่ ไปเพิม่ ความรักฉันพีน่ อ้ ง.....ถ้าท่านประพฤติ
เช่นนั้น ท่านจะไม่พลาดจากทางที่น�ำไปสู่ความรอด” (2 เปโตร 1:5-10) {GC 470.1}
ผู้ที่ได้รับประสบการณ์ของการช�ำระตนให้บริสุทธิ์ตามที่ได้กล่าวไว้ในพระคัมภีร์จะมี
วิญญาณแห่งความถ่อมตนที่แสดงออกให้เห็น เหมือนดังเช่นโมเสส พวกเขาได้มอง
เห็นความบริสุทธิ์ยิ่งใหญ่ที่น่าเกรงขาม และเห็นว่าตนเองไม่คู่ควรที่จะน�ำมาเทียบกับ
ความบริสุทธิ์และความบริบูรณ์อันสูงส่งของพระเจ้าผู้ไม่มีขอบเขตจ�ำกัด {GC 470.2}
ชีวิตของผู้เผยพระวจนะดาเนียลเป็นแบบอย่างของผู้ที่ได้รับการช�ำระตนให้
บริสุทธิ์อย่างแท้จริง ชีวิตอันยืนยาวของท่านนั้น เปี่ยมล้นด้วยการรับใช้อย่างมีเกียรติ
เพื่อพระอาจารย์ของเขา ท่านเป็น “บุรุษผู้เป็นที่รักอย่างยิ่ง” (ดาเนียล 10: 11) ของ
สวรรค์ แต่ถึงกระนั้น แทนที่ท่านจะอ้างตนว่าเป็นผู้ที่บริสุทธิ์และศักดิ์สิทธิ์ ผู้เผย
พระวจนะผู้มีเกียรติท่านนี้ได้ทูลขอต่อเบื้องพระพักตร์พระเจ้าเพื่อประชากรของท่าน
ท่านแสดงตนว่าเป็นชนชาติอิสราเอลที่บาปหนา ท่านกล่าวว่า “ข้าพระองค์ทั้งหลาย
มิได้ถวายค�ำวิงวอนต่อพระองค์ด้วยอ้างความชอบธรรมของข้าพระองค์ทั้งหลายเป็น
เหตุ แต่ได้อ้างพระกรุณายิ่งใหญ่ของพระองค์” “ข้าพระองค์ท้ังหลายได้กระท�ำบาป
และข้าพระองค์ทั้งหลายกระท�ำการอธรรม” ท่านกล่าวว่า “ข้าพเจ้าก�ำลังพูดก�ำลัง
อธิษฐานและสารภาพบาปของข้าพเจ้าและบาปของอิสราเอล ประชากรของข้าพเจ้า”
และในภายหลัง เมื่อพระบุตรของพระเจ้าได้ทรงเสด็จมาปรากฏแก่ดาเนียลเพื่อ
ประทานค�ำแนะน�ำ ท่านดาเนียลได้บอกว่า “ข้าพเจ้าก็สิ้นเรี่ยวสิ้นแรง หน้าตาสุกใส
ของข้าพเจ้าก็เปลี่ยนเป็นหน้าซีด ข้าพเจ้าหมดแรง” (ดาเนียล 9:18, 15,20; 10:8)
{GC 470.3}
เมือ่ โยบได้ยนิ พระสุรเสียงขององค์พระผูเ้ ป็นเจ้าทีอ่ อกมาจากลมพายุหมุนนัน้
เขาได้อุทานขึ้นมาว่า “ข้าพระองค์จึงเกลียดตนเองและกลับใจอยู่ในผงคลีและ 503

ขี้เถ้า” (โยบ 42: 6) เมื่ออิสยาห์ได้เห็นสง่าราศีขององค์พระผู้เป็นเจ้าและได้ยินเสียง
เสราฟิมร้องว่า “บริสทุ ธิ์ บริสทุ ธิ์ บริสทุ ธิ์ พระเจ้าจอมโยธา” เขาจึงร้องขึน้ ว่า “วิบตั แิ ก่
ข้าพเจ้า เพราะข้าพเจ้าพินาศแล้ว” (อิสยาห์ 6: 3,5) หลังจากเปาโลได้ถูกรับขึ้นไปยัง
สวรรค์ชนั้ ทีส่ ามและได้ยนิ เรือ่ งราวต่าง ๆ ทีม่ นุษย์ไม่อาจกล่าวออกมาเป็นค�ำพูด ท่าน
ได้กล่าวถึงตนเองว่า “เป็นคนเล็กน้อยกว่าคนเล็กน้อยทีส่ ดุ ในพวกธรรมิกชนทัง้ หมด”
(2 โครินธ์ 12: 2-4, เอเฟซัส 3:8) ส�ำหรับยอห์น ผู้เป็นสาวกที่พระองค์ทรงรัก ผู้ได้เคย
เอนกายลงแนบพระอุระของพระเยซู เมื่อเขาได้มองเห็นสง่าราศีของพระองค์ เขาเอง
ยังล้มลงประหนึ่งคนตายแทบเท้าของทูตสวรรค์ (วิวรณ์ 1:17) {GC 471.1}
ส�ำหรับผู้ที่ได้ด�ำเนินอยู่ภายใต้ร่มเงาของกางเขนแห่งคาลวารีนั้น เขาจะไม่
ยกตนขึ้น ไม่โอ้อวดกล่าวอ้างว่าตนเองได้หลุดพ้นจากบาปแล้ว เขาตระหนักว่าเป็น
เพราะความบาปของเขาที่ได้น�ำความปวดร้าวมาสู่พระหทัยของพระบุตรของพระเจ้า
และความคิดนีจ้ งึ ท�ำให้เขาถ่อมใจลง ผูท้ ไี่ ด้ดำ� เนินชีวติ ใกล้ชดิ พระเยซูมากทีส่ ดุ จะมอง
เห็นความอ่อนแอและความบาปของมนุษยชาติได้อย่างชัดเจนทีส่ ดุ และความหวังเดียว
ของเขาอยูท่ พี่ ระคุณความดีของพระผูช้ ว่ ยให้รอดผูท้ รงสิน้ พระชนม์บนกางเขนและทรง
ฟื้นคืนพระชนม์แล้ว {GC 471.2}
การช�ำระตนให้บริสทุ ธิท์ กี่ ำ� ลังได้รบั ความนิยมในโลกแห่งศาสนานัน้ จะมีเรือ่ ง
ของวิญญาณแห่งการยกตน และการละเลยพระบัญญัตขิ องพระเจ้า ซึง่ ท�ำให้เรือ่ งการ
ช�ำระตนนี้กลายเป็นสิ่งทีผ่ ิดไปจากหลักค�ำสอนในพระคัมภีร์ ผู้ทใี่ ห้การสนับสนุนหลัก
ค�ำสอนนีไ้ ด้สอนว่าการช�ำระตนให้บริสทุ ธิเ์ ป็นสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ โดยทันที ได้มาด้วยความเชือ่
เท่านัน้ และจะบรรลุไปจนถึงความบริสทุ ธิอ์ ย่างบริบรู ณ์ พวกเขาจะพูดว่า “เชือ่ เท่านัน้
แล้วพระพรจะเป็นของท่าน” ผู้รับไม่ต้องพยายามท�ำสิ่งใดอีก ซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเขาได้
ต่างคิดกันไปเอง ในขณะเดียวกันพวกเขาได้ปฏิเสธอ�ำนาจของพระบัญญัตขิ องพระเจ้า
พวกเขาได้อ้างว่าได้รับการปลดปล่อยจากข้อผูกพันในการถือรักษาธรรมบัญญัติแล้ว
แต่จะเป็นไปได้หรือ ที่มนุษย์จะเป็นผู้บริสุทธิ์ตามน�้ำพระทัยและพระลักษณะอุปนิสัย
ของพระเจ้าได้โดยไม่ต้องเข้าประสานกลมกลืนกับหลักการที่ส�ำแดงให้เห็นถึงสภาพ
และน�้ำพระทัยของพระองค์ และแสดงว่าเป็นที่ชอบพระทัยของพระองค์ {GC 471.3}
ความต้องการอยากจะมีศาสนาที่ง่าย ๆ ซึ่งไม่ต้องใช้ความมานะบากบั่น
504 ไม่ต้องปฏิเสธตนเอง ไม่ต้องแยกตัวออกจากความโง่เขลาของโลก ได้ท�ำให้

หลักค�ำสอนที่ว่า เชื่อและต้องเชื่อเท่านั้น กลายเป็นหลักค�ำสอนที่ได้รับความนิยม แต่
พระวจนะของพระเจ้าได้บอกไว้อย่างไร อัครทูตยากอบได้บอกไว้ว่า “ผู้ใดจะว่าตนมี
ความเชื่อแต่ไม่ประพฤติตามจะได้ประโยชน์อะไร ความเชื่อของเขาจะช่วยเขาให้รอด
ได้หรือ.....แน่ะคนโฉดเขลา ท่านต้องการให้พสิ จู น์หรือว่าความเชือ่ ทีไ่ ม่ประพฤติตามนัน้
ไร้ผล เมื่ออับราฮัม บิดาของเราได้พาอิสอัคบุตรของท่านมาถวายบนแท่นบูชาจึงได้
ความชอบธรรมเพราะการประพฤติไม่ใช่หรือ ท่านทั้งหลายก็เห็นแล้วว่าความเชื่อ
มีกำ� ลังร่วมกับการประพฤติตามของท่านและความเชือ่ นัน้ จะบริบรู ณ์ดว้ ยการประพฤติ
.....ท่านทัง้ หลายก็เห็นแล้วว่าผูใ้ ดจะเป็นคนชอบธรรมได้ ก็เนือ่ งด้วยการประพฤติและ
มิใช่ด้วยความเชื่อเพียงอย่างเดียว” (ยากอบ 2:14-24) {GC 472.1}
ค�ำพยานจากพระวจนะของพระเจ้าได้ต่อต้านกับหลักค�ำสอนอันหลอกลวง
เกีย่ วกับความเชือ่ ทีป่ ราศจากการกระท�ำ ความเชือ่ ทีไ่ ม่ได้กระท�ำตามข้อก�ำหนดทีเ่ ป็น
เงื่อนไขที่จะได้รับความเมตตานั้น ไม่อาจรับเอาความโปรดปรานจากสวรรค์ได้ ความ
เชื่อเช่นนั้นเป็นแต่เพียงการถือสิทธิ์คิดเอาเอง เพราะความเชื่อที่แท้จริงต้องมีรากฐาน
วางอยู่บนพระสัญญาและบทบัญญัติในพระคัมภีร์ {GC 472.2}
อย่าให้ผู้ใดหลอกลวงตนเองด้วยความเชื่อที่ว่าเขาจะเป็นผู้บริสุทธิ์ได้ใน
ขณะทีจ่ งใจจะละเมิดบัญญัตขิ อ้ ใดข้อหนึง่ ของพระเจ้า การกระท�ำความผิดในสิง่ ทีร่ วู้ า่
เป็นความบาปจะท�ำให้พระสุรเสียงของพระวิญญาณที่เป็นพยานนั้นนิ่งเงียบไปและ
ท�ำให้จติ วิญญาณแยกออกไปจากพระเจ้า “บาปเป็นสิง่ ทีผ่ ดิ ธรรมบัญญัต”ิ และ “ผูใ้ ด
ที่กระท�ำบาป (ผิดธรรมบัญญัติ) ผู้นั้นยังไม่เห็นพระองค์และยังไม่รู้จักพระองค์” (1
ยอห์น 3: 1,6) ถึงแม้ในจดหมายของยอห์นจะเขียนถึงเรื่องความรักไว้อย่างเต็มที่ แต่
ยอห์นก็ไม่รีรอที่จะเปิดเผยถึงลักษณะที่แท้จริงของคนอีกกลุ่มหนึ่งที่อ้างว่าตนได้รับ
การช�ำระแต่ยังมีชีวิตที่ล่วงละเมิดพระบัญญัติของพระเจ้า “คนใดกล่าวว่าข้าพเจ้าคุ้น
กับพระองค์ แต่มิได้ประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค์ คนนั้นเป็นคนมุสาและ
ความจริงไม่ได้อยูใ่ นคนนัน้ เลย แต่ผใู้ ดทีป่ ระพฤติตามพระวจนะของพระองค์ ความรัก
ของพระเจ้าก็ถึงความบริบูรณ์ในคนนั้นแล้วอย่างแน่แท้” (1 ยอห์น 2: 4,5) นี่เป็น
วิธีทดสอบความเชื่อของมนุษย์ทุกคน เราไม่อาจยอมรับว่าใครเป็นผู้ที่บริสุทธิ์ได้ โดย
ไม่นำ� ไปวัดกับมาตรฐานเดียวของความบริสทุ ธิข์ องพระเจ้าทัง้ ในสวรรค์และในโลก หาก
มนุษย์ไม่มีความรู้สึกถึงความส�ำคัญของบัญญัติแห่งศีลธรรม หากพวกเขา
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ดูแคลนและท�ำให้ขอ้ บังคับของพระเจ้าดูเป็นเรือ่ งเล็กน้อย หากผูใ้ ดได้ทำ� ให้ขอ้ เล็กน้อย
สักข้อหนึ่งในพระบัญญัติน้ีเบาลง ทั้งสอนคนอื่นให้ท�ำอย่างนั้นด้วย ผู้นั้นก็จะไม่มีค่า
ในสายตาของสวรรค์และเราจะรู้ได้ว่าข้ออ้างของพวกเขานั้นปราศจากรากฐาน {GC
472.3}
และการอ้างตนว่าไม่มีบาปนั้น ก็เป็นหลักฐานแสดงให้เห็นว่าผู้ที่อ้างเช่นนี้ยัง
คงห่างไกลจากความบริสุทธิ์ ทั้งนี้เป็นเพราะเขายังไม่เข้าใจอย่างแท้จริงถึงเรื่องความ
บริสุทธิ์อันไม่มีที่สิ้นสุดของพระเจ้าและความศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ หรือเขาจะต้อง
เป็นคนเช่นไร จึงจะมีบคุ ลิกทีป่ ระสานกลมกลืนกับพระลักษณะของพระองค์ เพราะเขา
ไม่มแี นวคิดทีถ่ กู ต้องในเรือ่ งความรักทีบ่ ริสทุ ธิแ์ ละสูงส่งของพระเยซู และการทีม่ นุษย์
ได้ถือว่าตนเองบริสุทธิ์นั้น เป็นความบาปที่ร้ายกาจและชั่วช้า เมื่อเขายิ่งเหินห่างจาก
พระเจ้ามากขึ้นเพียงไร เขาก็ยิ่งไม่มีแนวคิดที่สมบูรณ์ถึงพระลักษณะและข้อก�ำหนด
ของพระเจ้า เขาก็จะมองว่าตนเองมีความชอบธรรมมากยิ่งขึ้น {GC 473.1}
การช�ำระตนให้บริสทุ ธิต์ ามทีพ่ ระคัมภีรไ์ ด้กล่าวไว้นน้ั ประกอบด้วย การช�ำระ
ทัง้ ตัวตน คือ ทัง้ วิญญาณ จิตใจและร่างกาย เปาโลได้อธิษฐานเผือ่ ชาวเมืองเธสะโลนิกา
เพือ่ ให้พระเจ้าทรงรักษา “วิญญาณ จิตใจและร่างกาย.....ให้ปราศจากการติเตียนจนถึง
วันทีพ่ ระเยซูคริสต์เจ้าของเราเสด็จมา” (1 เธสะโลนิกา 5; 23) ท่านเขียนถึงผูเ้ ชือ่ อีกครัง้
หนึง่ ว่า “พีน่ อ้ งทัง้ หลาย ด้วยเหตุนโี้ ดยเห็นแก่ความเมตตากรุณาของพระเจ้า ข้าพเจ้า
จึงวิงวอนท่านทั้งหลายให้ถวายตัวของท่านแด่พระองค์เพื่อเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิต
อันบริสุทธิ์และเป็นที่พอพระทัยพระเจ้า” (โรม 12: 1) ในสมัยของชนชาติอิสราเอล
โบราณ ของบูชาทีน่ ำ� มาถวายพระเจ้าจะต้องผ่านการตรวจสอบอย่างละเอียด หากพบ
ต�ำหนิใด ๆ ในสัตว์ทจี่ ะน�ำมาถวาย ก็จะไม่รบั สัตว์ตวั นัน้ ไว้ เพราะพระเจ้าทรงตรัสสัง่ ไว้
ว่าของที่น�ำมาถวายต้อง “ปราศจากต�ำหนิ” ดังนั้นคริสเตียนจึงได้รับบัญชาให้ถวาย
ร่างกายของเขาให้เป็น “เครื่องบูชาที่มีชีวิตอันบริสุทธิ์และเป็นที่พอพระทัยพระเจ้า”
เพื่อที่จะกระท�ำสิ่งนี้ได้ เขาจะต้องถนอมรักษาก�ำลังทั้งหมดของเขาให้อยู่ในสภาพที่ดี
ที่สุด การกระท�ำทุกอย่างที่ท�ำให้ก�ำลังทางฝ่ายกายหรือทางความคิดอ่อนแอลง ก็จะ
ท�ำให้บุคคลผู้นั้นไม่เหมาะสมที่จะรับใช้พระผู้สร้างของเขา และพระเจ้าจะทรงพอ
พระทัยกับของที่น�ำมาถวายที่ด้อยกว่าสิ่งดีที่สุดที่เราสามารถน�ำมาถวายได้หรือ
506 พระคริสต์ทรงตรัสว่า “จงรักพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าของเจ้าด้วยสุดใจสุดจิต

ของเจ้า” ผู้ที่รักพระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจจะปรารถนาที่จะถวายการรับใช้ด้วยชีวิตที่ดี
ที่สุดให้แก่พระองค์และจะเสาะแสวงหาที่จะน�ำก�ำลังทั้งหมดในชีวิตให้สอดประสาน
กลมกลืนกับกฎบัญญัติที่จะส่งเสริมความสามารถของเขาเพื่อจะได้ท�ำตามน�้ำพระทัย
ของพระองค์ พวกเขาจะไม่ท�ำให้เครื่องบูชาที่จะถวายต่อพระบิดาบนสวรรค์ต้อง
อ่อนแอลงหรือเป็นมลทินด้วยการปล่อยตัวให้หมกมุ่นกับการตามใจปากหรือตัณหา
{GC 473.2}
เปโตรกล่าวไว้วา่ “ให้เว้นจากตัณหาของเนือ้ หนังซึง่ เป็นข้าศึกต่อวิญญาณจิต
ของท่าน” (1 เปโตร 2: 11) ทุกๆการสนองความพึงพอใจทีเ่ ป็นความผิดบาปมีแน้วโน้ม
ที่จะท�ำให้ความสามารถของการรับรู้ฝ่ายปัญญาและฝ่ายจิตวิญญาณเย็นชา และตาย
ด้านไป และพระวจนะหรือพระวิญญาณของพระเจ้าจะสร้างความซาบซึ้งต่อจิตใจได้
แต่เพียงเล็กน้อย เปาโลได้เขียนถึงชาวเมืองโครินธ์ว่า “ให้เราช�ำระตัวเราให้ปราศจาก
มลทินทุกอย่างของเนื้อหนังและวิญญาณจิตและจงท�ำให้มีความบริสุทธิ์ครบถ้วนโดย
ความเกรงกลัวพระเจ้า” (2 โครินธ์ 7: 1) และในบรรดาผลของพระวิญญาณทีป่ ระกอบ
ด้วย “ความรัก ความปลาบปลื้มใจ สันติสุข ความอดกลั้นใจ ความปราณี ความดี
ความสัตย์ซื่อ ความสุภาพอ่อนน้อม” นั้น เปาโลรวม “การรู้จักบังคับตน” เข้าไปด้วย
(กาลาเทีย 5:22, 23) {GC 474.1}
ทั้ง ๆ ที่มีการดลใจให้เปิดเผยถึงเรื่องเหล่านี้ แต่มีผู้ที่อ้างตนว่าเป็นคริสเตียน
สักกี่คนที่ท�ำให้พละก�ำลังของเขาอ่อนแอลงด้วยการแสวงหาทรัพย์สมบัติ หรือด้วย
การเทิดทูนบูชาสิง่ ทีก่ ำ� ลังเป็นทีน่ ยิ มกัน มีสกั กีค่ นทีก่ ำ� ลังท�ำให้ความเป็นมนุษย์ทมี่ แี บบ
พระฉายาของพระเจ้าตกต�ำ่ ลงด้วยความตะกละตะกลาม การดืม่ สุรา ความสนุกสนาน
ในสิง่ ทีต่ อ้ งห้าม และแทนทีค่ ริสตจักรจะต�ำหนิถงึ การกระท�ำเหล่านี้ บ่อยครัง้ กลับกลาย
เป็นผู้สนับสนุนความชั่วโดยชักน�ำผ่านในเรื่องของความอยากในอาหารอย่างไม่รู้จัก
พอ ความทะเยอทะยานอยากได้ซงึ่ ทรัพย์สนิ หรือการรักในความสนุกสนาน การสะสม
ทรัพย์สมบัติ โดยความรักที่ควรจะมีให้กับพระคริสต์นั้นมีน้อยเกินไป หากในวันนี้
พระเยซูจะทรงเสด็จมายังคริสตจักรต่างๆ และทอดพระเนตรเห็นงานเลี้ยงและการ
ค้าขายที่ไม่บริสุทธิ์ทั้งหลาย ซึ่งกระท�ำกันในนามของศาสนา พระองค์จะไม่ทรงขับไล่
คนทั้งหลาที่ท�ำลายความศักดิ์สิทธิ์ให้ออกไปเหมือนดังเช่นที่พระองค์ทรงเคยขับไล่
คนแลกเงินออกจากพระวิหาร? {GC 474.2}
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อัครทูตยากอบได้เปิดเผยว่าปัญญาทีม่ าจากเบือ้ งบนนัน้ “บริสทุ ธิเ์ ป็นประการ
แรก” หากยากอบได้มาพบผู้ที่อ้างพระนามอันล�้ำค่าของพระเยซูด้วยริมฝีปากที่ต้อง
มลทินด้วยบุหรี่ ลมหายใจและตัวของเขาแปดเปื้อนด้วยกลิ่นสกปรกและเขายังท�ำให้
บรรยากาศของฟ้าสวรรค์เปรอะเปื้อน และยังบังคับทุกคนรอบตัวเขาให้สูดควันพิษ
หากอัครทูตท่านนี้ได้สัมผัสกับการด�ำเนินชีวิตที่ขัดแย้งกับข่าวประเสริฐอันบริสุทธิ์
เขาจะไม่ปรักปร�ำต�ำหนิคนเหล่านี้ว่าเป็น “อย่างโลกและเป็นโลกียวิสัย และเป็นเช่น
ปีศาจ” พวกทาสของบุหรี่ซึ่งกล่าวอ้างว่าตนได้รับพระพรด้วยการช�ำระให้บริสุทธิ์
อย่างหมดจดแล้ว พวกเขาจะพูดถึงความหวังของเขาในแผ่นดินสวรรค์ แต่พระวจนะ
ของพระเจ้าได้ประกาศออกมาอย่างชัดเจนว่า “สิง่ ใดทีเ่ ป็นมลทิน....จะเข้าในนครไม่ได้
เลย” (วิวรณ์ 21: 27) {GC 474.3}
“ท่านไม่รหู้ รือว่า ร่างกายของท่านเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสทุ ธิซ์ งึ่ สถิต
อยู่ในท่าน ซึ่งท่านได้รับจากพระเจ้า ท่านไม่ใช่เจ้าของตัวท่านเอง พระเจ้าได้ทรงซื้อ
ท่านไว้แล้ว ด้วยราคาสูง เหตุฉะนั้น ท่านจงถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าด้วยร่างกาย
ของท่านเถิด” (1 โครินธ์ 6: 19,20) ผู้ที่มีร่างกายเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์
จะไม่ตกเป็นทาสของนิสัยที่ชั่วช้า ก�ำลังวังชาของเขาเป็นของพระคริสต์ ผู้ทรงซื้อเขา
ไว้แล้วด้วยพระโลหิต ทรัพย์สมบัติของเขาเป็นขององค์พระผู้เป็นเจ้า เมื่อเขาได้ผลาญ
ทรัพย์สนิ ทีเ่ ขาได้รบั ฝากไว้ เขาจะไม่มคี วามผิดได้อย่างไร ในแต่ละปี ผูท้ อี่ า้ งตนว่าเป็น
คริสเตียนได้ใช้จา่ ยเงินจ�ำนวนมหาศาลกับสิง่ ทีไ่ ม่กอ่ ให้เกิดประโยชน์และกับการปล่อย
ตัวให้หมกมุ่นอยู่กับสิ่งชั่วร้าย ในขณะที่จิตวิญญาณก�ำลังพินาศเพราะขาดพระวจนะ
แห่งชีวิต พวกเขาได้ลักขโมยเงินสิบลดและเงินถวายจากพระเจ้า ในขณะที่เขาใช้เงิน
ไปกับการบูชาตัณหาชั่วที่ท�ำลายล้างมากกว่าที่จะน�ำไปช่วยเหลือคนยากจนหรือเพื่อ
สนับสนุนข่าวประเสริฐ หากทุกคนทีอ่ า้ งตนว่าเป็นผูต้ ดิ ตามพระคริสต์จะได้รบั การช�ำระ
ตนอย่างแท้จริงแล้ว เงินทองของเขาจะเข้าไปสูพ่ ระคลังขององค์พระผูเ้ ป็นเจ้าแทนทีจ่ ะ
ใช้ไปกับสิ่งที่ไม่จ�ำเป็นและแม้แต่การปล่อยตัวหมกมุ่นกับสิ่งที่ให้โทษแก่ร่างกาย และ
คริสเตียนก็จะเป็นแบบอย่างของการบังคับตน การปฏิเสธตนเองและการเสียสละตน
และเขาจะเป็นแสงสว่างของโลก {GC 475.1}
โลกได้ปล่อยตัวให้หมกมุ่นอยู่ในโลกีย์วิสัยแห่ง “ตัณหาของเนื้อหนังและ
508 ตัณหาของตา และความทะนงในลาภยศ” และได้ครอบง�ำประชาชนโดยทัว่ ไป

แต่ผตู้ ดิ ตามของพระคริสต์ได้รบั การทรงเรียกในสิง่ ทีบ่ ริสทุ ธิก์ ว่า “จงออกจากหมูพ่ วก
เขาเหล่านัน้ และจงแยกตัวออกจากเขาทัง้ หลาย อย่าแตะต้องสิง่ ซึง่ ไม่สะอาด” ภายใต้
ความสว่างแห่งพระวจนะของพระเจ้า เราจึงมีความสัตย์ซอื่ ทีจ่ ะประกาศว่า การช�ำระ
ตนให้บริสทุ ธิท์ ไี่ ม่มผี ลท�ำให้เกิดการละทิง้ ต่อการกระท�ำบาปและการสนองความอยาก
ทางฝ่ายโลกอย่างสมบูรณ์ จะเป็นการช�ำระตนที่แท้จริงไม่ได้ {GC 475.2}
ส�ำหรับผู้ที่ยอมประพฤติตามเงื่อนไขที่ว่า “จงออกจากหมู่พวกเขาเหล่านั้น
และจงแยกตัวออกจากเขาทั้งหลาย อย่าแตะต้องสิ่งซึ่งไม่สะอาด” พระสัญญาของ
พระเจ้าคือ เรา”จะรับพวกเจ้าทั้งหลาย เราจะเป็นดังบิดาของพวกเจ้าและเจ้าจะเป็น
บุตรชายบุตรหญิงของเรา พระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพทั้งสิ้นได้ตรัสดังนั้น” (2 โครินธ์
6: 17,18) เป็นสิทธิพิเศษและเป็นหน้าที่ของคริสเตียนทุกคนที่จะได้รับประสบการณ์
อันมีค่าและเต็มเปี่ยมในเรื่องต่าง ๆ ของพระเจ้า พระเยซูทรงตรัสว่า “เราเป็นความ
สว่างของโลก ผูท้ ตี่ ามเรามาจะไม่เดินในความมืด แต่จะมีความสว่างแห่งชีวติ ” (ยอห์น
8: 12) “วิถขี องคนชอบธรรมเหมือนแสงอรุณ ซึง่ ฉายสุกใสยิง่ ขึน้ ๆ จนเต็มวัน” (สุภาษิต
4: 18) ทุกย่างก้าวแห่งความเชื่อและการเชื่อฟังจะน�ำจิตวิญญาณให้เข้ามาติดสนิทกับ
พระเจ้าผู้ทรงเป็นความสว่างของโลกมากยิ่งขึ้น ซึ่ง “ความมืดในพระองค์ไม่มีเลย”
ล�ำแสงสว่างที่เจิดจ้าของดวงอาทิตย์แห่งความชอบธรรมจะส่องลงมายังผู้รับใช้ของ
พระเจ้าและพวกเขาจะสะท้อนแสงสว่างของพระองค์ ในขณะทีด่ วงดาวบอกเราว่า ใน
ฟ้าสวรรค์มแี สงสว่างทีย่ งิ่ ใหญ่ ซึง่ เป็นเป็นสง่าราศีนนั้ ทีท่ ำ� ให้ดวงดาวสุกสว่าง คริสเตียน
ก็ควรเป็นเช่นนี้เหมือนกัน พวกเขาจะต้องส�ำแดงให้เห็นว่ามีพระเจ้าที่ทรงสถิตอยู่บน
บัลลังก์ของจักรวาล พระลักษณะของพระองค์สมควรที่จะได้รับค�ำสรรเสริญและรับ
ไว้เป็นแบบอย่าง ผู้ที่เป็นพยานของพระองค์ จะแสดงให้ทุกคนได้เห็นถึงพระคุณแห่ง
พระวิญญาณของพระองค์ ความบริสุทธิ์และความศักดิ์สิทธิ์แห่งพระลักษณะของ
พระองค์ {GC 475.3}
ในจดหมายของเปาโลที่ได้เขียนถึงชาวเมืองโคโลสี เผยให้เห็นถึงพระพรอัน
อุดมที่ทรงโปรดประทานให้เหล่าบุตรของพระเจ้า ท่านเขียนไว้ว่า เรา “ไม่ได้หยุดใน
การทีจ่ ะอธิษฐานขอเพือ่ ท่านให้ทา่ นเพียบพร้อมด้วยความรูถ้ งึ พระทัยของพระองค์ ใน
สรรพปัญญาและในความเข้าใจฝ่ายวิญญาณ เพือ่ ท่านจะได้ประพฤติอย่างทีส่ มควรต่อ
องค์พระผู้เป็นเจ้าและท�ำตนให้เป็นที่ชอบพระทัยพระองค์ ให้เกิดผลในการดี 509

ทุกอย่าง และจ�ำเริญขึน้ ในความรูถ้ งึ พระเจ้า ขอให้ทา่ นมีกำ� ลังมากขึน้ ทุกอย่างโดยฤทธิ์
เดชแห่งพระสิรขิ องพระองค์ ขอให้ทา่ นมีความทรหดทีส่ ดุ และความอดทนไว้นานด้วย
ความยินดี” (โคโลสี 1:9-11) {GC 476.1}
ท่านได้เขียนอีกว่า ท่านอยากจะให้พี่น้องในเมืองเอเฟซัสได้เข้าใจถึงสิทธิ
พิเศษอันสูงส่งของการเป็นคริสเตียน ท่านได้เปิดเผยให้พวกเขาทราบด้วยภาษาที่
เข้าใจได้ดีที่สุดว่า บุตรชายและบุตรหญิงขององค์ผู้สูงสุดจะได้รับอ�ำนาจและความรู้ที่
มหัศจรรย์ยงิ่ “พระองค์ทรงโปรดประทานก�ำลังเรีย่ วแรงมากฝ่ายจิตใจแก่ทา่ นโดยเดช
พระวิญญาณของพระองค์ตามความไพบูลย์แห่งพระสิริของพระองค์” เพื่อ ”วางราก
ลงมัน่ คงในความรัก” เพือ่ “หยัง่ รูพ้ ร้อมกับธรรมิกชนทัง้ หมดถึงความกว้าง ความยาว
ความสูง ความลึก คือให้ซาบซึง้ ในความรักของพระคริสต์ซงึ่ เกินความรู”้ แต่อคั รทูตได้
อธิษฐานเพือ่ ให้ได้มาซึง่ สิทธิพเิ ศษสูงสุดว่า “เพือ่ ท่านจะได้รบั ความไพบูลย์ของพระเจ้า
อย่างเต็มเปี่ยม” (เอเฟซัส 3:16-19) {GC 476.2}
พระคั ม ภี ร ์ ไ ด้ เ ผยให้ เราเห็ น ถึ ง สิ่ ง สู ง สุ ด ที่ เราจะได้ รั บ โดยความเชื่ อ ใน
พระสัญญาของพระบิดาบนสวรรค์ เมือ่ เราปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดของพระองค์ โดยผ่าน
สิง่ ทีพ่ ระคริสต์ได้ทรงกระท�ำไว้แก่เรา เราจะเข้าถึงพระทีน่ งั่ ของพระเจ้าผูท้ รงกอปรด้วย
ฤทธานุภาพอันไม่มที สี่ นิ้ สุดโดยผ่านทางพระคุณอันประเสริฐของพระคริสต์ “พระองค์
ผูม้ ไิ ด้ทรงหวงพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ แต่ได้ทรงโปรดประทานพระบุตรนัน้ เพือ่
ประโยชน์แก่เรา ถ้าเช่นนั้นพระองค์จะไม่ทรงโปรดประทานสิ่งสารพัดให้เราทั้งหลาย
ด้วยกันกับพระบุตรนั้นหรือ” (โรม 8: 32) พระบิดาทรงประทานพระวิญญาณของ
พระองค์โดยไม่จำ� กัดให้แก่พระบุตรและเราจะได้มสี ว่ นในความไพบูลย์นดี้ ว้ ย พระเยซู
ทรงตรัสว่า “เพราะฉะนั้นถ้าท่านทั้งหลายเองผู้เป็นคนบาปยังรู้จักให้ของดีแก่บุตร
ของตน ยิง่ กว่านัน้ สักเท่าใด พระบิดาผูท้ รงสถิตในสวรรค์ จะทรงประทานพระวิญญาณ
บริสทุ ธิแ์ ก่ผทู้ ขี่ อต่อพระองค์” “สิง่ ใดทีท่ า่ นขอในนามของเราเราจะกระท�ำสิง่ นัน้ ” “แม้
จนบัดนี้ท่านยังไม่ได้ขอสิ่งใดในนามของเรา จงขอเถิดแล้วจะได้ เพื่อความชื่นชมยินดี
ของท่านจะมีเต็มเปี่ยม” (ยอห์น 14:14, 16:24) {GC 477.1}
ในขณะทีช่ วี ติ ของคริสเตียนจะมีลกั ษณะของความถ่อมใจ แต่เขาจะต้องไม่เป็น
คนที่โศกเศร้า และลดค่าตัวเอง เป็นโอกาสของทุกคนที่จะด�ำเนินชีวิต เพื่อพระเจ้าจะ
510 ทรงเห็นชอบและอวยพระพรได้ ไม่ใช่เป็นพระประสงค์ของพระบิดาในสวรรค์

ของเราที่จะให้เราถูกปรับโทษและอยู่ในความมืดมนตลอดไป การเดินก้มหน้าและ
จิตใจที่คิดถึงแต่เพียงตนเอง ไม่ใช่สิ่งที่พิสูจน์ถึงการถ่อมใจที่แท้จริง เราสามารถไปหา
พระเยซูและรับการช�ำระและยืนขึน้ ต่อหน้าพระบัญญัตโิ ดยปราศจากความละอายและ
ความเศร้าโศก “เหตุฉะนั้นการลงโทษจึงไม่มีแก่คนทั้งหลาย ที่อยู่ในพระเยซูคริสต์”
“ผู้ไม่ด�ำเนินตามฝ่ายเนื้อหนัง แต่ตามฝ่ายพระวิญญาณ” (โรม 8:1,4) {GC 477.2}
โดยทางพระเยซู เหล่าบุตรของอาดัมทีล่ ม้ ลงในบาปจะได้เป็น “บุตรชายของ
พระเจ้า” “ทัง้ ผูช้ ำ� ระคนทัง้ หลายให้บริสทุ ธิแ์ ละคนเหล่านัน้ ทีไ่ ด้รบั การช�ำระ ก็มาจาก
แหล่งเดียวกัน เพราะเหตุฉะนัน้ พระเยซูจงึ ไม่ทรงละอายทีจ่ ะทรงเรียกเขาเหล่านัน้ ว่า
เป็นพีน่ อ้ งกัน” (ฮีบรู 2: 11) ชีวติ ของคริสเตียนจะต้องเป็นชีวติ แห่งความเชือ่ ชีวติ แห่ง
ชัยชนะและชีวิตที่ปิติยินดีในพระเจ้า “เพราะทุกคนที่เกิดจากพระเจ้า ก็มีชัยต่อโลก
และความเชื่อของเรานี่แหละเป็นชัยชนะที่ชนะโลก” (1 ยอห์น 5: 4) เนหะมีย์ผู้รับใช้
ที่จริงใจของพระเจ้ากล่าวไว้ว่า “ความชื่นบานของตนในพระเจ้าเป็นก�ำลังของท่าน”
(เนหะมีย์ 8: 10) และเปาโลได้กล่าวว่า “จงชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าทุกเวลา
ข้าพเจ้าขอย�้ำอีกครั้งว่า จงชื่นชมยินดีเถิด” “จงชื่นบานอยู่เสมอ จงอธิษฐานอย่าง
สม�่ำเสมอ จงขอบพระคุณในทุกกรณี เพราะนี่แหละเป็นน�้ำพระทัยของพระเจ้า ซึ่ง
ปรากฏอยู่ในพระเยซูคริสต์เพื่อท่านทั้งหลาย” (ฟีลิปปี 4; 4; 1 เธสะโลนิกา 5:16-18)
{GC 477.3}
ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นผลของการกลับใจและการช�ำระตนให้บริสุทธิ์ตาม
พระคัมภีร์ และเนือ่ งจากว่าโลกคริสเตียนไม่ได้ใส่ใจกับหลักการยิง่ ใหญ่ของความชอบ
ธรรมที่พระบัญญัติของพระเจ้าได้เปิดเผยไว้ เราจึงไม่ค่อยได้เห็นถึงผลเหล่านี้ นี่เป็น
สาเหตุที่ว่าท�ำไมจึงไม่คอยได้เห็นผลงานที่ยิ่งใหญ่และยั่งยืนของพระวิญญาณของ
พระเจ้า เหมือนเช่นกับการฟื้นฟูที่เกิดขึ้นในอดีต {GC 478.1}
ด้วยการเฝ้ามองก็จะท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในตัวเรา และในขณะที่มี
การละเลยบัญญัติอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า ซึ่งเผยให้มนุษย์ได้เห็นถึงพระลักษณะที่
สมบูรณ์และบริสทุ ธิข์ องพระองค์ ความนึกคิดของคนทัง้ หลายจึงถูกดึงดูดไปสูค่ ำ� สอน
และทฤษฎีของมนุษย์ จึงไม่เป็นที่น่าประหลาดใจว่า ท�ำไมความเคร่งครัดทางศาสนา
ในคริสตจักรถึงได้ลดน้อยถอยลง องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าทรงตรัสว่า “เขาได้ทอดทิง้ เราเสีย
ซึ่งเป็นแหล่งน�้ำเป็น แล้วสกัดหินขังน�้ำไว้ส�ำหรับตนเอง เป็นแอ่งแตก
511

ที่ขังน�้ำตาย ซึ่งขังน�้ำไม่ได้” (เยเรมีย์ 2:13) {GC 478.2}
“ความสุขเป็นของบุคคล ผูไ้ ม่ดำ� เนินตามค�ำแนะน�ำของคนอธรรม .....แต่ความ
ปีตยิ นิ ดีของผูน้ นั้ อยูใ่ นพระธรรมของพระเจ้า เขาภาวนาพระธรรมของพระองค์ทงั้ กลาง
วันและกลางคืน เขาเป็นเช่นต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมธารน�้ำ ซึ่งเกิดผลตามฤดูกาล และใบก็
ไม่เหี่ยวแห้ง การทุกอย่างซึ่งเขากระท�ำก็จ�ำเริญขึ้น” (สดุดี 1:1-3) การที่จะฟื้นฟูให้
คนทั้งหลายเกิดความเชื่อและมีศีลธรรมตามอย่างพระเจ้าในแบบดั้งเดิมได้นั้น ก็ด้วย
การน�ำพระบัญญัติของพระเจ้าให้กลับคืนสู่สภาพเดิมในที่ๆถูกต้องเท่านั้น “พระเจ้า
ตรัสดังนี้ว่า จงยืนที่ถนนและมองให้ดี และถามหาทางโบราณนั้น ว่าทางดีอยู่ที่ไหน
แล้วจงเดินในทางนั้น และให้จิตใจของท่านได้ความสงบ” (เยเรมีย์ 6:16) {GC 478.3}

ค�ำพยานในพระคัมภีร์เท่านั้นที่จะจับการปลอมแปลงของ
ผู้หลอกลวงได้ …..
ประชากรของพระเจ้าได้ตั้งมั่นในพระวจนะของพระองค์แล้วหรือยัง
เพื่อเขาจะไม่ต้องยอมพ่ายแพ้ต่อหลักฐานที่สัมผัสความรู้สึก
ในช่วงเวลาวิกฤตเช่นนี้ พวกเขาจะยึดมั่นในพระคัมภีร์
และพระคัมภีร์เท่านั้น

เอเลนจี ไวท์ GC 625
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ผู้ที่ขยันศึกษาพระคัมภีร์เท่านั้นที่จะรอดจาก...
ผู ้ ที่ ข ยั น ศึ ก ษาพระคั ม ภี ร ์ แ ละผู ้ ที่ ย อมรั บ ความจริ ง ด้ ว ย
ความรัก ที่จะได้รับการปกป้องจากการหลอกลวงที่รุนแรงซึ่งจับกุม
โลกนี้ไว้เป็นเชลย

เอเลน จี ไวท์ EGW GC 625

“มี เ พี ย งผู ้ ที่ ท� ำ นุ บ� ำ รุ ง สมองของตนเองด้ ว ยความจริ ง ใน
พระคัมภีร์ที่จะยืนหยัดจนผ่านพ้นความขัดแย้งสุดท้ายที่ยิ่งใหญ่
ไปได้”
เอเลน จี ไวท์ EGW GC 593

Only Diligent Students of the Bible will Survive
“Only those who have been diligent students of the
Scriptures and who have received the love of the truth will
be shielded from the powerful delusion that takes the world
captive.”
EGW GC 625

“None but those who have fortified the mind with
the truths of the Bible will stand through the last great
conflict.”

EGW GC 593
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บทที่ 28

ศาลสวรรค์พิจารณาสอบสวนพฤติกรรมแต่ละคน
Investigative Judgment

ผู้เผยพระวจนะดาเนียลกล่าวว่า “ขณะที่ข้าพเจ้ายืนดูอยู่ มีหลายบัลลังก์มา
ตัง้ ไว้ และผูห้ นึง่ ผู้เจริญด้วยวัยวุฒิ มาประทับ ฉลองพระองค์ขาวอย่างหิมะ พระเกศา
ทีพ่ ระเศียรของพระองค์เหมือนขนแกะบริสทุ ธิ์ พระบัลลังก์ของพระองค์ เป็นเปลวเพลิง
กงจักรของบัลลังก์นั้น เป็นไฟลุก ธารไฟพุ่งออก และไหลออกมาต่อเบื้องพระพักตร์
พระองค์ คนนับแสนๆปรนนิบัติพระองค์ คนนับโกฏิๆ เข้าเฝ้าพระองค์ ผู้พิพากษาก็
ขึ้นนั่งบัลลังก์ บรรดาหนังสือก็เปิดขึ้น” (ดาเนียล 7: 9,10) {GC 479.1}
นีค่ อื ภาพทีผ่ เู้ ผยพระวจนะเห็นในนิมติ เป็นวันยิง่ ใหญ่และน่าสะพรึงกลัวเมือ่
อุปนิสัยและชีวิตของมนุษย์ทุกคนจะถูกน�ำมาตรวจสอบต่อเบื้องพระพักตร์พระผู้ทรง
พิพากษาโลก และมนุษย์ทุกคนจะได้รับผลตอบแทนตาม “ผลงานของเขา” ผู้เจริญ
ด้วยวัยวุฒิท่านนั้นคือพระเจ้าพระบิดา ผู้ประพันธ์สดุดีกล่าวไว้ว่า “ก่อนที่ภูเขาทั้ง
หลายเกิดขึ้นมา ก่อนที่พระองค์ทรงให้ก�ำเนิดแผ่นดินโลกและพิภพ พระองค์ทรงเป็น
พระเจ้า ตัง้ แต่นริ นั ดร์กาลถึงนิรนั ดร์กาล” (สดุดี 90: 2) พระองค์ทรงเป็นแหล่งก�ำเนิด
ชีวิตของคนทัง้ หลายและเป็นบ่อเกิดของกฎเกณฑ์ทั้งปวงทีจ่ ะใช้ในการพิพากษา และ
ทูตสวรรค์ศักดิ์สิทธิ์จ�ำนวนนับเป็นแสนๆ โกฎิๆ ซึ่งเป็นผู้คอยดูแลช่วยเหลือและเป็น
พยาน จะเข้าร่วมในการพิพากษายิ่งใหญ่นี้ {GC 479.2}
“ดูเถิด มีท่านผู้หนึ่งเหมือนบุตรมนุษย์มาพร้อมกับบรรดาเมฆของสวรรค์
และท่านมาหาผูเ้ จริญด้วยวัยวุฒนิ นั้ พวกเขาน�ำท่านมาเฝ้าต่อเบือ้ งพระพักตร์พระองค์
ราชอ�ำนาจ ศักดิ์ศรี กับราชอาณาจักร เขาน�ำมามอบไว้กับท่าน เพื่อบรรดาชนชาติ
ประชาชาติทั้งปวง และภาษาทั้งหลาย จะปรนนิบัติท่าน ราชอาณาจักรของท่าน
เป็น ราชอาณาจักรนิรันดร์ ซึ่งจะไม่สิ้นสุดไป” (ดาเนียล 7: 13,14) การเสด็จมาของ
พระคริสต์ตามที่บรรยายไว้ในที่นี่ ไม่ใช่เป็นการเสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระองค์
พระองค์เสด็จมาหาพระเจ้า ผูเ้ จริญด้วยวัยวุฒใิ นสวรรค์เพือ่ รับราชอ�ำนาจและศักดิศ์ รี
514 และราชอาณาจักร ซึ่งจะทรงโปรดประทานให้พระองค์เมื่อพระราชกิจใน

ฐานะผู้ไกล่เกลี่ยสิ้นสุดลง การเสด็จที่กล่าวถึงในที่นี่ไม่ใช่เป็นการเสด็จกลับมายังโลก
ครั้งที่สอง เป็นการเสด็จมาที่ได้ถูกท�ำนายไว้ล่วงหน้าในค�ำพยากรณ์ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อ
ช่วงเวลา 2300 วันสิ้นสุดลงในปี ค.ศ. 1844 ปุโรหิตใหญ่ของเราเสด็จมาพร้อมกับ
เหล่าทูตสวรรค์เพื่อเข้าไปยังอภิสุทธิสถาน และในที่นั้น พระองค์ทรงปรากฏอยู่ต่อ
เบื้องพระพักตร์พระเจ้าเพื่อท�ำภาระกิจสุดท้ายแห่งการรับใช้เพื่อมนุษย์ ซึ่งเป็น
พระราชกิจแห่งการพิจารณาพิพากษาและการไถ่ให้แก่คนทั้งปวงที่สมควรได้รับผล
ประโยชน์จากพระราชกิจของพระองค์ {GC 479.3}
ตามพิธีจ�ำลองในโลก ผู้ท่ีมีส่วนร่วมในพิธีของวันลบมลทินบาป จะต้องเข้า
มายังเบือ้ งพระพักตร์ของพระเจ้าด้วยการสารภาพบาปและกลับใจ เขาจะถ่ายทอดบาป
ของเขาลงไปยังเลือดทีเ่ ป็นเครือ่ งบูชาไถ่บาป และน�ำเข้าไปยังพระวิหาร ในวันยิง่ ใหญ่
แห่งการลบมลทินบาปและการพิจารณาพิพากษาสุดท้ายก็เป็นเช่นเดียวกัน ผู้ที่แสดง
ตนว่าเป็นประชากรของพระเจ้าจะถูกน�ำเข้ามาสูก่ ารพิจารณา การพิพากษาคนชัว่ เป็น
อีกงานหนึง่ ทีแ่ ยกออกไปอย่างชัดเจนและจะเกิดขึน้ ในภายหลัง “การพิพากษาจะต้อง
เริ่มต้นที่ครอบครัวของพระเจ้า และถ้าการพิพากษานั้นเริ่มต้นที่พวกเราก่อน ปลาย
ทางของคนเหล่านั้น ที่ไม่เชื่อฟังข่าวประเสริฐของพระเจ้าจะเป็นอย่างไร” (1 เปโตร
4: 17) {GC 480.1}
สมุดทะเบียนในสวรรค์ทบี่ นั ทึกชือ่ และการกระท�ำของมนุษย์จะเป็นตัวก�ำหนด
การพิพากษาตัดสิน ผู้เผยพระวจนะดาเนียลกล่าวไว้ว่า “ผู้พิพากษาก็ขึ้นนั่งบัลลังก์
บรรดาหนังสือก็เปิดขึ้น” ผู้เขียนพระธรรมวิวรณ์บรรยายภาพเดียวกันนี้เพิ่มเติมไว้
ว่า “หนังสืออีกเล่มหนึ่งก็เปิดออกด้วยคือหนังสือชีวิตและผู้ที่ตายไปแล้วทั้งหมดก็ถูก
พิพากษาตามข้อความที่จารึกไว้ในหนังสือเหล่านั้นและตามที่เขาได้กระท�ำ” (วิวรณ์
20:12) {GC 480.2}
หนังสือแห่งชีวิตประกอบด้วยรายชื่อของคนทั้งหมดที่เคยร่วมรับใช้พระเจ้า
พระเยซูทรงบอกกับเหล่าสาวกให้ “เปรมปรีดิ์ เพราะชื่อของท่านจดไว้ในสวรรค์”
(ลูกา 10: 20) เปาโลกล่าวกับผูร้ ว่ มงานทีซ่ อื่ สัตย์วา่ เขามี “ชือ่ ….อยูใ่ นหนังสือชีวติ แล้ว”
(ฟีลิปปี 4: 3) ในขณะที่ดาเนียลมองไปยังภายภาคหน้า เมื่อ“เวลายากล�ำบากอย่างไม่
เคยมีมาตัง้ แต่ครัง้ มีประชาชาติจนถึงสมัยนัน้ ” และประกาศว่า ประชากร “ทุกคนของ
พระเจ้าที่มีชื่อบันทึกไว้ในหนังสือจะได้รับการช่วยกู้” และผู้เขียน
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พระธรรมวิวรณ์กล่าวว่า ผูท้ จี่ ะเข้าไปยังเมืองของพระเจ้า จะต้อง “มีชอื่ จดไว้ในหนังสือ
ชีวิตของพระเมษโปดก” (ดาเนียล 12:1; วิวรณ์ 21:27) {GC 480.3}
“หนังสือม้วนส�ำหรับบันทึกความจ�ำ” ทีไ่ ด้จดจารึกต่อเบือ้ งพระพักตร์พระเจ้า
เป็นหนังสือบันทึกการกระท�ำดีของ “ผูท้ เี่ กรงกลัวพระเจ้าและทีต่ รึกตรองในพระนาม
ของพระองค์” (มาลาคี 3: 16) ค�ำพูดแห่งความเชื่อ และการกระท�ำแห่งความรักของ
พวกเขาถูกบันทึกไว้ในสวรรค์ เนหะมียก์ ล่าวถึงเรือ่ งนีด้ ว้ ยค�ำพูดว่า “ข้าแต่พระเจ้าของ
ข้าพระองค์…..ขอทรงระลึกถึงข้าพระองค์และขออย่าทรงลบล้างการที่ดีทั้งหลายของ
ข้าพระองค์ทขี่ า้ พระองค์ได้กระท�ำเพือ่ พระนิเวศของพระเจ้าของข้าพระองค์” (เนหะมีย์
13: 14) ในหนังสือบันทึกความจ�ำของพระเจ้า การกระท�ำทุกอันที่ท�ำด้วยความชอบ
ธรรมจะถูกบันทึกไว้ชั่วนิรันดร์ การอดทนต่อทุกๆการทดลอง ชัยชนะเหนือความชั่ว
ทุกๆครัง้ ค�ำพูดแห่งความเมตตาทีก่ ล่าวออกมาทุกค�ำ เหล่านีจ้ ะถูกบันทึกไว้ในหนังสือ
เล่มนี้อย่างสัตย์ซื่อ การกระท�ำด้วยความเสียสละทุกอัน การอดทนต่อความเจ็บปวด
และความโศกเศร้าเพื่อเห็นแก่พระคริสต์ทุกครั้ง จะถูกบันทึกไว้ ผู้ประพันธ์สดุดีได้
กล่าวไว้ว่า “พระองค์ทรงนับการระหกระเหินของข้าพระองค์ ทรงเก็บน�้ำตาของข้า
พระองค์ใส่ขวดของพระองค์ไว้ น�้ำตานั้นไม่อยู่ในบัญชีของพระองค์หรือ พระเจ้าค่ะ”
(สดุดี 56:8) {GC 481.1}
มีสมุดบันทึกบาปของมนุษย์ไว้เช่นกัน “พระเจ้าจะทรงเอาการงาน ทุกประการ
เข้าสูก่ ารพิพากษาพร้อมด้วยสิง่ เร้นลับทุกอย่าง ไม่วา่ ดีหรือชัว่ ” “ค�ำทีไ่ ม่เป็นสาระทุกค�ำ
ซึ่งมนุษย์พูดนั้น มนุษย์จะต้องรับผิดในถ้อยค�ำเหล่านั้น ในวันพิพากษา” พระผู้ช่วย
ให้รอดตรัสว่า “เจ้าจะพ้นโทษได้ หรือจะต้องถูกปรับโทษนั้น ก็เพราะวาจาของเจ้า”
(ปัญญาจารย์ 12:14; มัทธิว 12:36, 37) ความตั้งใจและเป้าหมายลับๆจะถูกบันทึก
อย่างไม่ผิดพลาด เพราะพระเจ้า “จะทรงเปิดเผยความลับที่ซ่อนอยู่ในความมืดให้
แจ่มกระจ่างและจะทรงเผยความในใจของคนทั้งปวงด้วย” (1 โครินธ์ 4: 5) “ดูเถิด
มีเขียนไว้ต่อหน้าเราว่า …..ความบาปชั่วของเขาและความบาปชั่วของบรรพบุรุษของ
เขาทั้งหลายรวมกันด้วย พระเจ้าตรัสดังนี้” (อิสยาห์ 65: 6,7) {GC 481.2}
การกระท�ำทุกๆอย่างของมนุษย์จะถูกน�ำมาตรวจสอบต่อเบื้องพระพักตร์
พระเจ้าและลงบันทึกไว้ว่าเป็นการกระท�ำที่ซื่อสัตย์หรือไม่ซื่อสัตย์ อีกด้านหนึ่งที่ตรง
516 กั บ ชื่ อ ของแต่ ล ะคน จะมี ค� ำ พู ด ผิ ด ทุ ก ค� ำ การกระท� ำ ทุ ก อั น ที่ เ ห็ น แก่ ตั ว

ทุกหน้าที่ที่ท�ำด้วยความไม่สัตย์ซื่อและบาปทุกๆอันที่ซ่อนเร้นและปิดบังเอาไว้อย่างมี
ศิลปะ เหล่านี้ถูกบันทึกไว้ด้วยความแม่นย�ำจนน่าสะพึงกลัว ค�ำตักเตือนและค�ำเตือน
สอนจากสวรรค์ที่ไม่ได้รับความสนใจ เวลาที่สูญเสียไปอย่างเปล่าประโยชน์ โอกาสที่
ไม่ได้พัฒนาให้ดีขึ้น อิทธิพลที่มีผลต่อผู้อื่นทั้งที่ดีหรือชั่ว สิ่งเหล่านี้ทูตสวรรค์ที่มีหน้า
ที่จดจะบันทึกไว้ตามล�ำดับ {GC 482.1}
พระบัญญัติของพระเจ้าจะเป็นมาตรฐานในการพิพากษาเพื่อตรวจสอบ
อุปนิสัยและชีวิตของมนุษย์ นักปราชญ์กล่าวไว้ว่า “จงย�ำเกรงพระเจ้า และรักษา
พระบัญญัตขิ องพระองค์ เพราะนีแ่ หละเป็นหน้าทีข่ องมนุษย์ทงั้ ปวง ด้วยว่าพระเจ้าจะ
ทรงเอาการงาน ทุกประการเข้าสู่การพิพากษา” (ปัญญาจารย์ 12:13, 14) อัครทูต
ยากอบเตือนสอนพีน่ อ้ งของท่านว่า “ท่านทัง้ หลายจงพูดและจงกระท�ำเช่นผูท้ จี่ ะได้รบั
การพิพากษาด้วยกฎแห่งเสรีภาพ” (ยากอบ 2:12) {GC 482.2}
ในการพิพากษา ผูท้ ถี่ กู ตัดสินว่า “สมควร” มีสว่ นในการฟืน้ คืนชีพของผูช้ อบ
ธรรม พระเยซูตรัสว่า “เขาเหล่านัน้ ทีส่ มควรจะลุถงึ ยุคหน้าและลุถงึ การฟืน้ ขึน้ มาจาก
ความตาย…….เขาเป็นเหมือนทูตสวรรค์เป็นบุตรของพระเจ้า ด้วยว่าเป็นลูกแห่งความ
ฟืน้ ขึน้ มาจากตาย” (ลูกา 20: 35,36) และอีกครัง้ หนึง่ พระองค์ทรงเปิดเผยว่า “บรรดา
ผู้ที่ได้ประพฤติดีก็ฟื้นขึ้นสู่ชีวิต” (ยอห์น 5: 29) คนชอบธรรมที่ตายแล้วจะไม่เป็นขึ้น
มาจนกว่าการพิพากษาจะเสร็จสิ้น เขาจะถูกนับว่าเป็นผู้สมควรที่จะ “ฟื้นขึ้นสู่ชีวิต”
ด้วยเหตุนี้ พวกเขาจะไม่ได้มาปรากฏอยู่หน้าบัลลังก์พิพากษาเมื่อสมุดบันทึกของเขา
จะถูกน�ำมาพิจารณาและเมื่อเขาถูกตัดสินคดีความ {GC 482.3}
พระเยซูจะทรงเป็นทนายของพวกเขา เพือ่ แก้ตา่ งแทนเขาต่อเบือ้ งพระพักตร์
พระเจ้า “ถ้าผูใ้ ดท�ำบาป เราก็มพี ระองค์ผทู้ ลู ขอพระบิดาเพือ่ เราคือพระเยซูคริสต์ผทู้ รง
เที่ยงธรรมนั้น” (1 ยอห์น 2: 1) “เพราะว่าพระคริสต์ไม่ได้เสด็จเข้าในสถานศักดิ์สิทธิ์
ซึง่ สร้างขึน้ ด้วยมือมนุษย์ อันเป็นแบบจ�ำลองจากของจริง แต่พระองค์ได้เสด็จไปสวรรค์
นัน้ เพือ่ เข้าเฝ้าพระเจ้าเพือ่ เราทัง้ หลาย “ “ด้วยเหตุนี้ พระองค์จงึ ทรงสามารถเป็นนิตย์
ทีจ่ ะช่วยคนทัง้ ปวงทีไ่ ด้เข้ามาถึงพระเจ้าโดยทางพระองค์นนั้ ให้ได้รบั ความรอด เพราะ
ว่าพระองค์ทรงพระชนม์อยู่เป็นนิตย์ เพื่อช่วยทูลขอพระกรุณาให้คนเหล่านั้น” (ฮีบรู
9:24; 7:25) {GC 482.4}
เมื่อสมุดบันทึกเปิดออกในวันพิพากษา ชีวิตของทุกคนที่เชื่อพระเยซู 517

จะมาปรากฎต่อเบื้องพระพักตร์ของพระเจ้า โดยเริ่มจากคนแรกที่มีชีวิตบนโลกนี้
พระองค์ผู้ทรงเป็นทนายของเราจะน�ำเสนอคนที่มีชีวิตในยุคต่อๆมา และจบการ
พิพากษาด้วยคนทีย่ งั มีชวี ติ อยู่ ชือ่ ของคนทุกคนจะถูกน�ำขึน้ มาพิจารณา ทุกรายจะถูก
พิจารณาอย่างถีถ่ ว้ น มีชอื่ ทีส่ อบผ่านและมีชอื่ ทีถ่ กู ปฏิเสธ ความบาปของผูท้ ไี่ ม่กลับใจ
และไม่ได้รับการอภัยจะยังคงปรากฏอยู่ในหนังสือ ชื่อของเขาจะถูกลบออกไปจาก
หนังสือแห่งชีวติ และบันทึกการดีของเขาจะถูกลบออกไปจากบันทึกแห่งความทรงจ�ำ
ของพระเจ้า พระเจ้าทรงเปิดเผยแก่โมเสสว่า “ผู้ใดท�ำบาปต่อเราแล้ว เราจะลบชื่อ
ผู้นั้นเสียจากทะเบียนของเรา” (อพยพ 32:33) และผู้เผยพระวจนะเอเสเคียลกล่าวไว้
ว่า “แต่เมือ่ คนชอบธรรมหันกลับจากความชอบธรรมของตัวและกระท�ำความบาปชัว่
.....การชอบธรรมซึง่ เขาได้กระท�ำมาแล้วนัน้ จะมิได้จดจ�ำไว้อกี เลย” (เอเสเคียล 18:24)
{GC 483.1}
ทุกคนที่กลับใจจากบาปด้วยความจริงใจและโดยความเชื่อยอมรับพระโลหิต
ของพระคริสต์เป็นเครื่องบูชาไถ่บาป ชื่อของเขาจะถูกบันทึกในหนังสือของสวรรค์ว่า
บาปของเขาได้รับอภัยแล้ว เมื่อเขามีส่วนร่วมกับความชอบธรรมของพระคริสต์และ
อุปนิสยั ของเขากลมกลืนกับพระบัญญัตขิ องพระเจ้า บาปของเขาจะถูกลบออกไปและ
พวกเขาจะจัดว่าเป็นผู้ที่เหมาะสมที่จะได้ชีวิตนิรันดร์ พระเจ้าทรงประกาศผ่านทาง
ผู้เผยพระวจนะอิสยาห์ว่า “เรา เราคือพระองค์นั้นผู้ลบล้างความทรยศของเจ้าด้วย
เห็นแก่เราเองและเราจะไม่จดจ�ำบรรดาบาปของเจ้าไว้” (อิสยาห์ 43: 20) พระเยซู
ตรัสว่า “ผู้ใดมีชัยชนะผู้นั้นจะสวมเสื้อสีขาวและเราจะไม่ลบชื่อผู้นั้นออกจากหนังสือ
แห่งชีวิต เราจะรับรองชื่อผู้นั้นต่อพระพักตร์พระบิดาของเราและต่อหน้าเหล่าทูต
สวรรค์ของพระองค์” “เหตุดังนั้นทุกคนที่จะรับเราต่อหน้ามนุษย์ เราจะรับผู้นั้นต่อ
พระพักตร์พระบิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์ แต่ผู้ใดจะไม่ยอมรับเราต่อหน้ามนุษย์
เราจะไม่ยอมรับผู้นั้นต่อพระพักตร์พระบิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์ด้วย” (วิวรณ์
3:5; มัทธิว 10:32, 33) {GC 483.2}
ค�ำพิพากษาของศาลในโลกนีเ้ ป็นสิง่ ทีม่ นุษย์ให้ความสนใจด้วยใจจดจ่อทีส่ ดุ แต่
ความสนใจนี้ไม่อาจเทียบได้กับความสนใจที่แสดงออกให้เห็นในบัลลังก์พิพากษาของ
สวรรค์ เมือ่ รายชือ่ ทีไ่ ด้บนั ทึกไว้ในสมุดแห่งชีวติ ถูกน�ำขึน้ มาพิจารณาต่อเบือ้ งพระพักตร์
518 พระผู้ทรงพิพากษาโลกทั้งหลาย พระผู้ทรงเป็นทนายแก้ต่างได้เสนอขอให้

ทุกคนที่มีชัยชนะโดยความเชื่อในพระโลหิตของพระองค์ ให้ได้รับการอภัยจากการ
ล่วงละเมิด เพื่อพวกเขาจะได้กลับเข้าไปอยู่ในสวนเอเด็น บ้านของพวกเขา และ
สถาปนาขึน้ เป็นผูร้ ว่ มรับมรดกซึง่ เป็น “อาณาจักรดัง้ เดิม”ร่วมกับพระองค์ (มีคาห์ 4:8)
ซาตานพยายามหลอกและล่อลวงเผ่าพันธุม์ นุษย์ มันคิดท�ำลายแผนการของพระเจ้าใน
การสร้างมนุษย์ แต่บดั นีพ้ ระคริสต์ทลู ขอให้แผนการของพระเจ้าได้ดำ� เนินต่อไปให้ถงึ ที่
สุดราวกับว่ามนุษย์ไม่เคยล้มลงในบาป พระองค์ทรงทูลขอให้ประชากรของพระองค์
ไม่เพียงแต่ได้รับการอภัยและการช�ำระบาปทั้งปวงอย่างหมดสิ้น แต่ให้มีส่วนร่วมกับ
พระสิริของพระองค์และนั่งร่วมกับพระองค์บนบัลลังก์ {GC 483.3}
ในขณะทีพ่ ระเยซูทรงแก้ตา่ งให้แก่ประชากรของพระองค์ดว้ ยพระคุณ ซาตาน
กลับกล่าวหาพวกเขาต่อเบื้องพระพักตร์พระเจ้าว่า พวกเขาเป็นผู้ล่วงละเมิด จอม
หลอกลวงยิ่งใหญ่พยายามน�ำพวกเขาให้เกิดความสงสัย เพื่อให้พวกเขาสูญเสียความ
เชื่อมั่นในพระเจ้า หวังที่จะแยกเขาให้ออกไปจากความรักของพระองค์และท�ำผิด
พระบัญญัติของพระองค์ บัดนี้ มันได้ชี้ไปยังสมุดบันทึกชีวิตของพวกเขา ชี้ไปยังจุด
บกพร่องต่างๆในอุปนิสัย ที่แตกต่างไปจากอุปนิสัยของพระคริสต์ซึ่งได้หลู่พระเกียรติ
พระผูไ้ ถ่ของเขา มันชีไ้ ปยังความบาปทัง้ หมดทีม่ นั ล่อลวงให้พวกเขาท�ำ และจากทัง้ หมด
นี้ มันจึงอ้างว่า คนเหล่านี้อยู่ภายใต้การปกครองของมัน {GC 484.1}
พระเยซูไม่ได้ทรงแก้ตวั ให้กบั การทีพ่ วกเขาท�ำบาป แต่ทรงชีใ้ ห้เห็นการส�ำนึก
ผิดและความเชือ่ ของพวกเขาและอ้างสิทธิทพี่ วกเขาจะได้รบั เอาการอภัยโทษ พระองค์
ทรงชูพระหัตถ์ที่มีรอยแผลขึ้นต่อเบื้องพระพักตร์พระเจ้าและทูตสวรรค์บริสุทธิ์
ทั้งหลาย พระองค์ทรงตรัสว่า เรารู้จักชื่อของพวกเขา เราได้จารึกพวกเขาไว้บนฝ่ามือ
ของเรา “เครือ่ งบูชาทีพ่ ระเจ้าทรงรับได้คอื จิตใจทีช่ อกช�ำ้ จิตใจทีส่ ำ� นึกผิดและชอกช�ำ้
นัน้ ข้าแต่พระเจ้า พระองค์มไิ ด้ทรงดูถกู ” (สดุดี 51: 17) และพระองค์ทรงประกาศต่อ
ผูท้ ก่ี ล่าวโทษประชากรของพระองค์วา่ “พระเจ้าผูท้ รงเลือกสรรกรุงเยรูซาเล็มทรงห้าม
เจ้าเถิด นี่ไม่ใช่ดุ้นฟืนที่ฉวยออกมาจากไฟดอกหรือ” (เศคาริยาห์ 3: 2) พระคริสต์จะ
ทรงสวมความชอบธรรมของพระองค์เองให้แก่ผู้ที่สัตย์ซื่อของพระองค์ เพื่อพระองค์
จะทรงน�ำพวกเขาเข้ามาหาพระบิดาเป็น “คริสตจักรทีม่ สี ง่าราศี ไม่มตี ำ� หนิรวิ้ รอยหรือ
มลทินใดๆเลย” (เอเฟซัส 5: 27) ชื่อของคนเหล่านั้นยังคงจารึกอยู่ในหนังสือแห่งชีวิต
และมีบันทึกเกี่ยวกับพวกเขาว่า “เขาเหล่านั้นจะแต่งตัวสีขาวเดินไปกับเรา 519

เพราะว่าเขาเป็นคนที่สมควรแล้ว” (วิวรณ์ 3:4) {GC 484.2}
ด้วยประการฉะนี้ พระสัญญาแห่งพันธสัญญาใหม่จะส�ำเร็จสมจริงอย่าง
สมบูรณ์วา่ “เราจะให้อภัยบาปชัว่ ของเขา และจะไม่จดจ�ำบาปของเขา ทัง้ หลายอีกต่อ
ไป” “พระเจ้าตรัสว่า ในวันเหล่านั้นและในเวลานั้น จะหาบาปผิดในอิสราเอลและจะ
หาไม่ได้เลย จะหาบาปในยูดาห์ก็จะหาไม่ได้เลย“ (เยเรมีย์ 31:14; 50:20) “ในวันนั้น
บรรดาสิง่ ทีง่ อกเพราะพระเจ้าจะงดงามและรุง่ โรจน์ และพืชผลของแผ่นดินนัน้ จะเป็น
ความภูมิใจ และเป็นเกียรติของอิสราเอลผู้รอดตายมา และคนที่เหลืออยู่ในศิโยน
และค้างอยู่ในเยรูซาเล็ม เขาจะเรียกว่าบริสุทธิ์ คือทุกคนผู้มีชื่อในทะเบียนชีวิตใน
เยรูซาเล็ม” (อิสยาห์ 4:2, 3) {GC 485.1}
การพิจารณาพิพากษาและการลบบาปออกไปนัน้ จะต้องท�ำให้สำ� เร็จก่อนการ
เสด็จกลับมาครัง้ ทีส่ องขององค์พระผูเ้ ป็นเจ้า เนือ่ งจากคนทีต่ ายไปแล้วจะถูกพิพากษา
ตามบันทึกทีอ่ ยูใ่ นสมุด จึงเป็นไปไม่ได้ทจี่ ะลบบาปของมนุษย์ออกไปจนกระทัง่ ภายหลัง
การพิพากษาเมื่อกรณีของเขาผ่านการตรวจสอบแล้ว แต่อัครทูตเปาโลกล่าวไว้อย่าง
ชัดเจนว่า บาปของผูเ้ ชือ่ จะถูกลบทิง้ ไป “วาระพักผ่อนหย่อนใจจะได้มาจากพระพักตร์
พระเจ้า” และพระเจ้า “จะได้ทรงใช้พระคริสต์ซึ่งก�ำหนดไว้แล้วนั้นมา” (กิจการของ
อัครทูต 3:19,20) เมื่อการพิจารณาพิพากษาเสร็จสิ้นลง พระคริสต์จะเสด็จมาและ
บ�ำเหน็จของพระองค์จะมาพร้อมกับพระองค์เพือ่ ประทานให้กบั ทุกคนตามการกระท�ำ
ของเขา {GC 485.2}
ในการประกอบพิธจี ำ� ลองบนโลก เมือ่ มหาปุโรหิตได้ทำ� พิธไี ถ่บาปให้แก่ชนชาติ
อิสราเอลแล้ว เขาจะก้าวออกมาและอวยพรให้คนทีม่ าชุมนุมกัน ก็จะเป็นเช่นเดียวกัน
เมื่อพระราชกิจในฐานะผู้ไกล่เกลี่ยของพระเยซูสิ้นสุดลง พระองค์จะเสด็จออกมา
ปรากฏในสภาพ “ที่ ปราศจากบาปเพื่อ รับความรอด” (ฮีบรู 9: 28) เพื่อประทาน
พระพรที่เป็นชีวิตนิรันดร์ให้แก่ประชากรที่รอคอยพระองค์ เช่นเดียวกับที่ปุโรหิต
น�ำบาปออกมาจากพลับพลา แล้วสารภาพลงบนหัวของแพะรับบาป ดังนัน้ พระคริสต์
จะทรงน�ำบาปทั้งหมดวางลงบนซาตาน ผู้เป็นต้นเหตุและส่งเสริมความบาป แพะ
รับบาปที่รับเอาความบาปของชนชาติอิสราเอลจะถูกน�ำไปปล่อย “ยังที่เปลี่ยว.....ถิ่น
ทุรกันดาร” (เลวีนิติ 16: 22) เช่นกัน ซาตานจะรับมลทินบาปทั้งหมดที่มันเป็นเหตุให้
ี คู้ นอาศัย
520 ประชากรของพระเจ้าท�ำ มันจะถูกขังอยูใ่ นโลกซึง่ จะเป็นทีร่ า้ งไม่มผ

เป็นเวลาหนึ่งพันปี และในที่สุดจะรับโทษเต็มขนาดตามความบาปของมันในไฟที่จะ
ท�ำลายคนชั่วทั้งหมด ด้วยประการเช่นนี้ แผนการไถ่ยิ่งใหญ่จะส�ำเร็จเมื่อความบาป
ถูกท�ำลายให้สญ
ู สิน้ ตลอดไป และทุกคนทีเ่ ต็มใจละทิง้ ความชัว่ จะได้รบั ความรอด {GC
485.3}
เมื่อถึงเวลาที่ก�ำหนดไว้ส�ำหรับการพิพากษา คือเมื่อเวลา 2300 วันสิ้นสุดลง
ในปี ค.ศ. 1844 การพิจารณาตรวจสอบและการลบบาปได้เริ่มต้นขึ้น ทุกคนที่เคยรับ
พระนามของพระคริสต์มาไว้กับตัว จะต้องผ่านการตรวจสอบอย่างถี่ถ้วน ทั้งคนที่ยัง
มีชวี ติ และคนทีต่ ายไปแล้วจะถูกพิพากษา “ตามข้อความทีจ่ ารึกไว้ในหนังสือเหล่านัน้
และตามที่เขาได้กระท�ำ” (วิวรณ์ 20: 12) {GC 486.1}
บาปที่ยังไม่ได้กลับใจและละทิ้งไปจะไม่ได้รับการอภัยและไม่ถูกลบออกจาก
หนังสือทีจ่ ดบันทึกไว้ แต่จะคงอยูเ่ ป็นพยานปรักปร�ำคนบาปในวันของพระเจ้า เขาอาจ
ท�ำบาปนัน้ ในความสว่างของเวลากลางวันหรือในความมืดของยามค�ำ่ คืน แต่สงิ่ เหล่านี้
จะถูกเปิดเผยและปรากฏให้เห็นต่อหน้าพระพักตร์ของพระองค์ที่เราต้องเผชิญหน้า
ด้วย ทูตสวรรค์ของพระเจ้าเห็นความบาปแต่ละอย่าง และบันทึกสิ่งเหล่านั้นไว้ใน
บันทึกที่ไม่เคยผิดเพี้ยน บาปนั้นอาจถูกท�ำอย่างแอบแฝง ปฏิเสธ ปกปิดจากพ่อ แม่
ภรรยา ลูกหรือเพื่อน ความผิดที่อาจไม่มีผู้ใดสงสัย นอกจากตัวเขาเอง แต่สายลับจาก
สวรรค์มองเห็นสิง่ เหล่านีไ้ ด้อย่างชัดเจน ความมืดของค�ำ่ คืนทีม่ ดื มิดทีส่ ดุ การอ�ำพราง
ด้วยศิลปะแห่งการหลอกลวงทัง้ ปวง ไม่พอเพียงทีจ่ ะปกปิดแม้สกั ความคิดหนึง่ จากการ
รับรูข้ องพระเจ้าผูท้ รงด�ำรงอยูเ่ ป็นนิตย์ พระเจ้าทรงมีบนั ทึกทีแ่ ม่นย�ำเพือ่ จดการกระท�ำ
ทุกอันทีไ่ ม่เป็นธรรม และการซือ้ ขายทัง้ หลายทีไ่ ม่ยตุ ธิ รรม การประพฤติทแี่ สดงว่าเป็น
คนเคร่งศาสนาไม่สามารถหลอกพระองค์ได้ พระองค์ไม่เคยประเมินอุปนิสยั ของใครผิด
มนุษย์อาจถูกผู้ที่มีใจคดโกงหลอก แต่พระเจ้าเจาะผ่านสิ่งทั้งปวงที่ซ่อนเร้นในใจ และ
อ่านชีวิตของทุกคนได้ {GC 486.2}
ช่างเป็นแนวคิดทีน่ า่ เกรงขามเพียงไรทีว่ นั แล้ววันเล่าเรือ่ ยไปจนถึงนิรนั ดร์กาล
ที่สมุดแห่งสวรรค์ยังคงท�ำการบันทึกตลอดมา ค�ำที่พูดไปแล้ว สิ่งที่ท�ำไปแล้ว จะเรียก
กลับคืนมาไม่ได้ ทูตสวรรค์ได้จดบันทึกทั้งสิ่งที่ดีและชั่ว ผู้พิชิตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก
ไม่อาจเรียกคืนสิ่งที่ได้เกิดขึ้นแล้ว แม้จะเป็นสักวันหนึ่ง การกระท�ำของเรา ค�ำพูด
ของเราแม้ความนึกคิดที่เร้นลับที่สุดของเรา ทั้งหมดมีส่วนในการก�ำหนด
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ชะตากรรมของเราว่า เราจะได้พบกับความผาสุกหรือความทุกข์ ถึงแม้เราอาจลืม
สิ่งที่เราได้ท�ำไปแล้ว แต่สิ่งเหล่านั้นจะเป็นพยานเพื่อน�ำไปสู่ความบริสุทธิ์หรือเพื่อ
น�ำไปสู่การลงโทษ {GC 486.3}
ดัง่ จิตรกรทีว่ าดสัดส่วนใบหน้าด้วยความแม่นย�ำลงบนผืนผ้าใบทีส่ ะอาด สมุด
เบือ้ งบนก็จะบันทึกอุปนิสยั อย่างสัตย์ซอื่ ด้วย แต่กระนัน้ ช่างไม่คอ่ ยมีใครรูส้ กึ กังวลใจ
ที่ชาวสวรรค์จะเห็นบันทึกการกระท�ำเหล่านั้น หากเราเปิดผ้าม่านที่แยกระหว่างสิ่งที่
ตามองเห็นกับทีต่ ามองไม่เห็น และเหล่าบุตรของมวลมนุษย์จะมองเห็นทูตสวรรค์คอย
จดบันทึกค�ำพูดทุกค�ำและการกระท�ำทุกอย่างทีเ่ ขาจะต้องเผชิญอีกครัง้ ในวันพิพากษา
ในแต่ละวัน เขาจะมีค�ำพูดสักกี่ค�ำที่ไม่ได้พูด และมีการกระท�ำกี่อย่างที่ไม่ได้ท�ำ {GC
487.1}
ในการพิพากษา ตะลันต์ความสามารถทุกอันจะถูกน�ำมาตรวจสอบอย่างถีถ่ ว้ น
ว่ามีการน�ำมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างไร เราใช้ต้นทุนที่สวรรค์ให้เรายืมมานั้นอย่างไร
เมื่อพระเป็นเจ้าเสด็จกลับมา พระองค์จะทวงต้นทุนคืนพร้อมดอกเบี้ยหรือไม่ เราได้
พัฒนาความสามารถที่ฝากเราไว้ในมือและในใจและในสมองของเรา เพื่อถวายเกียรติ
พระเจ้าและเป็นพระพรแก่โลกอย่างไร เราใช้เวลาของเรา ปากกาของเรา เสียงของเรา
เงินทองของเรา และอิทธิพลของเราอย่างไร เราได้ท�ำให้กับพระคริสต์เพื่อคนยากจน
คนทุกข์ยาก คนก�ำพร้า หรือแม่ม่ายอย่างไร พระเจ้าทรงแต่งตั้งให้เราเป็นผู้ดูแล
พระวจนะอันบริสุทธิ์ของพระองค์ เราท�ำอะไรกับแสงสว่างและความจริงที่ทรงโปรด
ประทานให้เราเพื่อน�ำคนอื่นให้ได้รู้ถึงความรอด การอ้างตนว่าเชื่อพระคริสต์นั้น ไม่มี
คุณค่าใดๆ แต่ความรักที่แสดงออกมาให้เห็นเป็นการกระท�ำเท่านั้นที่ถือว่ามีคุณค่า
ที่แท้จริง แต่กระนั้น ในสายตาของชาวสวรรค์ มีเพียงความรักที่ท�ำให้การกระท�ำเกิด
คุณค่าขึ้นมา ไม่ว่าการกระท�ำใดๆที่ท�ำด้วยความรัก การกระท�ำนั้นอาจเล็กน้อยที่สุด
ในสายตาของมนุษย์ แต่พระเจ้าทรงยอมรับและตอบแทนการกระท�ำนั้น {GC 487.2}
ความเห็นแก่ตวั ของมนุษย์ทแี่ อบแฝงอยูจ่ ะถูกเปิดเผยไว้ในสมุดของสวรรค์ มี
บันทึการละเลยหน้าทีๆ่ ต้องท�ำให้กบั เพือ่ นมนุษย์ การละลืมค�ำเรียกร้องของพระผูช้ ว่ ย
ให้รอด พวกเขาจะได้เห็นจากสมุดเล่มนีว้ า่ พวกเขาได้ไช้เวลา ความคิด และพละก�ำลังที่
ควรเป็นของพระคริสต์ไปให้กบั ซาตานบ่อยแค่ไหน ซึง่ เป็นบันทึกแสนเศร้าทีท่ ตู สวรรค์
522 ต้องน�ำไปยังสวรรค์ มนุษย์ที่เฉลียวฉลาด และผู้อ้างตนว่าติดตามพระคริสต์

ได้หมกมุน่ อยูก่ บั การสะสมทรัพย์สมบัตทิ างฝ่ายโลกหรือสนุกสนานกับความเพลิดเพลิน
ทางโลก พวกเขาสังเวยเงินทอง เวลาและก�ำลังให้กับการโอ้อวดและสนองตัณหาของ
ตนเอง แต่ใช้เวลาเพียงเล็กน้อยกับการอธิษฐาน การศึกษาพระคัมภีร์ การถ่อมตนและ
การสารภาพบาป {GC 487.3}
ซาตานค้นหากลวิธีนับไม่ถ้วนเพื่อครอบครองความคิดของเรา จนท�ำให้เรา
ไม่ได้ใส่ใจกับงานที่เราควรท�ำความคุ้นเคยมากที่สุด เจ้าจอมหลอกลวงเกลียดชัง
ความจริงยิ่งใหญ่ที่เปิดเผยให้เห็นการเสียสละเพื่อไถ่บาปและผู้ไกล่เกลี่ยที่มีอ�ำนาจ
อย่างเต็มล้น มันรู้ดีแก่ใจว่า เพื่อให้ได้ผลตามที่มันต้องการ มันจะต้องหันเหความคิด
ให้ออกไปจากพระเยซูและจากความจริงของพระองค์ {GC 488.1}
ผู้ที่ต้องการรับผลประโยชน์จากการเป็นผู้ไกล่เกลี่ยของพระผู้ช่วยให้รอด
จะต้องไม่ยอมให้สิ่งใดมาขัดขวางความพยายามของเขาที่จะไปถึงความบริสุทธิ์ที่
สมบูรณ์แบบด้วยความย�ำเกรงพระเจ้า เขาจะต้องใช้เวลาทีม่ คี า่ เพือ่ การศึกษาความจริง
ของพระค�ำด้วยความจริงใจ และการอธิษฐาน แทนทีจ่ ะใช้ไปกับความสนุกเพลิดเพลิน
การโอ้อวดหรือการแสวงหาผลก�ำไร ประชากรของพระเจ้าจะต้องเข้าใจเรือ่ งพระวิหาร
และการพิจารณาพิพากษาอย่างถ้วนถี่ ทุกคนจะต้องมีความรู้เรื่องต�ำแหน่งและ
พระราชกิจของมหาปุโรหิตที่ยิ่งใหญ่ มิฉะนั้นแล้ว พวกเขาจะไม่สามารถน�ำความเชื่อ
ออกมาใช้ในช่วงเวลาทีจ่ ำ� เป็นเช่นนี้ หรือเข้าไปอยูใ่ นต�ำแหน่งทีพ่ ระเจ้าทรงต้องการให้
เขาไปอยู่ ทุกคนมีจติ วิญญาณทีจ่ ะต้องช่วยให้รอดหรือปล่อยให้พนิ าศ แต่ละคนจะมีคดี
ที่จะต้องขึ้นศาลของพระเจ้า แต่ละคนจะต้องเผชิญหน้ากับพระผู้พิพากษาที่ยิ่งใหญ่
จึงส�ำคัญมากเพียงไร ที่สมองของทุกคนจะต้องไตร่ตรองอยู่เสมอ ถึงภาพที่น่าสะพึง
กลัวเมือ่ การพิพากษาจะเกิดขึน้ และหนังสือบันทึกจะถูกเปิดออกมา เมือ่ ทุกคน พร้อม
กับดาเนียล จะต้องยืนอยู่ในต�ำแหน่งของเขาในวันสุดท้าย {GC 488.2}
ทุกคนทีไ่ ด้รบั แสงสว่างในเรือ่ งเหล่านีจ้ ะต้องเป็นพยานให้กบั ความจริงยิง่ ใหญ่
ที่พระเจ้าได้ทรงมอบหมายให้เขา พระวิหารในสวรรค์เป็นจุดศูนย์กลางการปฏิบัติ
พระราชกิจของพระคริสต์เพื่อมนุษย์ เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณทุกดวงที่มี
ชีวติ อยูบ่ นโลกนี้ เป็นการเปิดให้มองเห็นแผนการไถ่ให้รอด ซึง่ น�ำเราตรงไปจนถึงเวลา
สิ้นยุค และเปิดประเด็นเรื่องราวการต่อสู้ระหว่างความชอบธรรมและความบาป เป็น
เรื่องส�ำคัญยิ่งที่ทุกคนจะต้องตรวจสอบเรื่องเหล่านี้อย่างละเอียดและ
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ให้ค�ำตอบแก่ทุกคนที่ถามถึงเหตุผลของความหวังที่ได้จากเรื่องนี้ได้ {GC 488.3}
การเป็นผู้ไกล่เกลี่ยของพระคริสต์เพื่อมนุษย์ในพระวิหารเบื้องบนคือสิ่งที่
จ�ำเป็นต่อแผนการความรอดเท่าเทียมกับความตายของพระองค์บนกางเขน โดยความ
ตายของพระคริสต์ พระองค์ทรงเริม่ งานซึง่ พระองค์ทรงกระท�ำต่อภายหลังจากการฟืน้
พระชนม์และเสด็จกลับสู่สวรรค์เพื่อท�ำต่อให้ส�ำเร็จ เราจะต้องเข้าไปภายในม่านด้วย
ความเชือ่ “พระเยซูผทู้ รงน�ำหน้าได้เสด็จเข้าไปก่อนเพือ่ เราแล้ว” (ฮีบรู 6:20) ณ ทีน่ นั่
ความสว่างจากกางเขนแห่งคาล์วารีถูกสะท้อนออกมา ณ ที่นั่นเราจะเข้าใจความ
ลึกลับของการไถ่ให้รอดได้ชัดเจนยิ่งขึ้น การช่วยมนุษย์ให้รอดส�ำเร็จได้ด้วยค่าใช้จ่าย
ที่ประเมินค่าไม่ได้ของสวรรค์ การเสียสละที่ท�ำไปมีค่าเทียมเท่ากับค่าเสียหายอย่าง
เต็มขนาดที่เกิดจากการล่วงละเมิดพระบัญญัติของพระเจ้า พระเยซูทรงเปิดทางที่จะ
ไปให้ถึงบัลลังก์ของพระบิดาและโดยการไกล่เกลี่ยของพระองค์ ทุกคนที่ต้องการเข้า
มาหาพระองค์ด้วยความเชื่ออย่างจริงใจ จะเข้ามาถึงพระเจ้าได้ {GC 489.1}
“บุคคลที่ซ่อนการละเมิดของตนจะไม่จ�ำเริญ แต่บุคคลที่สารภาพและทิ้ง
ความชัว่ เสียจะได้ความกรุณา “ (สุภาษิต 28:13) หากผูท้ ปี่ กปิดและหาข้อแก้ตวั ให้กบั
ความผิดของตนเองสามารถมองเห็นซาตานยินดีปรีดาเพียงใด และเยาะเย้ยพระคริสต์
และทูตสวรรค์ผู้บริสุทธิ์เพราะการกระท�ำของพวกเขาอย่างไร พวกเขาคงจะเร่งรีบ
สารภาพบาปของเขาและขจัดมันทิง้ ไป โดยผ่านความบกพร่องในอุปนิสยั ของแต่ละคน
ซาตานกระท�ำการควบคุมความคิดทั้งหมดและมันรู้ดีว่า หากพวกเขาเก็บรักษาความ
บกพร่องเหล่านี้ไว้ มันก็จะประสบชัยชนะ ด้วยเหตุนี้ มันคอยหาโอกาสที่จะหลอก
ผู้ติดตามพระคริสต์ด้วยเล่ห์ที่ร้ายกาจของมันอยู่เสมอ เพื่อพวกเขาจะไม่สามารถ
เอาชนะได้ แต่พระเยซูทรงทูลขอเผือ่ เขาทัง้ หลายด้วยพระหัตถ์ทมี่ บี าดแผล พระวรกาย
ทีฟ่ กช�ำ้ และพระองค์ทรงประกาศให้กบั ทุกคนทีจ่ ะติดตามพระองค์วา่ “พระคุณของเรา
ก็มีพอส�ำหรับเจ้าแล้ว” (2 โครินธ์ 12:9 TKJV) “จงเอาแอกของเราแบกไว้ แล้วเรียน
จากเรา เพราะว่าเราสุภาพและใจอ่อนน้อม และจิตใจท่านทั้งหลายจะได้พัก ด้วยว่า
แอกของเราก็พอเหมาะ และภาระของเราก็เบา” (มัทธิว 11: 29,30) อย่าให้ผู้ใดคิดว่า
ความบกพร่องของเขารักษาให้หายไม่ได้ พระเจ้าจะทรงประทานความเชือ่ และพระคุณ
ที่จะเอาชนะสิ่งเหล่านี้ได้ {GC 489.2}
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ประกอบพิธีจ�ำลอง เมื่อมหาปุโรหิตทูลขอการลบบาปให้ชนชาติอิสราเอล ทุกคนจะ
ต้องบังคับใจของเขาด้วยการส�ำนึกผิดจากบาปและถ่อมตนต่อเบือ้ งพระพักตร์พระเจ้า
มิฉะนั้น เขาอาจจะถูกอเปหิจากสังคมอิสราเอล ในท�ำนองเดียวกัน ทุกคนที่ต้องการ
มีชื่อคงอยู่ในสมุดแห่งชีวิตจะต้องบังคับจิตใจของเขาต่อเบื้องพระพักตรพระเจ้าด้วย
การเสียใจต่อบาปและการกลับใจอย่างแท้จริง ด้วยว่าวันเวลาแห่งพระกรุณาธิคุณ
ของเขามีเหลือไม่มากนัก จ�ำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบจิตใจอย่างถี่ถ้วนและสัตย์
ซือ่ จิตใจทีเ่ ล่นๆไม่จริงจังของผูค้ นจ�ำนวนมากทีอ่ า้ งตนเป็นคริสเตียนจะต้องขจัดทิง้ ไป
มีการต่อสู้ที่ส�ำคัญอยู่เบื้องหน้าทุกคนที่ต้องการเอาชนะความโน้มเอียงชั่วที่พยายาม
ควบคุมพวกเขา ทุกคนต้องเตรียมพร้อมด้วยตนเอง เราไม่ได้รบั ความรอดเป็นหมูค่ ณะ
ความบริสุทธิ์และความอุทิศตนของคนหนึ่งคน จะไม่สามารถทดแทนคุณลักษณะที่
ขาดไปของอีกคนหนึง่ แม้วา่ คนทุกชาติจะต้องผ่านการตรวจสอบในการพิพากษาของ
พระเจ้า แต่กระนัน้ พระองค์จะทรงตรวจสอบแต่ละกรณีอย่างละเอียดและระมัดระวัง
ราวกับว่าไม่มีคนอื่นๆในโลกนี้อีกแล้ว ทุกคนจะต้องผ่านการทดสอบและจะต้อง
ปราศจากต�ำหนิหรือริ้วรอยหรือความบกพร่องใดๆ {GC 489.3}
เหตุการณ์เกี่ยวข้องกับงานช่วงปิดท้ายแห่งการลบมลทินบาปนั้น ช่างน่า
เกรงขามเพียงไร ความสนใจต่อสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้มีความส�ำคัญยิ่ง การ
พิพากษานี้ก�ำลังด�ำเนินอยู่ในพระวิหารเบื้องบน โดยด�ำเนินคืบหน้ามาเป็นเวลาหลาย
ปีแล้ว ในเร็ววันนี้ การพิจารณานีจ้ ะด�ำเนินมาถึงผูท้ ยี่ งั มีชวี ติ อยู่ แต่ไม่มใี ครทราบว่าจะ
เป็นเมือ่ ใด ชีวติ ของเราจะปรากฏต่อเบือ้ งพระพักตร์ของพระเจ้าเพือ่ รับการตรวจสอบ
จึงเป็นเรือ่ งจ�ำเป็นอย่างยิง่ ทีจ่ ติ วิญญาณทุกดวงจะต้องรับฟังค�ำตักเตือนของพระผูช้ ว่ ย
ให้รอดในช่วงเวลานีม้ ากกว่าช่วงเวลาอืน่ ๆว่า “จงเฝ้าระวังและอธิษฐานอยู่ เพราะท่าน
ไม่รวู้ า่ เวลาวันนัน้ จะมาถึงเมือ่ ไร” (มาระโก 13:33) “ถ้าเจ้าไม่เฝ้าระวัง เราจะมาหาเจ้า
เหมือนอย่างขโมยและเจ้าจะไม่รู้ว่าเราจะมาหาเจ้าเมื่อไร” (วิวรณ์ 3:3) {GC 490.1}
เมื่องานการพิจารณาพิพากษาปิดฉากลง ชะตากรรมของทุกคนถูกตัดสิน
ให้ได้ชีวิตหรือตาย เวลาแห่งพระกรุณาธิคุณจะสิ้นสุดลงเพียงช่วงสั้นๆก่อนการเสด็จ
มาปรากฏขององค์พระเป็นเจ้าในหมูเ่ มฆบนท้องฟ้า ในพระธรรมวิวรณ์ พระคริสต์ทรง
มองลงไปยังเวลานัน้ และประกาศว่า “ผูท้ เี่ ป็นคนอธรรมก็ให้เขาประพฤติอธรรมต่อไป
ผู้ที่เป็นคนลามกก็ให้เขาลามกต่อไป ผู้ที่เป็นคนชอบธรรมก็ให้เขา
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กระท�ำการชอบธรรมต่อไป และผู้ที่เป็นคนบริสุทธิ์ก็ให้เขาเป็นคนบริสุทธิ์ต่อไป ดูเถิด
เราจะมาในเร็วๆนี้ และจะน�ำบ�ำเหน็จของเรามาด้วย เพื่อตอบแทนการกระท�ำของ
ทุกคน” (วิวรณ์ 22:11, 12) {GC 490.2}
คนชอบธรรมและคนชั่วยังคงมีชีวิตอยู่ในโลกในสภาพมตะ คนทั้งหลายจะ
ยังคงเพาะปลูกและก่อสร้าง กินและดื่ม ทุกคนไม่ตระหนักว่าการตัดสินสุดท้ายและ
เปลีย่ นแปลงไม่ได้ถกู ประกาศจากพระวิหารทีอ่ ยูเ่ บือ้ งบน ก่อนสมัยน�ำ้ ท่วมโลก โนอาห์
เข้าไปในนาวา พระเจ้ากักเก็บตัวเขาไว้และปิดประตูไม่ให้คนชัว่ ร้ายเข้าไป แต่เป็นเวลา
เจ็ดวันที่คนทั้งหลายไม่รู้ว่า ความหายนะของเขาถูกก�ำหนดแล้ว พวกเขายังคงด�ำเนิน
ชีวิตที่สะเพร่า รักสนุก และเยาะเย้ยค�ำเตือนเกี่ยวกับการพิพากษาที่ก�ำลังจะมาถึง
พระผู้ช่วยให้รอดตรัสว่า “บุตรมนุษย์จะเสด็จมาก็จะเป็นฉันนั้น” (มัทธิว 24: 39)
ดั่งขโมยในยามเที่ยงคืนที่มาอย่างเงียบๆ ไม่มีใครรู้เห็น เวลาที่ได้ตัดสินแล้วจะมาถึง
ซึ่งเป็นจุดชี้ชะตาของมนุษย์ทุกคน เป็นการเพิกถอนข้อเสนอแห่งความเมตตาที่ให้กับ
คนที่ท�ำผิดเป็นครั้งสุดท้าย{GC 491.1}
“เหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงเฝ้าระวังอยู่.......กลัวว่าจะมาฉับพลันและจะพบ
ท่านนอนหลับอยู”่ (มาระโก 13: 35,36) สภาพทีอ่ นั ตรายจะเป็นของผูท้ เี่ มือ่ ยล้าในการ
รอคอยและหันไปหาสิ่งเย้ายวนของโลก ในขณะที่นักธุรกิจหมกมุ่นอยู่กับการติดตาม
การค้าก�ำไร ในขณะที่คนรักความสนุกหรรษาคอยมองแต่การตามใจตนเอง ในขณะที่
บุตรสาวของแฟชัน่ จัดเตรียมเครือ่ งประดับอาจเป็นเวลาทีพ่ ระเจ้าพระผูท้ รงพิพากษา
คนทั้งโลกจะประกาศค�ำตัดสินว่าเจ้า “ถูกชั่งในตราชู (และ) ...เห็นว่ายังขาดอยู่”
(ดาเนียล.5:27) {GC 491.2}
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“ พระองค์ (กษัตริย์เบลชัสชาร์แห่งกรุงบาบิโลน) ได้ถูกชั่งในตราชู
ทรงเห็นว่ายังขาดอยู่ ” ดาเนียล 5 : 22 - 28

ตราชั่ง บนสวรรค์ ชั่งความดีกับความชั่ว ท่านอยู่ข้างไหน ?
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บทที่ 29

จุดเริ่มต้นของความชั่วความบาป
จุดเริ่มต้นของความบาปและสาเหตุที่ยังมีบาปอยู่เป็นเรื่องน่าฉงนยิ่งใหญ่ใน
สมองของคนมานานแล้ว พวกเขามองเห็นการกระท�ำของความชั่วซึ่งมีผลเป็นความ
โศกเศร้าและหายนะทีน่ า่ กลัวและต่างถามกันว่าภายใต้อำ� นาจการปกครองของพระเจ้า
ผูท้ รงสัพพัญญู ทรงฤทธานุภาพยิง่ ใหญ่และความรักทีไ่ ม่มขี อบเขตจ�ำกัด เรือ่ งทัง้ หมด
นี้ยังเกิดขึ้นอยู่ได้อย่างไร นี่เป็นเรื่องลึกลับที่พวกเขาหาค�ำอธิบายไม่ได้ ในความลังเล
และความสงสัย ตาของเขาจึงมองไม่เห็นความจริงที่เปิดเผยอย่างชัดเจนในพระวจนะ
ของพระเจ้าและจ�ำเป็นต่อความรอด มีคนพยายามค้นหาทีม่ าของบาป ลงแรงค้นหาใน
สิง่ ทีพ่ ระเจ้าไม่ทรงเปิดเผย ด้วยเหตุนี้ พวกเขาจึงหาค�ำตอบให้กบั ปัญหาของเขาไม่พบ
พวกเขาท�ำไปด้วยความรูส้ กึ สงสัยและจับผิด เพือ่ น�ำไปใช้เป็นข้ออ้างปฏิเสธพระวจนะ
ในคัมภีรศ์ กั ดิส์ ทิ ธิ์ แต่สำ� หรับคนอืน่ ๆทีไ่ ม่เข้าใจปัญหายิง่ ใหญ่ของความชัว่ ทีม่ เี หตุจาก
ธรรมเนียมประเพณีและการแปลความหมายผิดซึง่ ได้ปดิ บังค�ำสอนของพระคัมภีรเ์ กีย่ ว
กับพระอุปนิสัยของพระเจ้า และลักษณะการปกครอง และหลักการในการจัดการกับ
บาปของพระองค์ {GC 492.1}
เป็นไปไม่ได้ทจี่ ะใช้เรือ่ งจุดแรกเริม่ ของความบาปเพือ่ เป็นเหตุผลในการอธิบาย
การที่ยังมีความบาป แต่กระนั้น เราสามารถเข้าใจได้มากพอเกี่ยวกับเรื่องที่มาและ
จุดจบสิ้นเมื่อความบาปจะถูกท�ำลายในตอนสุดท้าย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความยุติธรรม
และพระเมตตาคุณของพระเจ้าได้อย่างเต็มที่ในการจัดการกับความชั่ว ไม่มีเรื่องใดที่
พระคัมภีรส์ อนไว้ชดั เจนมากไปกว่าเรือ่ งทีว่ า่ พระเจ้าไม่มสี ว่ นทีใ่ ห้บาปเกิดขึน้ ไม่มกี าร
ถอนคืนพระคุณของพระเจ้า ไม่มีความบกพร่องในระบอบการปกครองของพระเจ้าที่
เปิดโอกาสให้การกบฏเกิดขึ้น ความบาปเป็นผู้บุกรุก ไม่มีเหตุผลใดที่สามารถบอกได้
ว่าความบาปเกิดขึ้นได้อย่างไร ความบาปนั้นลึกลับและอธิบายไม่ได้ หากให้เหตุผล
แก้ตา่ งก็จะเป็นการปกป้องบาป หากมีขอ้ แก้ตวั ประการใดแล้วหรือหาเหตุผลเพือ่ แสดง
528 ให้เห็นว่าบาปเกิดขึ้นได้อย่างไร ความบาปก็ไม่ใช่เป็นบาป ค�ำจ�ำกัดความ

ของความบาปได้มาตามที่พระวจนะของพระเจ้าให้ไว้คือ “บาปเป็นสิ่งที่ผิดธรรม
บัญญัต”ิ เป็นผลกระท�ำของหลักการทีต่ อ่ สูก้ บั พระบัญญัตยิ งิ่ ใหญ่แห่งความรักซึง่ เป็น
พื้นฐานการปกครองของพระเจ้า {GC 492.1}
ก่อนที่ความชั่วจะเข้ามา ทั่วทั้งจักรวาลมีสันติสุขและความชื่นชมยินดี ทุกสิ่ง
ประสานเข้ากับพระประสงค์ของพระเจ้าอย่างบริบูรณ์ ความรักที่ถวายพระเจ้านั้น
สูงส่ง ความรักที่มีไว้ให้แก่กันนั้นไม่ล�ำเอียง พระคริสต์ผู้ทรงเป็นพระวาทะ พระองค์
ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าและทรงอยู่ร่วมกับพระบิดา ผู้ทรงด�ำรงอยู่เป็นนิตย์—
ร่วมเป็นหนึ่งในธรรมชาติ ในพระลักษณะและเป้าหมาย—พระองค์ทรงเป็นผู้เดียว
ในทั้งจักรวาลที่ทรงเข้าร่วมในการประชุมและในการวางแผนการทั้งหมดของพระเจ้า
พระบิดาทรงกระท�ำการผ่านพระคริสต์ในการทรงสร้างชาวสวรรค์ทงั้ ปวง “ในพระองค์
สรรพสิ่งได้ถูกสร้างขึ้นทั้งในท้องฟ้า….ไม่ว่าจะเป็นเทวบัลลังก์หรือเป็นเทพอาณาจักร
หรือเป็นเทพผู้ครองหรือศักดิเทพ” (โคโลสี 1: 16) และชาวสวรรค์ทั้งปวงถวายความ
ภักดีแด่พระคริสต์เสมอพระบิดา {GC 493.1}
พระบัญญัติแห่งความรักเป็นรากฐานการปกครองของพระเจ้า ความสุขของ
สรรพสิ่งที่ทรงสร้างขึ้นกับการประสานเข้ากันอย่างสมบูรณ์กับหลักการยิ่งใหญ่ของ
ความชอบธรรม พระเจ้าทรงประสงค์การรับใช้แห่งรักจากสิง่ มีชวี ติ ทัง้ หมดของพระองค์
คือความจงรักภักดีจากหัวใจทีซ่ าบซึง้ ในพระลักษณะของพระองค์ พระองค์ไม่ทรงพอ
พระทัยความจงรักภักดีทไี่ ด้จากการบังคับและพระองค์ทรงโปรดประทานความนึกคิด
ที่อิสระให้แก่ชาวสวรรค์ทั้งปวงเพื่อเขาจะมอบถวายการรับใช้ด้วยความสมัครใจ {GC
493.2}
แต่มีบุคคลหนึ่งเลือกที่จะใช้เสรีภาพนี้ไปในทางผิด บาปเริ่มขึ้นในตัวเขา รอง
ลงมาจากพระคริสต์ เขาเป็นผูท้ ไี่ ด้รบั เกียรติจากพระเจ้ามากทีส่ ดุ เมือ่ เปรียบเทียบกับ
บรรดาชาวสวรรค์อื่นๆ เขามีอ�ำนาจและสง่าราศีมากที่สุด ก่อนที่ลูซิเฟอร์จะล้มลงใน
บาป มันเป็นหัวหน้าเครูบผู้พิทักษ์ บริสุทธิ์และไร้มลทิน “พระเจ้าตรัสดังนี้ว่า เจ้าเป็น
ตราแห่งความสมบูรณ์แบบเต็มด้วยสติปญ
ั ญาและมีความงามอย่างพร้อมสรรพ เจ้าอยู่
ในเอเดน พระอุทยานของพระเจ้า เพชรพลอยทุกอย่างเป็นเสื้อของเจ้า” “เราตั้งเจ้า
ให้อยูก่ บั เครูบผูพ้ ทิ กั ษ์ทไี่ ด้เจิมตัง้ ไว้ เจ้าอยูบ่ นภูเขาบริสทุ ธิแ์ ห่งพระเจ้าและเจ้าเดินอยู่
ท่ามกลางศิลาเพลิง เจ้าปราศจากต�ำหนิในวิธีการทั้งหลายของเจ้า ตั้งแต่วันที่ 529

เจ้าได้ถกู สร้างขึน้ มาจนพบความบาปชัว่ ในตัวเจ้า” (เอเสเคียล 28: 12-15) {GC 493.3}
ลูซเิ ฟอร์นา่ จะยังคงอยูเ่ ป็นทีช่ นื่ ขอบของพระเจ้า เป็นทีร่ กั และได้รบั เกียรติจาก
หมูท่ ตู สวรรค์ทงั้ ปวง มันน่าจะใช้อำ� นาจอันสูงส่งเพือ่ เป็นพระพรแก่ผอู้ นื่ และเพือ่ ถวาย
เกียรติพระผูส้ ร้าง แต่ผเู้ ผยพระวจนะกล่าวว่า “จิตใจของเจ้าผยองขึน้ เพราะความงาม
ของเจ้า เจ้ากระท�ำให้สติปญ
ั ญาของเจ้าเสือ่ มทรามลง เพราะเห็นแก่ความงามของเจ้า”
(ข้อ 17) ทีละเล็กทีละน้อย ลูซิเฟอร์ได้เข้ามาหมกมุ่นอยู่กับความต้องการยกตนให้
สูงขึ้น “เจ้าถือตัวเจ้าว่าฉลาดอย่างพระเจ้า” “เจ้าร�ำพึงในใจของเจ้าว่า ข้าจะขึ้นไปยัง
ฟ้าสวรรค์เหนือดวงดาวทั้งหลายของพระเจ้า ข้าจะตั้งพระที่นั่งของข้า ณ ที่สูงนั้น…
ข้าจะขึ้นไปเหนือความสูงของเมฆ ข้าจะกระท�ำตัวของข้าเหมือนองค์ผู้สูงสุด” (ข้อ 6;
อิสยาห์ 14: 13,14) แทนทีล่ ซู เิ ฟอร์จะพยายามชักจูงให้สงิ่ มีชวี ติ ทัง้ ปวงเทิดทูนพระเจ้า
ให้สูงสุดและจงรักภักดีต่อพระผู้ที่สร้างมันขึ้นมา มันกลับพยายามที่จะให้ทูตสวรรค์
รับใช้และเคารพมัน มันอยากได้เกียรติยศที่พระบิดาทรงโปรดประทานให้พระบุตร
เจ้าชายแห่งเหล่าทูตสวรรค์องค์นี้หวังอยากได้อ�ำนาจซึ่งที่เป็นสิทธิของพระคริสต์
เท่านั้นที่จะถือครอง {GC 494.1}
การร้องเพลงด้วยความยินดีของชาวสวรรค์ทั้งหมดสะท้อนให้เห็นพระรัศมี
ภาพของพระผู้สร้างและเป็นการถวายสรรเสริญพระองค์ ในขณะที่พระเจ้าทรงได้รับ
เกียรติเช่นนี้ ทุกสิ่งมีแต่สันติสุขและความชื่นชม แต่บัดนี้มีเสียงหนึ่งที่ไม่ประสานเข้า
กับเสียงอื่นๆได้ท�ำลายความกลมกลืนของชาวสวรรค์ไป การท�ำเพื่อตนเองและการ
ยกตนขึ้นเป็นวิถีทางที่ตรงข้ามกับแผนการของพระผู้สร้าง การกระท�ำเช่นนี้ปลูกฝัง
ความชั่วเข้าไปในจิตใจที่ซึ่งสง่าราศีของพระเจ้าจะต้องยิ่งใหญ่ที่สุด ที่ประชุมของสภา
ชาวสวรรค์ออ้ นวอนกับลูซเิ ฟอร์ พระบุตรของพระเจ้าได้อธิบายให้มนั เห็นความยิง่ ใหญ่
คุณความดีและความยุติธรรมของพระผู้สร้างและพระบัญญัติของพระองค์ที่ศักดิ์สิทธิ์
และไม่เปลี่ยนแปลง พระเจ้าเองทรงเป็นผู้วางระเบียบของสวรรค์และการไม่ท�ำตาม
ระเบียบจะเป็นการหลู่เกียรติพระผู้สร้างมันขึ้นมาและน�ำความหายนะมาสู่ตนเอง แต่
ค�ำตักเตือนทีป่ ระทานให้ดว้ ยความรักของพระเจ้าและพระเมตตาคุณทีไ่ ม่มวี นั หมดสิน้
กับการปลุกวิญญาณการต่อต้านขึ้นมา ลูซิเฟอร์ปล่อยให้ความอิจฉาที่มีต่อพระคริสต์
มีชัยและมันก็ยิ่งมั่นใจในสิ่งที่มันท�ำ {GC 494.2}
530 ความภูมิใจในความงดงามในตัวของมันเองหล่อเลี้ยงความปรารถนาที่จะ

เป็นใหญ่ มันไม่พอใจกับเกียรติยศสูงศักดิท์ ที่ รงโปรดประทานให้มนั ว่าเป็นของประทาน
จากพระเจ้าและไม่ท�ำให้มันซาบซึ้งในพระคุณต่อพระผู้สร้าง มันเทิดทูนในรัศมีสดใส
และความสูงเกียรติและหวังอยากที่จะเท่าเทียมกับพระเจ้า ชาวสวรรค์รักและเคารพ
มัน ทูตสวรรค์ต่างยินดีที่จะปฏิบัติตามค�ำสั่งของมันและมันได้รับสติปัญญาและรัศมี
ภาพเหนือกว่าทูตสวรรค์ทงั้ หมด ถึงกระนัน้ พระบุตรของพระเจ้าทรงเป็นทีย่ อมรับของ
ชาวสวรรค์ พระองค์ทรงเป็นหนึง่ ร่วมกับพระบิดาทัง้ ในพลังและอ�ำนาจ ในการปรึกษา
ทัง้ หมดของพระเจ้า พระคริสต์ทรงเข้าร่วมอยูด่ ว้ ย ในขณะทีล่ ซู เิ ฟอร์ไม่ได้รบั อนุญาตให้
เข้าร่วมในการวางแผนการของพระเจ้า ทูตสวรรค์ทยี่ งิ่ ใหญ่นถี้ ามว่า “ท�ำไม พระคริสต์
จึงมีอำ� นาจยิง่ ใหญ่เช่นนี้ ท�ำไมพระองค์จงึ ได้รบั เกียรติเหนือกว่าลูซเิ ฟอร์” {GC 495.1}
ลูซเิ ฟอร์ออกไปจากทีข่ องมันทีอ่ ยูเ่ บือ้ งพระพักตร์พระเจ้า มันไปกระจายความ
รูส้ กึ ไม่พอใจให้กบั เหล่าทูตสวรรค์ มันท�ำงานนีอ้ ย่างลับๆ และชัว่ ขณะหนึง่ มันได้ปกปิด
เป้าหมายแท้จริงด้วยการแสดงว่ามันย�ำเกรงพระเจ้า มันพยายามสร้างความไม่พอใจ
เกี่ยวกับพระบัญญัติที่ใช้ปกครองชาวสวรรค์และยุยงว่าพวกเขาถูกบังคับด้วยข้อห้าม
ต่างๆที่ไม่จ�ำเป็น เนื่องจากว่าธรรมชาติของทูตสวรรค์นั้นบริสุทธิ์ มันจึงเรียกร้องให้
พวกเขาปฏิบตั ติ ามความต้องการของตนเอง มันพยายามท�ำตัวเพือ่ ให้ทตู สวรรค์เห็นใจ
ในตัวมันด้วยการท�ำให้เห็นว่าการที่พระเจ้าพระราชทานเกียรติยศสูงสุดให้พระคริสต์
พระเจ้าไม่ยุติธรรกับมัน มันอ้างว่าความอยากได้อ�ำนาจและเกียรติยศยิ่งใหญ่ขึ้นนั้น
มันไม่ได้มเี ป้าหมายเพือ่ ยกชูตนเองขึน้ ให้สงู แต่เพือ่ ให้ชาวสวรรค์ทงั้ ปวงได้รบั เสรีภาพ
โดยวิธีนี้พวกเขาอาจได้รับการยกระดับที่สูงขึ้น {GC 495.2}
ด้วยพระเมตตาคุณยิ่งใหญ่ของพระเจ้า พระองค์ทรงอดพระทัยนานต่อ
ลูซิเฟอร์ พระองค์ไม่ได้ปลดมันลงจากต�ำแหน่งสูงศักดิ์ในทันที เมื่อวิญญาณของมัน
หลงไปกับความไม่พอใจ หรือเมือ่ มันเริม่ เสนอข้ออ้างทีผ่ ดิ ให้ทตู สวรรค์ทซี่ อื่ สัตย์ฟงั มัน
คงยังอยู่ในสวรรค์อีกนาน ครั้งแล้วครั้งเล่า มันได้รับข้อเสนอการอภัยโทษโดยมีข้อแม้
ให้มนั กลับใจและยอมถวายตัว ความพยายามเช่นนีม้ เี พียงความรักและพระปัญญาของ
พระเจ้าที่จะท�ำให้มันส�ำนึกในความผิด ไม่เคยมีวิญญาณของความไม่พอใจปรากฏใน
สวรรค์ แรกเริ่มนั้น ลูซิเฟอร์เองมองไม่เห็นว่ามันก�ำลังถอยห่างออกไป มันไม่เข้าใจ
ธรรมชาติที่แท้จริงในความรู้สึกของมันเอง แต่เมื่อความไม่พึงพอใจของมัน
ผ่านการพิสูจน์ว่าไม่มีมูลเหตุแล้ว ลูซิเฟอร์ก็มั่นใจว่ามันผิดเองและสิ่งทั้งปวงที่ 531

พระเจ้ากล่าวไว้นั้นยุติธรรมและมันควรที่จะยอมรับข้อก�ำหนดเหล่านี้ต่อหน้าชาว
สวรรค์ทงั้ ปวง หากมันท�ำเช่นนี้ มันคงได้ชว่ ยตัวมันเองและทูตสวรรค์มากมายไว้ ในเวลา
นี้มันยังไม่ได้ละทิ้งความภักดีต่อพระเจ้าไปโดยสิ้นเชิง แม้มันละทิ้งต�ำแหน่งของเทพ
ผูพ้ ทิ กั ษ์ไป แต่หากมันยอมทีจ่ ะกลับไปหาพระเจ้า ยอมรับพระปัญญายิง่ ใหญ่ของพระ
ผู้สร้างและพอใจที่จะรับต�ำแหน่งที่ทรงโปรดแต่งตั้งให้มันในแผนการยิ่งใหญ่ของ
พระเจ้าแล้ว มันก็คงได้รับต�ำแหน่งของมันคืนมา แต่ความหยิ่งยโสท�ำให้มันไม่ยอม
จ�ำนน มันยืนกรานปกป้องแนวคิดของมัน ยืนยันว่ามันไม่จ�ำเป็นต้องการการกลับใจ
และตั้งใจเต็มที่เพื่อต่อสู้พระผู้สร้างของมันในความขัดแย้งที่ยิ่งใหญ่ {GC 495.3}
บัดนี้ ก�ำลังปัญญาเฉียบแหลมทั้งหมดของมันมุ่งหันเข้าหางานการหลอกลวง
เพื่อเอาชนะความเห็นใจของทูตสวรรค์ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของมัน แม้ความจริงที่
พระคริสต์เตือนและแนะน�ำมันยังถูกบิดเบือนเพื่อใช้ในแผนการทรยศของมัน ส�ำหรับ
ทูตสวรรค์ที่วางใจและผูกพันอย่างใกล้ชิดกับมัน ซาตานท�ำให้พวกเขาเห็นว่ามันไม่ได้
รับความยุตธิ รรมต�ำแหน่งของมันไม่ได้รบั ความเคารพและเสรีภาพของมันถูกตัดทอน
จากการแปลความหมายพระด�ำรัสของพระคริสต์ไปในทางผิด มันก้าวไปสู่การพูด
กลับกลอกและพูดเท็จ มันกล่าวหาพระบุตรของพระเจ้าทีว่ างแผนเพือ่ ท�ำให้มนั อับอาย
ต่อหน้าเหล่าผู้ที่อาศัยอยู่ในสวรรค์ มันยังน�ำประเด็นเท็จระหว่างมันเองกับทูตสวรรค์
ซือ่ สัตย์ขนึ้ มา ทูตสวรรค์ไม่อาจโน้นน้าวและน�ำเข้ามาอยูฝ่ า่ ยเดียวกับมัน มันก็กล่าวหา
ว่าเป็นผูท้ ไี่ ม่สนใจผลประโยชน์ของชาวสวรรค์ งานทีต่ วั มันก�ำลังท�ำอยูน่ มี้ นั ซัดทอดใส่
ทูตสวรรค์ทยี่ งั คงซือ่ สัตย์กบั พระเจ้า เพือ่ ให้คำ� กล่าวหาของพระเจ้าทีม่ ตี อ่ มันไม่ยตุ ธิ รรม
มันหันไปโจมตีพระด�ำรัสและการกระท�ำของพระผูส้ ร้าง เป็นนโยบายของมันทีจ่ ะท�ำให้
ทูตสวรรค์งนุ งงเกีย่ วกับเรือ่ งพระประสงค์ของพระเจ้าด้วยการโต้แย้งอันฉลาดแกมโกง
ของมัน ทุกสิ่งที่เรียบง่ายนั้นมันห่อหุ้มด้วยความลึกลับและการบิดเบือนอย่างมีศิลปะ
มันโยนข้อสงสัยใส่ถอ้ ยค�ำอันชัดแจ้งทีส่ ดุ ของพระเยโฮวาห์ ต�ำแหน่งสูงของมันทีอ่ ยูใ่ กล้
อ�ำนาจการปกครองของพระเจ้าท�ำให้สิ่งที่มันพูดมีน�้ำหนักมากยิ่งขึ้นและโน้มน้าวให้
ชาวสวรรค์มากมายเข้าร่วมกับมันในการกบฏต่ออ�ำนาจของพระเจ้าแห่งสรวงสวรรค์
{GC 496.1}
ด้วยพระปัญญาของพระเจ้า พระองค์ทรงปล่อยให้ซาตานท�ำงานของมัน
532 ต่ อ ไปจนกระทั่ ง จิ ต ใจแห่ ง ความไม่ พ อใจสุ ก งอมกลายเป็ น กบฏอย่ า งเต็ ม

รูปแบบ พระองค์จำ� เป็นต้องปล่อยให้แผนการของมันพัฒนาไปอย่างเต็มทีเ่ พือ่ ลักษณะ
และธาตุแท้จะประจักษ์ออกมา ลูซเิ ฟอร์ในฐานะเครูบผูท้ ไี่ ด้เจิมแล้วนัน้ ได้รบั การเชิดชู
อย่างสูง มันเป็นที่รักยิ่งของชาวสวรรค์ มันมีอิทธิพลเหนือกว่าพวกเขามาก อาณา
บริเวณการปกครองของมันไม่ได้รวมเฉพาะชาวสวรรค์เท่านัน้ แต่ยงั รวมเอาโลกทัง้ หมด
ที่พระองค์ทรงเนรมิตสร้างมานั้นและซาตานคิดว่าหากมันชักน�ำทูตสวรรค์เข้ามาร่วม
การกบฏกับมันได้แล้ว มันก็จะชักน�ำโลกอื่นเข้าร่วมกับมัน มันน�ำเสนอปัญหาในส่วน
ของมันได้อย่างแนบเนียน มันใช้เล่หเ์ หลีย่ มและการหลอกลวงเพือ่ จะได้บรรลุเป้าหมาย
ของมัน อ�ำนาจของการหลอกลวงของมันนั้นยิ่งใหญ่และมันได้เปรียบด้วยการแฝงตัว
โดยสวมเสือ้ คลุมแห่งความเท็จ แม้ทตู สวรรค์ทจี่ งรักภักดีไม่อาจเข้าใจลักษณะนิสยั ของ
มันหรือมองเห็นว่างานของมันจะน�ำไปสู่ทิศทางใด {GC 497.1}
ซาตานได้รบั เกีรยติอย่างสูงมาตลอดและการกระท�ำทัง้ หมดของมันถูกปกปิด
ไว้อย่างมิดชิด ยากที่ทูตสวรรค์จะรับรู้ธรรมชาติที่แท้จริงของงานของมัน เราจะมอง
ไม่เห็นความชั่วของบาปจนกระทั่งมันเติบใหญ่อย่างเต็มที่ จวบจนกระทั่งบัดนี้ ไม่มีที่
ส�ำหรับบาปในจักรวาลของพระเจ้า และสิ่งมีชีวิตที่บริสุทธิ์ไม่เข้าใจถึงธรรมชาติและ
ความชั่วร้ายของมัน พวกเขามองไม่เห็นผลน่ากลัวที่ตามมาจากการละทิ้งพระบัญญัติ
ของพระเจ้า ในช่วงแรก ซาตานปกปิดการกระท�ำของมันไว้ภายใต้การแสดงออกอย่าง
น่าฟังว่าจงรักภักดีตอ่ พระเจ้า มันอ้างว่าตนคอยสนับสนุนทีจ่ ะเทิดพระเกียรติพระเจ้า
รักษาการปกครองของพระองค์ให้มนั่ คงยิง่ ขึน้ และให้เกิดประโยชน์แก่เหล่าผูอ้ าศัยทัง้
ปวงในสวรรค์ ในขณะทีม่ นั ยังคงปลูกฝังความไม่พอใจใส่ในความคิดของทูตสวรรค์ทอี่ ยู่
ภายใต้มัน มันท�ำอย่างแนบเนียนเพื่อให้ดูเหมือนว่ามันก�ำลังหาทางที่จะก�ำจัดความ
ไม่พอใจ เมื่อมันเรียกร้องให้เปลี่ยนแปลงระเบียบและกฎบัญญัติการปกครองของ
พระเจ้า มันท�ำด้วยการหลอกลวงและอ้างว่าเป็นเรื่องจ�ำเป็นเพื่อรักษาความเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกันในสวรรค์ {GC 497.2}
พระเจ้าทรงใช้ความชอบธรรมและความจริงเท่านัน้ เพือ่ จัดการกับบาป ซาตาน
ใช้สิ่งที่พระเจ้าไม่ใช้ คือประจบประแจงและหลอกลวง มันคอยหาที่จะปลอมแปลง
พระวจนะ ของพระเจ้าและเสนอให้ทูตสวรรค์เข้าใจแผนการปกครองของพระองค์ไป
ในทางทีผ่ ดิ โดยอ้างว่าพระเจ้าไม่ยตุ ธิ รรมในเรือ่ งของการจัดวางกฎและระเบียบกับผูท้ ี่
อาศัยอยู่ในสวรรค์ การเรียกร้องให้สิ่งมีชีวิตทั้งปวงยอมจ�ำนนและเชื่อฟัง
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พระองค์นนั้ พระองค์เพียงแต่ตอ้ งการยกพระองค์เองขึน้ ด้วยเหตุนี้ จึงจ�ำเป็นทีจ่ ะต้อง
แสดงให้เหล่าชาวสวรรค์ทงั้ ปวงและโลกทัง้ หลายว่า การปกครองของพระเจ้ายุตธิ รรม
บัญญัตขิ องพระองค์สมบูรณ์ ซาตานท�ำให้ดปู ระหนึง่ ว่ามันเองคอยพยายามส่งเสริมเพือ่
ประโยชน์ของจักวาล ทุกคนจะต้องเข้าใจลักษณะที่แท้จริงของผู้ฉกชิงและเป้าหมาย
จริงของมัน การเปิดเผยตนเองด้วยผลงานชั่วของมันจ�ำเป็นต้องใช้เวลา {GC 498.1}
ซาตานโทษความขัดแย้งซึง่ มันก่อขึน้ ในสวรรค์นนั้ ไปลงบนพระบัญญัตแิ ละการ
ปกครองของพระเจ้า มันประกาศว่าความชัว่ ทัง้ ปวงเป็นผลของการบริหารจัดการของ
พระเจ้า มันอ้างว่าเป็นความประสงค์ของมันที่จะท�ำให้พระบัญญัติของพระเจ้าดีขึ้น
ดังนั้นจึงเป็นเรื่องจ�ำเป็นที่จะต้องให้มันแสดงสิ่งที่มันอ้างและแสดงข้อเสนอในการ
เปลี่ยนแปลงกฎบัญญัติของพระเจ้าของมัน ผลงานของมันจะต้องปรักปร�ำตัวมันเอง
ซาตานอ้างแต่แรกแล้วว่ามันไม่ได้กบฏ ทั้งจักรวาลจะต้องเห็นจอมหลอกลวงถูกเปิด
หน้ากากเผยโฉมหน้าออกมา {GC 498.2}
เมือ่ พระเจ้าทรงชีข้ าดทีจ่ ะไม่ให้ซาตานอยูใ่ นสวรรค์ตอ่ ไป พระองค์ผทู้ รงกอปร
ด้วยพระปัญญาไม่มีขีดจ�ำกัดยังคงไม่ท�ำลายซาตานไป เนื่องจากพระเจ้าทรงยอมรับ
การรับใช้ด้วยความรักเท่านั้น ความภักดีของผู้ที่พระองค์ทรงสร้างทั้งหมดจะต้องวาง
อยูบ่ นความส�ำนึกในความยุตธิ รรมและความเมตตากรุณาของพระองค์ ผูท้ อี่ าศัยอยูใ่ น
สวรรค์และโลกอื่นๆที่ยังไม่พร้อมจะเข้าใจธรรมชาติหรือผลของบาปจะมองไม่เห็น
ความยุตธิ รรมและความเมตตาของพระเจ้าในการท�ำลายซาตาน หากพระเจ้าได้ทำ� ลาย
มันเสียไปทันทีแล้ว พวกเขาจะรับใช้พระเจ้าด้วยความกลัวมากกว่าด้วยความรัก
อิทธิพลของผูห้ ลอกลวงจะไม่ถกู ขจัดไปให้หมดสิน้ หรือแม้กระทัง่ วิญญาณแห่งการกบฏ
ก็จะไม่ถูกถอนรากถอนโคนไปทั้งหมด เพื่อเป็นผลดีต่อทั้งจักรวาลตลอดไปทุกยุคจะ
ต้องปล่อยให้ความชัว่ เติบโตขึน้ เต็มที่ ซาตานจะต้องพัฒนาหลักการของมันจนถึงทีส่ ดุ
เพื่อให้ชีวิตทั้งมวลทื่พระเจ้าทรงสร้างมองเห็นข้อกล่าวหาที่มันมีต่อการปกครองของ
พระเจ้านั้นด้วยแสงสว่างที่แท้จริงเพื่อความยุติธรรมและพระเมตตาของพระเจ้าและ
พระบัญญัติที่ไม่เปลี่ยนแปลงของพระองค์หลุดพ้นจากข้อกล่าวหาไปตลอดกาล {GC
498.3}
การกบฏของซาตานจะต้องเป็นบทเรียนของจักรวาลตลอดไปทุกยุคที่ก�ำลัง
ั น่ากลัวของความบาป
534 มาถึง เป็นหลักฐานตลอดไปถึงธรรมชาติและผลลัพธ์อน

การกระท�ำตามแนวทางของซาตานซึง่ มีผลต่อทัง้ มนุษย์และทูตสวรรค์ จะเป็นข้อพิสจู น์
ว่าการละเลยอ�ำนาจของพระเจ้าจะมีผลออกมาเป็นเช่นไร สิ่งเหล่านี้จะเป็นหลักฐาน
แสดงให้เห็นว่าการปกครองของพระเจ้าและบัญญัติของพระองค์ที่มีไว้เพื่อความ
สมบูรณ์พูนสุขของสรรพสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างนั้น ด้วยเหตุนี้ ประวัติศาสตร์ของ
ประสบการณ์กบฏทีน่ า่ กลัวนีจ้ ะเป็นแนวป้องกันอย่างต่อเนือ่ งให้แก่สงิ่ มีชวี ติ ทีบ่ ริสทุ ธิ์
ทัง้ มวล เพือ่ ปกป้องไม่ให้เขาถูกหลอกในเรือ่ งธรรมชาติของการล่วงละเมิด เพือ่ ช่วยเขา
ไม่ให้ท�ำบาปและตกลงสู่ความทุกข์ของการต้องโทษ {GC 499.1}
ผู้ฉกชิงยิ่งใหญ่ยังคงแก้ตัวไปเรื่อยๆจนถึงใกล้ปิดฉากของการต่อสู้ในสวรรค์
เมื่อมีการประกาศว่าซาตานและผู้สนับสนุนของมันทั้งหมดจะถูกขับออกจากที่พ�ำนัก
สุขส�ำราญแล้วในตอนนั้น หัวหน้ากบฏจึงประกาศอย่างห้าวหาญหมิ่นประมาท
พระบัญญัติของพระผู้สร้าง มันย�้ำข้ออ้างว่าทูตสวรรค์ไม่ต้องการการควบคุม แต่ควร
ปล่อยให้ท�ำตามความต้องการของตนเอง ซึ่งจะชี้น�ำไปในทางที่ถูก มันประณามว่า
ข้อก�ำหนดของพระเจ้าจ�ำกัดเสรีภาพของมันและประกาศว่าเป็นความประสงค์ของ
มันทีจ่ ะหาทางลบล้างพระบัญญัติ เพือ่ ว่าเมือ่ หลุดออกจากข้อผูกมัดนี้ ชาวสวรรค์จะมี
ความเป็นอยู่ที่สูงขึ้นและมีราศีมากยิ่งขึ้น {GC 499.2}
ซาตานและพวกของมันพร้อมใจกันซัดทอดความผิดทั้งหมดของการกบฏใส่
พระคริสต์ โดยประกาศว่า หากพวกมันไม่ถูกต�ำหนิ ก็คงจะไม่มีการกบฏ ด้วยความ
ดื้อรั้นและการท้าทายอย่างไม่เกรงกลัวในการทรยศของมัน มันพยายามที่จะคว�่ำการ
ปกครองของพระเจ้าแต่ไร้ผล แต่กระนั้นมันยังอ้างอย่างหมิ่นประมาทว่าตนเป็นเหยื่อ
บริสทุ ธิข์ องอ�ำนาจกดขี่ ในทีส่ ดุ จ้าวจอมกบฏและผูส้ นับสนุนทัง้ หมดของมันถูกขับออก
จากสวรรค์ {GC 499.3}
วิญญาณเดียวกันที่ก่อกบฏขึ้นในสวรรค์ยังคงดลใจการกบฏในโลก ซาตาน
สานต่อนโยบายเดียวกันกับมนุษย์ดังที่มันกระท�ำกับทูตสวรรค์ บัดนี้วิญญาณของมัน
ครอบครองในเหล่าบุตรทีไ่ ม่เชือ่ ฟัง เช่นเดียวกับซาตาน พวกเขาพยายามท�ำลายข้อห้าม
ในบั ญ ญั ติ ข องพระเจ้ า และสั ญ ญาที่ จ ะให้ เ สรี ภ าพแก่ ม นุ ษ ย์ ด ้ ว ยการล่ ว งละเมิ ด
ค�ำสั่งสอนกฎหมาย การต�ำหนิบาปยังคงปลุกเร้าวิญญาณของความเกลียดชังและ
การต่อต้าน เมื่อข่าวสารค�ำเตือนของพระเจ้าน�ำสติของเขาคืนมา ซาตานน�ำมนุษย์ให้
แก้ตัวและหาคนเห็นใจที่ต้องท�ำบาป แทนที่จะแก้ไขความผิดของเขา
535

พวกเขากลับเกรี้ยวกราดใส่ผู้ที่ตักเตือนเขา เสมือนหนึ่งว่าเขาเป็นต้นเหตุเดียวที่ก่อ
ความล�ำบาก ตั้งแต่สมัยของอาแบลผู้ชอบธรรมจนถึงยุคนี้ของเรา คนทั้งหลายที่กล้า
ต�ำหนิบาปก็ยังคงได้รับการกล่าวโทษเช่นเดียวกันนี้ {GC 500.1}
ซาตานชักน�ำมนุษย์ให้ท�ำบาปด้วยการบิดเบือนพระลักษณะอุปนิสัยของ
พระเจ้าเช่นเดียวกันกับที่มันเคยท�ำในสวรรค์ มันท�ำให้คนมองว่าพระเจ้าเข้มงวดและ
โหดเหี้ยมและเมื่อมันท�ำได้ส�ำเร็จในระดับหนึ่ง มันประกาศว่าข้อจ�ำกัดของพระเจ้าที่
ไม่ยุติธรรมท�ำให้มนุษย์ล้มลงในบาป เช่นเดียวกับที่น�ำให้มันเองกบฏ {GC 500.2}
แต่พระเจ้าพระผู้ทรงด�ำรงอยู่นิรันดร์กาลทรงประกาศถึงพระลักษณะของ
พระองค์เองว่า “พระเยโฮวาห์ พระเยโฮวาห์ พระเจ้าผู้ทรงพระกรุณา ทรงกอปรด้วย
พระคุณ ทรงกริ้วช้า และบริบูรณ์ด้วยความรักมั่นคงและความสัตย์จริง ผู้ทรงส�ำแดง
ความรักมัน่ คงต่อมนุษย์กระทัง่ พันชัว่ อายุ ผูท้ รงโปรดยกโทษการล่วงละเมิด การทรยศ
และบาปของเขาเสีย แต่จะทรงถือว่าไม่มีโทษก็หามิได้” (อพยพ 34: 6.7) {GC 500.3}
การขับซาตานให้ออกไปจากสวรรค์ พระเจ้าทรงประกาศถึงความยุตธิ รรมของ
พระองค์และรักษาเกียรติของพระบัลลังก์ของพระองค์ไว้ แต่เมือ่ มนุษย์ทำ� บาปด้วยการ
ยอมแพ้ตอ่ การหลอกลวงของวิญญาณนีท้ ลี่ ะทิง้ พระเจ้า พระเจ้าทรงประทานหลักฐาน
แห่งรักของพระองค์ด้วยการประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เสด็จมา
สิ้นพระชนม์เพื่อมนุษยชาติที่ล้มลงในบาป ในขบวนการไถ่บาปนี้เปิดเผยให้เห็น
พระลักษณะของพระเจ้า ข้อโต้แย้งยิง่ ใหญ่ของกางเขนแสดงให้ทงั้ จักรวาลมองเห็นว่า
แนวทางบาปที่ลูซิเฟอร์เลือกนั้นไม่มีเหตุที่จะกล่าวหาการปกครองของพระเจ้าได้เลย
{GC 500.4}
ในการต่อสูร้ ะหว่างพระคริสต์กบั ซาตานในช่วงสมัยทีพ่ ระผูช้ ว่ ยให้รอดปฏิบตั ิ
กิจในโลกนั้น บุคคลิคองจ้าวจอมหลอกลวงถูกเปิดออก ไม่มีสิ่งใดที่ให้ผลต่อการถอน
รากซาตานให้ออกไปจากความรักของเหล่าทูตสวรรค์และจักรวาลทั้งปวงที่ภักดีได้ดี
ไปกว่าสงครามโหดเหี้ยมที่มันท�ำกับพระผู้ไถ่ของโลก การหมิ่นประมาทอย่างท้าทาย
ของมันที่เรียกร้องให้พระคริสต์กราบบูชามัน ความอาจหาญอย่างอวดดีไม่เกรงใจที่
ท้าเชิญพระองค์ขึ้นไปบนยอดเขาและยอดหอคอยพระนิเวศ ความประสงค์ร้ายกาจ
ที่เรียกร้องให้พระองค์กระโจนจากความสูงที่น่ากลัว ความมุ่งร้ายที่ไม่เคยหลับไหล
536 ที่ตามล่าพระองค์ไปทุกที่ การดลใจของปุโรหิตและประชาชนให้ปฏิเสธ

ความรักของพระองค์และในที่สุดร้องว่า “ตรึงเขาเสียที่กางเขนเถิด” เรื่องทั้งหมดนี้
ปลุกความตะลึงและความโกรธของทั่วจักรวาล {GC 501.1}
ซาตานเป็นผู้ที่ปลุกปั่นให้โลกปฏิเสธพระคริสต์ เจ้าชายแห่งความชั่วลงแรง
และเล่ห์ทั้งหมดของมันเพื่อท�ำลายพระเยซู เพราะมันมองเห็นว่าพระเมตตาและ
ความรักของพระผู้ช่วย ความเห็นอกเห็นใจและความสงสารอันอ่อนโยนของพระองค์
แสดงให้โลกเห็นถึงพระลักษณะอุปนิสยั ของพระเจ้า ซาตานโต้สทิ ธิการเรียกร้องทุกข้อ
ที่พระบุตรของพระเจ้ายกชูขึ้นมาและใช้มนุษย์เป็นตัวแทนของมันเพื่อท�ำให้ชีวิต
ของพระผู้ช่วยให้รอดเต็มล้นด้วยความทุกข์ระทมและเศร้าโศก การหลอกลวงและ
ความเท็จที่มันพยายามหามาเพื่อขัดขวางพระราชกิจของพระเยซู ความเกลียดชังที่
เปิดเผยผ่านเหล่าบุตรที่ไม่เชื่อฟัง ค�ำใส่ร้ายโหดเหี้ยมที่มันกล่าวหาพระองค์ผู้ทรงเป็น
แบบอย่างชีวิตที่ดีนั้น มาจากความอาฆาตที่ฝังลึกอยู่ข้างใน ไฟริษยาและการปองร้าย
ความเกลียดชังและผูกพยาบาทที่ประทุขึ้นมา ระเบิดเข้าใส่พระบุตรของพระเจ้าบน
กางเขนคาล์วารี ในขณะที่ชาวสวรรค์ทั้งปวงจ้องมองภาพนั้นด้วยความเงียบในความ
หวาดกลัว {GC 501.2}
เมื่อการถวายบูชายิ่งใหญ่ส�ำเร็จบริบูรณ์แล้ว พระคริสต์เสด็จขึ้นไปยังที่สูง
พระองค์ทรงปฏิเสธที่จะรับค�ำเยินยอเกียรติจากทูตสวรรค์จนกระทั่งพระองค์ทรง
น�ำเสนอค�ำเรียกร้องว่า “ข้าพระองค์ปรารถนาให้คนเหล่านัน้ ทีพ่ ระองค์ได้ประทานให้
แก่ข้าพระองค์อยู่กับข้าพระองค์ในที่ซึ่งข้าพระองค์อยู่นั้น” (ยอห์น 17: 24) และแล้ว
ค�ำตอบจากบัลลังก์พระบิดาดังมาด้วยความรักและอ�ำนาจที่ไม่อาจบรรยายได้ว่า “ให้
บรรดาทูตสวรรค์ของพระเจ้ากราบไหว้ท่าน” (ฮีบรู 1: 6) ไม่มีรอยเปื้อนใดอยู่บน
พระเยซู การถ่อมตนของพระองค์ได้สิ้นสุดลง การถวายบูชาส�ำเร็จบริบูรณ์ พระเจ้า
ทรงโปรดประทานพระนามหนึ่งให้พระองค์เหนือกว่านามอื่นใดทั้งสิ้น {GC 501.3}
บัดนี้ความผิดของซาตานโดดเด่นขึ้นมาให้เห็นอย่างไม่มีข้อแก้ตัว มันถูก
เปิดเผยออกมาให้เห็นนิสัยที่แท้จริงของมันว่าเป็นผู้พูดปดและเป็นฆาตกร เป็นที่
ประจักษ์แจ้งแล้วว่าวิญญาณเดียวกันที่มันใช้ปกครองเหล่าบุตรมนุษย์ทั้งหลายที่อยู่
ภายใต้อ�ำนาจของมันนั้นเป็นวิญญาณเดียวกันที่มันต้องการส�ำแดงหากมันเพียงได้รับ
อนุญาตให้ควบคุมชาวสวรรค์เหล่านั้นได้ มันเคยอ้างว่าการล่วงละเมิดพระบัญญัติ
ของพระเจ้าจะน�ำมาซึ่งเสรีภาพและความสูงส่ง แต่ผลที่ปรากฏออกมาให้เห็น 537

คือความเป็นทาส และความตกต�่ำ {GC 502.1}
ค�ำกล่าวหาอย่างหลอกลวงของซาตานที่มีต่อพระลักษณะและการปกครอง
ของพระเจ้าปรากฎให้เห็นด้วยความสว่างที่แท้จริง มันกล่าวหาว่าพระเจ้าแสวงหา
ที่จะยกพระองค์เองให้สูงขึ้นด้วยก�ำหนดให้สิ่งที่พระองค์สร้างมาถวายตัวและเชื่อฟัง
พระองค์และมันยังประกาศว่าในขณะที่พระผู้สร้างบังคับให้ผู้อื่นทั้งหมดละทิ้งตน
พระองค์เองไม่ยอมละทิ้งตนและไม่ยอมเสียสละ บัดนี้เป็นที่ประจักษ์แจ้งแล้วว่าเพื่อ
ความรอดของมนุษยชาติทลี่ ม้ ในบาป และบาปหนา พระผูท้ รงครอบครองจักรวาลทรง
เสียสละยิง่ ใหญ่ทสี่ ดุ ทีค่ วามรักจะกระท�ำได้ “พระเจ้าทรงให้โลกนีค้ นื ดีกนั กับพระองค์
โดยพระคริสต์” (2 โครินธ์ 5: 19) และยังเป็นทีป่ ระจักษ์วา่ ในขณะทีล่ ซู เิ ฟอร์เปิดประตู
ให้ความบาปเข้ามาด้วยความปรารถนาที่จะได้เกียรติยศและความยิ่งใหญ่นั้น พระ
คริสต์ทรงท�ำลายความบาปด้วยการถ่อมพระองค์และเชื่อฟังจนถึงความมรณา {GC
502.2}
พระเจ้าทรงส�ำแดงให้เห็นถึงความเกลียดชังของพระองค์ทมี่ ตี อ่ การกบฏ ชาว
สวรรค์ทั้งปวงเห็นความยุติธรรมของพระองค์ที่ส�ำแดงออกให้เห็นทั้งในการลงโทษ
ซาตานและในการช่วยมนุษย์ให้รอดจากบาป ลูซเิ ฟอร์เคยประกาศว่าหากพระบัญญัติ
ของพระเจ้าเปลี่ยนแปลงไม่ได้และงดการลงโทษไม่ได้ ผู้ล่วงละเมิดทุกคนจะต้อง
ถูกขวางกั้นให้ออกไปจากพระกรุณาธิคุณของพระผู้สร้างตลอดไป มันยังอ้างว่า
มนุษยชาติที่บาปหนานี้อยู่ไกลเกินที่จะช่วยให้รอด ดังนั้นจึงเป็นเหยื่อโดยชอบธรรม
ของมัน แต่ความตายของพระคริสต์เป็นการพิสจู น์เข้าข้างมนุษย์เหนือความโต้แย้งใดๆ
การลงโทษตามที่พระบัญญัติก�ำหนดตกอยู่กับพระองค์ผู้ทรงมีฐานะเท่าเทียมกับ
พระเจ้า และมนุษย์มีอิสระที่จะรับความชอบธรรมของพระคริสต์และด้วยการมีชีวิต
ทีส่ ำ� นึกผิดและการถ่อมตนจะได้ชยั ชนะเหมือนเช่นพระบุตรของพระเจ้าได้ชนะอ�ำนาจ
ของซาตานมาแล้ว ด้วยเหตุนพี้ ระเจ้ายุตธิ รรมและกระนัน้ ทรงเป็นผูก้ ระท�ำให้ทกุ คนที่
เชื่อในพระเยซูได้รับความชอบธรรมด้วย {GC 502.3}
แต่พระเยซูคริสต์เสด็จมายังโลกเพือ่ รับความทุกข์และสิน้ พระชนม์ไม่ใช่เพียง
เพือ่ ปฏิบตั กิ จิ ของการช่วยมนุษย์ให้รอดเท่านัน้ พระองค์เสด็จมาเพือ่ “เชิดชูพระธรรม”
และ “กระท�ำให้พระธรรมนัน้ มีเกียรติ” ไม่ใช่เพียงเพือ่ ให้ผทู้ โี่ ลกนีถ้ อื รักษาพระบัญญัติ
538 ของพระองค์ตามที่ควรถือรักษานั้น แต่เพื่อส�ำแดงให้โลกทั้งปวงในจักรวาล

ได้เห็นว่าพระบัญญัติของพระเจ้าเปลี่ยนแปลงไม่ได้ หากเพิกถอนข้อก�ำหนดของ
พระบัญญัติได้ พระบุตรของพระเจ้าไม่จ�ำเป็นต้องเสด็จมาสละชีวิตของพระองค์เพื่อ
ไถ่การล่วงละเมิด ความตายของพระคริสต์พิสูจน์ให้เห็นว่าพระบัญญัติของพระเจ้า
เปลีย่ นแปลงไม่ได้ และการเสียสละทีค่ วามรักของพระเจ้าหนุนพระบิดาและพระบุตร
เพือ่ ไถ่คนบาปให้รอดนัน้ แสดงให้ทวั่ ทัง้ จักรวาลได้เห็นว่าความยุตธิ รรมและพระเมตตา
คุณของพระเจ้าเป็นรากฐานของพระบัญญัติและการปกครองของพระองค์ สิ่งใดที่
น้อยกว่าแผนการแห่งการไถ่จะไม่เพียงพอที่จะไถ่บาปได้ {GC 503.1}
ในการพิพากษาครั้งสุดท้าย จะไม่มีสาเหตุของบาปให้เห็นอยู่อีกต่อไป เมื่อ
พระเจ้าผู้ทรงพิพากษาทั่วทั้งโลกจะยื่นค�ำขาดกับซาตานว่า “ท�ำไมเจ้าจึงกบฏต่อเรา
และปล้นเอาคนของเราไปจากอาณาจักรของเรา” ผู้ก่อความชั่วไม่อาจให้ข้อแก้ตัวได้
ทุกปากจะไม่มีค�ำพูดและผู้ก่อการกบฏทั้งปวงจะพูดไม่ออก {GC 503.2}
ในขณะที่ ก างเขนแห่ ง คาล์ ว ารี ป ระกาศว่ า พระบั ญ ญั ติ ข องพระเจ้ า นั้ น
เปลี่ยนแปลงไม่ได้ กางเขนนี้ยังประกาศว่าค่าจ้างของความบาปคือความตาย ในเสียง
ร้องของพระผู้ช่วยขณะจะสิ้นประชนม์ว่า “ส�ำเร็จแล้ว” นั้น ระฆังประกาศความตาย
ของซาตานดังขึน้ ความขัดแย้งยิง่ ใหญ่ซงึ่ ด�ำเนินมาเนิน่ นานถูกตัดสินแล้วและการถอน
รากถอนโคนแห่งความชั่วถูกก�ำหนดไว้แน่นอนแล้ว พระบุตรของพระเจ้าทรงด�ำเนิน
ผ่านประตูหลุมฝังศพเพื่อว่า “โดยทางความตายนั้นเองพระองค์จะได้ทรงท�ำลายผู้ที่
มีอ�ำนาจแห่งความตาย คือมารเสียได้” (ฮีบรู 2: 14) ความปรารถนาของลูซิเฟอร์ที่
จะยกชูตวั เองขึน้ ท�ำให้ลซู เิ ฟอร์พดู ว่า “ข้าจะขึน้ ไปยังฟ้าสวรรค์เหนือดวงดาวทัง้ หลาย
ของพระเจ้า…ข้าจะกระท�ำตัวของข้าเหมือนองค์ผสู้ งู สุด” พระเจ้าทรงประกาศว่า “เรา
(จะ)กระท�ำให้เจ้ากลับเป็นเถ้าไปบนพืน้ โลก…และจะไม่ดำ� รงอยูอ่ กี ต่อไปเป็นนิตย์” (อิส
ยาห์ 14: 13,14; เอเสเคียล 28: 18,19) “พระเจ้าจอมโยธาตรัสว่า ดูเถิด วันนั้นจะมา
ถึง คือวันทีจ่ ะเผาไหม้เหมือนเตาอบเมือ่ คนทีอ่ วดดีทงั้ สิน้ และคนทีป่ ระกอบการอธรรม
ทั้งหมดจะเป็นเหมือนตอข้าว วันที่จะมานั้นจะไหม้เขาหมดจนไม่มีรากหรือกิ่งเหลือ
อยู่เลย” (มาลาคี 4: 1) {GC 503.3}
ทัง้ จักรวาลจะเป็นพยานเห็นถึงธรรมชาติและผลของบาปและการก�ำจัดบาป
ไปจนหมดสิ้น ซึ่งหากเกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มแรกนั้น จะน�ำความหวาดกลัวมาให้ทูตสวรรค์
และการลบหลู่เกียรติพระเจ้า แต่บัดนี้ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความรักของ
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พระเจ้าและจัดวางพระเกียรติของพระองค์ไว้ต่อหน้าผู้ที่ยินดีปฏิบัติตามพระทัยของ
พระองค์และมีพระบัญญัติของพระองค์อยู่ในใจของพวกเขา ความชั่วจะไม่ปรากฏอีก
ต่อไป พระค�ำของพระเจ้ากล่าวไว้ว่า “การบีบบังคับจะไม่โผล่ขึ้นเป็นค�ำรบสอง”
(นาฮูม 1: 9) พระบัญญัติของพระเจ้าที่ซาตานต�ำหนิว่าเป็นแอกแห่งการผูกมัดจะได้
รับการเทิดทูนเป็นบัญญัตแิ ห่งเสรีภาพ สิง่ ทัง้ ปวงทีพ่ ระเจ้าทรงสร้างทีผ่ า่ นการทดสอบ
และพิสจู น์แล้วจะไม่หนั เหความจงรักภักดีทมี่ ตี อ่ พระองค์ผทู้ รงมีพระลักษณะอุปนิสยั ที่
ส�ำแดงให้พวกเขาเห็นความรักทีห่ ยัง่ ไม่ถงึ และพระปัญญาหาทีส่ นิ้ สุดไม่ได้ของพระเจ้า
{GC 504.1}
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เริ่มต้นของความบาป
ซาตาน (ลูซิเฟอร์ หรือ พญานาค) และเทวดาฝ่ายมารถูกขับออกจากสวรรค์
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บทที่ 30

ความเป็นศัตรูและเกลียดชัง
ระหว่างมนุษย์กับซาตาน
“เราจะให้เจ้ากับหญิงนีเ้ ป็นศัตรูกนั ทัง้ พงศ์พนั ธุข์ องเจ้าและพงศ์พนั ธุข์ องเขา
ด้วย พงศ์พนั ธุข์ องหญิงจะท�ำให้หวั ของเจ้าแหลกและเจ้าจะท�ำให้สน้ เท้าของเขาฟกช�ำ้ ”
(ปฐมกาล 3: 15) ค�ำตัดสินของพระเจ้าที่ประกาศต่อซาตานภายหลังที่มนุษย์ล้มลงใน
บาปนั้น เป็นการพยากรณ์ด้วย ค�ำพยากรณ์ซึ่งได้ครอบคลุมตลอดทุกยุคจนกระทั่งถึง
สิน้ ยุคและเปิดเผยให้เห็นความขัดแย้งยิง่ ใหญ่ซงึ่ เผ่าพันธุม์ นุษย์ทงั้ หลายทีม่ ชี วี ติ อยูใ่ น
โลกจะต้องมีส่วนร่วม {GC 505.1}
พระเจ้าทรงประกาศว่า “เราจะให้เจ้า…. เป็นศัตรูกัน” ความเป็นคู่อรินี้ไม่ได้
เกิดขึ้นมาเอง เมื่อมนุษย์ละเมิดบัญญัติของพระเจ้า ธรรมชาติของเขาชั่วไปและเขา
ก็เข้าปองดองกับซาตานโดยไม่มีการขัดขืน แน่นอน คนบาปกับผู้เป็นต้นก�ำเนิดของ
ความบาปย่อมไม่เป็นศัตรูกนั ทัง้ สองชัว่ ไปเนือ่ งจากการละทิง้ พระเจ้า ผูล้ ะทิง้ พระเจ้า
จะไม่มคี วามสงบสุขนอกจากเขาจะได้รบั ความเห็นใจและการสนับสนุนด้วยการท�ำให้ผู้
อืน่ ท�ำตามสิง่ ทีเ่ ขาได้ทำ� ลงไป ด้วยเหตุนี้ ทูตสวรรค์ทลี่ ม้ ลงในบาปและคนชัว่ จะร่วมมือ
กันในมิตรภาพที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ หากพระเจ้าไม่ได้ใช้วิธีการพิเศษเข้าขัดขวางแล้ว
ซาตานและมนุษย์คงเข้าร่วมเป็นพันธมิตรต่อต้านสวรรค์และแทนทีจ่ ะคงความเป็นอริ
ซาตาน มนุษย์ทั้งหลายอาจเข้าร่วมกับมันต่อต้านพระเจ้า {GC 505.2}
ซาตานล่อลวงมนุษย์ให้ทำ� บาปดังทีม่ นั ได้ทำ� ให้ทตู สวรรค์กบฏมาแล้ว โดยมัน
ต้องการให้มนุษย์เข้าร่วมมือกับมันในสงครามทีม่ นั ท�ำกับสวรรค์ ตัวมันเองกับทูตสวรรค์
ทีล่ ม้ ลงในบาปมีความเห็นตรงกันเพียงเรือ่ งเดียวคือ พวกมันเกลียดชังพระคริสต์ ส่วน
ในเรือ่ งอืน่ ๆนัน้ พวกมันมีความเห็นไม่ลงรอยกัน พวกมันรวมตัวกันอย่างเหนียวแน่นใน
การต่อต้านอ�ำนาจของพระเจ้าผูท้ รงปกครองจักรวาล แต่เมือ่ ซาตานได้ยนิ ค�ำประกาศ
ว่า ตัวมันเองกับหญิงและพงศ์พันธ์ของมันกับพงศ์พันธุ์ของนางจะเป็นศัตรูกัน มันรู้
ดีว่าความพยายามที่มันจะท�ำให้มนุษย์เลวลงจะถูกขัดขวางและมนุษย์สามารถมีวิธี
542 ต่อต้านอ�ำนาจของมันได้ {GC 505.3}

ความเป็นศัตรูของซาตานต่อมนุษย์ชาติได้ปะทุขึ้น เพราะโดยทางพระคริสต์
มนุษย์เป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงรักและเมตตา มันต้องการท�ำลายแผนการของพระเจ้า
ส�ำหรับความรอดของมนุษย์ มันต้องการหลู่เกียรติพระเจ้าด้วยการท�ำให้ผลงานแห่ง
การทรงสร้างของพระเจ้ามัวหมองและมีมลทิน มันต้องการท�ำให้สวรรค์โศกเศร้าและ
ท�ำให้โลกเต็มล้นด้วยความทุกข์และความหายนะ แล้วมันจะชี้ไปยังความชั่วทั้งมวล
เหล่านี้ว่าเป็นผลจากพระราชกิจของพระเจ้าในการสร้างมนุษย์ขึ้นมา {GC 506.1}
เป็นเพราะพระคริสต์ได้ปลูกฝังพระคุณเข้าไปในจิตใจ จึงท�ำให้มนุษย์เป็น
ศัตรูกับซาตาน เมื่อปราศจากพระคุณแห่งการกลับใจและอ�ำนาจแห่งการบังเกิดใหม่
นี้ มนุษย์จะยังคงเป็นนักโทษของซาตาน เป็นบ่าวที่พร้อมจะท�ำตามค�ำบัญชาของมัน
แต่เมือ่ อ�ำนาจใหม่ได้เข้ามาในจิตใจทีค่ รัง้ หนึง่ เคยมีความสงบ ความขัดแย้งจึงได้เกิดขึน้
อ�ำนาจที่พระคริสต์ทรงประทานนั้นท�ำให้มนุษย์ต่อต้านจอมเผด็จการและผู้ฉกชิงได้
ผูท้ แี่ สดงตนว่าเกลียดชังบาปและไม่รกั การท�ำบาป ผูท้ ตี่ อ่ ต้านและเอาชนะกิเลสตัณหา
เหล่านั้นที่คุกรุ่นอยู่ภายใน พวกเขาก�ำลังแสดงให้เห็นผลจากการจัดการของอ�ำนาจที่
มาจากเบื้องบนทั้งสิ้น {GC 506.2}
ความเป็นศัตรูกนั ระหว่างวิญญาณของพระคริสต์และวิญญาณของซาตานถูก
แสดงออกให้เห็นอย่างเด่นชัดที่สุดเมื่อโลกต้อนรับพระเยซู ไม่ได้เป็นเพราะพระองค์
เสด็จมาโดยไม่มีความร�่ำรวย ความหรูหราหรือยิ่งใหญ่ของฝ่ายโลก จึงท�ำให้ชาวยิว
ปฏิเสธพระองค์ พวกเขาเห็นว่าพระองค์มีอ�ำนาจมากเกินพอที่จะชดเชยการไม่มี
คุณสมบัติภายนอกเหล่านั้น แต่ความบริสุทธิ์และความศักดิ์สิทธิ์ของพระคริสต์ทำ� ให้
คนอธรรมเกลียดชังพระองค์ ชีวิตที่ละทิ้งตนของพระองค์และชีวิตที่ปราศจากบาปได้
ต�ำหนิคนหยิ่งยโสและมักมากในทางกามอย่างต่อเนื่อง เรื่องเหล่านี้กระตุ้นให้พวกเขา
เป็นศัตรูตอ่ พระบุตรของพระเจ้า ซาตานและทูตสวรรค์ชวั่ ได้รว่ มมือกับคนชัว่ พลังงาน
แห่งการละทิ้งความเชื่อทั้งหมดได้วางแผนร่วมกันเพื่อต่อต้านพระผู้ทรงสนับสนุน
ความจริง {GC 506.3}
ความเป็นศัตรูเดียวกันนีถ้ กู ถ่ายทอดต่อมายังผูต้ ดิ ตามของพระคริสต์เช่นเดียว
กับที่เกิดกับพระอาจารย์ของพวกเขา ซาตานและสมุนของมันจะโกรธเมื่อมีผู้มองเห็น
ความน่าเกลียดของความบาป และต้องการต่อต้านการทดลองโดยก�ำลังจากเบื้องบน
ตราบเท่าที่ยังคงมีความบาปและคนบาป ความเกลียดชังหลักการแห่ง
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ความจริงที่บริสุทธิ์ การต�ำหนิและกดขี่ผู้สนับสนุนความจริงจะยังคงมีต่อไป ผู้ติดตาม
พระคริสต์และผู้รับใช้ซาตานจะรวมเข้ากันไม่ได้ ความไม่พอใจต่อกางเขนยังคงไม่ยุติ
“บรรดาคนทีป่ รารถนาจะด�ำเนินชีวติ ตามทางของพระเจ้าในพระเยซูคริสต์จะถูกกดขี่
ข่มเหง” (2 ทิโมธี 3: 12) . {GC 507.1}
ภายใต้การชี้น�ำของซาตาน ตัวแทนของมันจะท�ำงานอยู่ตลอดเวลาเพื่อสร้าง
อ�ำนาจและอาณาจักรของมันในการต่อต้านการปกครองของพระเจ้า ด้วยเป้าหมาย
เช่นนี้ มันจึงหาทางทีจ่ ะหลอกลวงผูต้ ดิ ตามของพระคริสต์และล่อให้พวกเขาหันเหความ
ภักดีไปจากพระองค์ เช่นเดียวกับผู้น�ำของมัน ตัวแทนของซาตานจะแปลความหมาย
และบิดเบือนพระคัมภีรไ์ ปในทางทีผ่ ดิ เพือ่ จะให้ได้ผลตามทีพ่ วกมันต้องการ ในขณะที่
ซาตานบากบัน่ ต�ำหนิพระเจ้าอยูน่ นั้ ตัวแทนของมันก็คอยใส่รา้ ยประชากรของพระองค์
วิญญาณที่ประหารพระคริสต์จนตายได้ผลักดันเหล่าคนชั่วให้มาท�ำลายผู้ติดตามของ
พระองค์ เหตุการณ์เหล่านีไ้ ด้ถกู ท�ำนายไว้ลว่ งหน้าแล้วในค�ำพยากรณ์อนั แรกสุด “เรา
จะให้เจ้ากับหญิงนี้เป็นศัตรูกัน ทั้งพงศ์พันธุ์ของเจ้าและพงศ์พันธุ์ของเขาด้วย” และ
เรื่องนี้จะด�ำเนินไปจนถึงเวลาสิ้นยุค {GC 507.2}
ซาตานระดมกองทัพทั้งหมดของมันและโหมพลังที่มันมีอยู่เข้าในการต่อสู้
ท�ำไมมันถึงไม่ได้รับการต่อต้านที่รุนแรงกว่านี้ ท�ำไมทหารของพระคริสต์จึงง่วงเหงา
หงอยและไม่ใส่ใจ ก็เพราะพวกเขามีความสัมพันธ์ทแี่ ท้จริงกับพระคริสต์นอ้ ยมาก และ
พวกเขาขาดพระวิญญาณของพระองค์ พวกเขาจึงไม่ได้รสู้ กึ ว่า บาปเป็นสิง่ ทีน่ า่ ต่อต้าน
และน่าขยะแขยงเหมือนดังที่พระอาจารย์ของพวกเขารู้สึก พวกเขาไม่ได้ต่อต้านกับ
บาปอย่างทีพ่ ระคริสต์ทรงต่อต้านด้วยความแน่วแน่และตัง้ ใจ พวกเขามองไม่เห็นความ
น่ากลัวของความชั่วและความร้ายกาจของบาปและตาของเขาก็มองไม่เห็นลักษณะ
และอ�ำนาจของเจ้าชายแห่งความมืด ความเป็นศัตรูต่อซาตานและต่องานของมันมีไม่
มาก เพราะพวกเขาไม่รเู้ รือ่ งเกีย่ วกับก�ำลัง ความชัว่ ร้าย และความรุนแรงของสงคราม
ทีม่ นั ก�ำลังต่อสูก้ บั พระคริสต์และคริสตจักรของพระองค์ ฝูงชนจ�ำนวนมากถูกหลอกใน
เรือ่ งนี้ พวกเขาไม่รวู้ า่ ศัตรูของเขาเป็นนายพลยิง่ ใหญ่ทคี่ วบคุมความคิดของทูตสวรรค์
ชั่วและด้วยแผนการที่วางไว้อย่างดีและการเคลื่อนไหวที่คล่องแคล้ว มันก�ำลังท�ำ
สงครามต่อสู้กับพระคริสต์เพื่อไม่ให้จิตวิญญาณได้รับความรอด ท่ามกลางผู้ที่อ้างตัว
544 ว่าเป็นคริสเตียนและแม้กระทั่งในหมู่ศาสนจารย์ผู้ประกาศข่าวประเสริฐมี

น้อยคนนักทีอ่ า้ งถึงซาตาน นอกจากการกล่าวถึงโดยบังเอิญ พวกเขามองข้ามหลักฐาน
การท�ำงานและผลงานของมันที่มีอยู่อย่างต่อเนื่อง พวกเขาละเลยค�ำตักเตือนถึง
เล่ห์เหลี่ยมของมัน พวกเขาไม่สนใจว่าซาตานมีตัวตนจริงหรือไม่ {GC 507.3}
ในขณะทีม่ นุษย์ไม่รอู้ บุ ายของมัน ศัตรูตวั ร้ายนีจ้ ะอยูบ่ นเส้นทางเดินของพวก
เขาทุกเสี้ยวนาที มันแทรกตัวเข้าไปอยู่ในทุกมุมบ้าน บนถนนทุกสายในเมือง ในโบสถ์
ในที่ประชุมสภาแห่งชาติ ในศาลยุติธรรม มันน�ำความสับสน ความหลอกลวง ชักชวน
ให้ท�ำผิด ท�ำลายจิตวิญญาณและร่างกายของชาย หญิงและเด็ก มันท�ำให้ครอบครัว
แตกแยก มันยังหว่านความเกลียดชัง ความทะเยอทะยานใฝ่สูง ความขัดแย้ง ยุยงก่อ
ความไม่สงบ และฆาตกรรม โดยชาวคริสเตียนจะมองดูเรื่องเหล่านี้ว่า พระเจ้าทรง
ก�ำหนดเอาไว้และสิ่งเหล่านี้จะต้องเกิดขึ้น {GC 508.1}
ซาตานคอยเอาชนะประชากรของพระเจ้าอยูเ่ สมอด้วยการท�ำลายสิง่ ขวางกัน้
ที่แยกเขาออกจากโลก อิสราเอลในอดีตถูกล่อลวงให้ท�ำบาปเมื่อเขาเข้าไปผูกมิตรกับ
คนนอกศาสนาซึ่งพระเจ้าได้สั่งห้ามเอาไว้ อิสราเอลในยุคใหม่ก็ถูกน�ำพาให้หลงหาย
ไปในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน “พระของยุคนี้ได้กระท�ำใจของเขาให้มืดไป เพื่อไม่ให้
เขาได้เห็นความสว่างของข่าวประเสริฐเรื่องพระสิริของพระคริสต์ผู้เป็นพระฉายของ
พระเจ้า” (2 โครินธ์ 4:4) ทุกคนทีไ่ ม่ได้ตดั สินใจติดตามพระคริสต์กเ็ ป็นบ่าวของซาตาน
หัวใจทีย่ งั ไม่บงั เกิดใหม่จะรักความบาปและมีใจฝักใฝ่ในการท�ำบาปนัน้ หัวใจทีเ่ กิดใหม่
แล้วจะเกลียดบาปและตัง้ ใจทีจ่ ะต่อต้านบาปนัน้ เมือ่ คริสเตียนเลือกสังคมของคนไร้ศลี
ธรรมและของคนไม่เชื่อ พวกเขาก�ำลังเปิดตัวเองให้กับการทดลอง ซาตานจะไม่แสดง
ตนให้เห็นและมันจะค่อยๆดึงการล่อลวงมาปิดบังตาพวกเขา พวกเขามองไม่เห็นว่า
คนเหล่านั้นที่เขาคบจะน�ำภัยอันตรายมาให้ และตราบที่พวกเขายังคงซึมซับ อุปนิสัย
ค�ำพูดและการกระท�ำของโลกนี้ ตาของเขาจึงยิ่งมองอะไรไม่เห็น {GC 508.2}
การยอมท�ำตามวิถีทางของชาวโลกได้เปลี่ยนคริสตจักรให้กลายเป็นทางของ
ฝ่ายโลก การยอมท�ำตามเช่นนี้ไม่เคยเปลี่ยนโลกให้มาหาพระคริสต์ ความคุ้นเคยกับ
บาปจะท�ำให้บาปดูน่ารังเกียจน้อยลงไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ผู้ที่เลือกคบกับบ่าวของ
ซาตาน ในไม่ช้าก็จะเลิกกลัวเจ้านายของมัน เมื่อหน้าที่การงานของเราท�ำให้เราต้อง
พบกับการทดลองเหมือนเช่นดาเนียลในพระราชวังของพระราชา เราจะมั่นใจได้ว่า
พระเจ้าจะปกป้องเรา แต่หากเราน�ำตัวเข้าสู่การทดลอง เราจะล้มลง
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ไม่เร็วก็ช้า {GC 509.1}
ผู้ล่อลวงมักจะท�ำงานของมันอย่างได้ผลโดยมันจะท�ำผ่านผู้ที่เราไม่คิดว่า
ตนเองจะตกอยู่ภายใต้การควบคุมของมัน การมีความสามารถพิเศษและการมี
การศึกษาเป็นสิ่งที่ได้รับการยกย่องและมีเกียรติ ซึ่งดูประหนึ่งว่าคุณสมบัติเหล่านี้จะ
สามารถชดเชยความย�ำเกรงพระเจ้าหรือเป็นที่พอพระทัยจากพระเจ้า แท้ที่จริงแล้ว
ความสามารถและการเรียนรู้เป็นของประทานจากพระเจ้า แต่เมื่อน�ำเอาคุณสมบัติ
เหล่านี้เข้ามาแทนที่ความเคร่งทางศาสนา แทนที่จะน�ำจิตวิญญาณให้เข้าใกล้พระเจ้า
มากขึน้ แต่กลับน�ำให้เหินห่างไปจากพระองค์ ความสามารถและการเรียนรูก้ จ็ ะกลาย
เป็นของแช่งสาปและหลุมพราง มีคนจ�ำนวนมากที่มีความคิดที่แพร่หลายเกี่ยวกับคน
ทั้งหลายที่ดูมีมารยาทหรือกิริยาที่เรียบร้อยว่า น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับพระคริสต์
ความคิดเช่นนี้เป็นผิดมากและไม่มีความคิดที่ผิดมากกว่านี้ คุณสมบัติเหล่านี้จะต้อง
มีประดับอยู่ในบุคลิกของคริสเตียนทุกคน เพราะจะมีอิทธิพลที่ยิ่งใหญ่ต่อศาสนาที่
แท้จริง แต่คุณสมบัติเหล่านี้จะต้องอุทิศถวายพระเจ้า มิฉะนั้นก็จะเป็นพลังให้กับ
ความชั่วได้เช่นกัน มีคนมากมายที่สติปัญญาได้รับการพัฒนาและมีกิริยามารยาทที่
งดงาม ซึ่งไม่ยอมก้มลงให้กับการกระท�ำที่คนส่วนมากถือว่าผิดศีลธรรม แต่พวกเขาก็
เป็นเครือ่ งมือทีไ่ ด้รบั การขัดเกลาในมือของซาตาน อิทธิพลและแบบอย่างทีเ่ ป็นผลจาก
อุปนิสัยเจ้าเล่ห์หลอกลวงของเขาท�ำให้เขาเป็นศัตรูอันตรายต่องานของพระเจ้ามาก
ยิ่งกว่าผู้ที่โง่เขลาและไม่ผ่านการพัฒนา {GC 509.2}
การอธิษฐานด้วยใจร้อนงรนและพึง่ พิงในพระเจ้าท�ำให้กษัตริยซ์ าโลมอนได้รบั
ปัญญาที่ท�ำให้โลกตื่นเต้นและชื่นชม แต่เมื่อเขาหันหลังไปจากแหล่งของก�ำลังและ
ก้าวต่อไปด้วยการพึ่งในตัวเอง เขาจึงตกเป็นเหยื่อของการทดลอง แล้วความสามารถ
อันอัศจรรย์ที่ทรงโปรดประทานให้กษัตริย์ผู้ทรงฉลาดที่สุดนั้นก็กลับท�ำให้เขากลาย
มาเป็นตัวแทนอันมีประสิทธภาพให้กับศัตรูของจิตวิญญาณ{GC 509.3}
ในขณะที่ซาตายคอยหาโอกาสที่จะท�ำให้ความคิดของพวกเขามองไม่เห็น
ความจริง คริสเตียนจะต้องไม่ลมื ว่า พวกเขาไม่ได้ “ต่อสูก้ บั เนือ้ หนังและเลือด แต่ตอ่ สู้
กับเทพผู้ครอง ศักดิเทพ เทพผู้ครองพิภพในโมหะความมืดแห่งโลกนี้ ต่อสู้กับเหล่า
วิญญาณที่ชั่วในสถานฟ้าอากาศ” (เอเฟซัส 6: 12) ค�ำเตือนที่ได้รับการดลใจนั้นได้
546 ดังก้องมาตลอดทุกศตวรรษจนถึงยุคของเราว่า “ท่านทั้งหลายจงสงบใจจง

ระวังระไวให้ดี ด้วยว่าศัตรูของท่านคือมารวนเวียนอยู่รอบๆ ดุจสิงห์ค�ำรามเที่ยวไป
เสาะหาคนที่มันจะกัดกินได้ (1 เปโตร 5:8) “จงสวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้า เพื่อ
จะต่อต้านยุทธอุบายของพญามารได้” (เอเฟซัส 6:11) {GC 510.1}
ตั้งแต่สมัยของอาดัมจนถึงยุคของเรานี้ ศัตรูยิ่งใหญ่ของเราได้ใช้อ�ำนาจของ
มันเพื่อกดขี่และท�ำลาย ในขณะนี้มันก�ำลังเตรียมการรณรงค์ครั้งสุดท้ายเพื่อต่อต้าน
คริสตจักร ทุกคนที่ต้องการติดตามพระเยซูจะถูกน�ำเข้าสู่ความขัดแย้งกับศัตรูที่ไม่
ปราณีนี้ คริสเตียนที่ประพฤติตนตามแบบอย่างของพระเจ้าจะยิ่งท�ำให้ตนเองตกเป็น
เป้าหมายของการจูโ่ จมของมัน ทุกคนทีเ่ ข้าร่วมงานของพระเจ้าอย่างกระตือรือร้นเพือ่
หาทางเปิดเผยการหลอกลวงของความชัว่ และน�ำเสนอพระคริสต์ตอ่ หน้าคนทัง้ ปวงแล้ว
จะเป็นพยานร่วมกับอาจารเปาโลเมื่อท่านกล่าวถึงการรับใช้พระเจ้าด้วยความถ่อมใจ
ด้วยน�้ำตาและด้วยการทดลอง {GC 510.2}
ซาตานเข้าโจมตีพระคริสต์ด้วยการทดลองที่รุนแรงที่สุดและแยบยลที่สุด
และในการทดลองทุกอย่าง มันถูกตอบโต้อย่างหมดจด สงครามเหล่านัน้ พระองค์ทรง
ต่อสู้เพื่อเรา ชัยชนะเหล่านั้นท�ำให้เป็นไปได้ที่เราจะเป็นฝ่ายประสบชัยชนะได้เช่นกัน
พระคริสต์จะทรงประทานก�ำลังให้ทกุ คนทีแ่ สวงหาก�ำลัง ไม่มผี ใู้ ดทีซ่ าตานจะเอาชนะ
เขาได้ โดยทีเ่ ขาไม่ยนิ ยอม ผูล้ อ่ ลวงไม่มอี ำ� นาจควบคุมความตัง้ ใจหรือบังคับจิตวิญญาณ
ให้ท�ำบาป มันอาจก่อความทุกข์ล�ำบากได้ แต่ไม่อาจท�ำให้แปดเปื้อนได้ มันท�ำให้
ปวดร้าวทรมานได้ แต่ไม่อาจท�ำให้เสื่อมเสียได้ ความจริงที่พระคริสต์ทรงมีชัยแล้วนั้น
จะต้องเป็นแรงบันดาลใจผู้ติดตามของพระองค์ มีความกล้าที่จะต่อสู้อย่างองอาจใน
สงครามต่อต้านบาปและซาตาน {GC 510.3}
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“เขาเล็กๆ” หมายถึง คริสตจักรโรม(ดาเนียล 7: 8) กับคำ�พยากรณ์

1260 วัน
(538 AD -1798 AD) Little Horn (Papacy) and the 1260 day Prophecy

“ท่านจะพูดคำ�กล่าวร้ายองค์ผู้สูงสุดและจะข่มเหงบรรดาผู้บริสุทธิ์ของ
องค์ผู้สูงสุดนั้นและจะคิดเปลี่ยนแปลงวาระและธรรมบัญญัติต่างๆ และเขาทั้งหลาย
จะถูกมอบไว้ในมือของท่านตลอดหนึ่งวาระ สองวาระ กับครึ่งวาระ (1260 ปี)
พระคัมภีร์ไบเบิล ดาเนียล ” 7:25
ดูคำ�อธิบาย : GCบทที่ 23-24 GC 409, GC 54, GC 266 , GC 439

คำ�พยากรณ์ 2300 วัน
(457 BC-1844 AD) 2300 day Prophecy

ท่านผู้นั้นตอบข้าพเจ้าว่า “อยู่นานสองพันสามร้อยวัน แล้วสถานบริสุทธิ์นั้น
จะได้รับการชำ�ระ” พระคัมภีร์ไบเบิล ดาเนียล 8 :14 KJV
ดูคำ�อธิบาย: GC บทที่ 23-24 GC409 - 410, GC422 GC 324 - GC 329 , GC 351 - GC
353, GC 398, GC 457 และ GC บทที่ 28
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บทที่ 31

สื่อตัวแทนวิญญาณชั่วร้าย
พระคัมภีร์เปิดเผยให้เห็นอย่างชัดเจนถึงเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างโลกที่
มองเห็นได้กบั โลกทีม่ องไม่เห็น และยังได้เปิดเผยถึงเรือ่ งการพิทกั ษ์ดแู ลของทูตสวรรค์
ของพระเจ้า รวมทั้งเรื่องตัวแทนของวิญญาณชั่ว โดยเรื่องเหล่านี้มีการเชื่อมต่อกับ
ประวัตศิ าสตร์ของมนุษย์ชาติอย่างแยกไม่ออก มีคนมากขึน้ เรือ่ ยๆทีไ่ ม่เชือ่ เรือ่ งวิญญาณ
ชั่ว ในขณะที่มีคนอีกมากมายที่คิดว่าทูตสวรรค์ศักดิ์สิทธิ์ “ผู้ปรนนิบัติที่พระองค์ทรง
ส่งไปช่วยเหลือบรรดาผู้ที่จะได้รับความรอด” (ฮีบรู 1:14) นั้นเป็นวิญญาณของคน
ตาย แต่พระคัมภีร์ไม่เพียงสอนเราว่ามีทูตสวรรค์ทั้งที่ดีและชั่ว แต่ยังแสดงหลักฐานที่
ไม่อาจโต้แย้งด้วยว่า ทูตสวรรค์ไม่ใช่วญ
ิ ญาณทีอ่ อกมาจากร่างของคนตาย {GC 511.1}
ก่อนที่พระเจ้าจะทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมานั้น เหล่าทูตสวรรค์ได้มีอยู่ก่อนแล้ว
เพราะครั้นเมื่อวางรากฐานของโลกนั้น “ดาวรุ่งแซ่ซ้องสรรเสริญ และบรรดาบุตร
พระเจ้าโห่รอ้ งด้วยความชืน่ บาน” (โยบ 38:7) ภายหลังจากทีม่ นุษย์ลม้ ลงในความบาป
ทูตสวรรค์ก็ได้รับค�ำบัญชาให้เฝ้าต้นไม้แห่งชีวิตไว้ และเรื่องนี้ก็ได้เกิดขึ้นก่อนที่จะมี
ความตายมาสู่มนุษย์ ทูตสวรรค์มีธรรมชาติเหนือมนุษย์ เพราะผู้ประพันธ์สดุดีกล่าว
ไว้ว่ามนุษย์ถูกสร้างมาให้ “ต�่ำกว่าทูตสวรรค์แต่หน่อยเดียว” (สดุดี 8:5) {GC 511.2}
พระคัมภีรบ์ อกให้เราทราบถึงเรือ่ งจ�ำนวนของชาวสวรรค์ รวมทัง้ อ�ำนาจและ
พระสิรขิ องทูตสวรรค์เหล่านัน้ ความสัมพันธ์ของทูตสวรรค์กบั การปกครองของพระเจ้า
และความสัมพันธ์ของทูตสวรรค์กับพระราชกิจแห่งการไถ่ให้รอด “พระเจ้าทรง
สถาปนาบัลลังก์ของพระองค์ไว้ในฟ้าสวรรค์ และราชอาณาจักรของพระองค์ครอง
ทุกสิ่งอยู่” ผู้เผยพระวจนะกล่าวว่า “ข้าพเจ้าได้ยินเสียงทูตสวรรค์เป็นอันมากนับเป็น
โกฏิๆ เป็นแสนๆ ซึ่งอยู่ล้อมรอบพระที่นั่ง” ในห้องโถงของพระราชาแห่งจอมกษัตริย์
พวกเขาได้เฝ้าคอย “ท่านผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ ผู้กระท�ำตามพระวจนะของพระองค์ และ
ฟังเสียงพระวจนะของพระองค์ จงถวายสาธุการแด่พระเจ้า คือบรรดาผูร้ บั ใช้ทกี่ ระท�ำ
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ตามพระทัยพระองค์” (สดุดี 103: 19-21; วิวรณ์ 5:11) ดาเนียลผู้เผย

พระวจนะได้เห็นผูส้ อื่ ข่าวชาวสวรรค์นบั แสนปรนนิบตั พิ ระองค์ อัครทูตเปาโลประกาศ
ว่าเป็น “การชุมนุมของเหล่าทูตสวรรค์อนั มากมายเหลือคณานับ” (ดาเนียล 7:10; ฮีบรู
12:22) ในฐานะผูส้ อื่ ข่าวของพระเจ้า พวกเขาออกไป “ดัง่ ฟ้าแลบแปลบปลาบ” (เอเส
เคียล 1:14) มีพระสิรทิ สี่ ว่างเจิดจ้าและการบินทีช่ า่ งรวดเร็ว ทูตสวรรค์ทมี่ าปรากฏอยู่
ทีอ่ โุ มค์ฝงั ศพขององค์พระผูช้ ว่ ยให้รอดนัน้ มีสณ
ั ฐาน “เหมือนแสงฟ้าแลบและเสือ้ ก็ขาว
เหมือนหิมะ” ท�ำให้ทหารยามที่เฝ้าอยู่นั้นตัวสั่นและล้มลง “เหมือนคนตาย” (มัทธิว
28:3,4) เมื่อเซนนาเคอริบพระราชาผู้หยิ่งยโสแห่งประเทศอัสซีเรียต�ำหนิและลบหลู่
พระเกียรติของพระเจ้าและข่มขูท่ จี่ ะท�ำลายประเทศอิสราเอล “ในคืนนัน้ พระเจ้าได้สง่
ทูตสวรรค์องค์หนึ่งออกไปและประหารคนในค่ายแห่งคนอัสซีเรียหนึ่งแสนแปดหมื่น
ห้าพันคน” “ซึ่งได้ตัดทแกล้วทหารทั้งปวงและผู้บังคับกอง และนายทหารในค่ายของ
พระราชาราแห่งอัสซีเรีย เพราะฉะนัน้ พระองค์จงึ เสด็จกลับไปยังแผ่นดินของพระองค์
ด้วยความอับอายขายพระพักตร์” (2 พงศ์กษัตริย์ 19:35; 2 พงศาวดาร 32:21) {GC
511.3}
ทูตสวรรค์ได้รับบัญชาให้ออกไปเยี่ยมเหล่าบุตรของพระเจ้าเพื่อปฏิบัติ
ภาระกิจแห่งความเมตตา พวกเขาไปหาอับราฮัมด้วยพระสัญญาแห่งพระพร... ไปยัง
ประตูเมือง โสโดมเพื่อช่วยโลทผู้ชอบธรรมให้รอดพ้นจากไฟแห่งความพินาศ... ไปยัง
เอลียาห์ในขณะที่เขาจะล้มตายในป่ากันดารด้วยความอ่อนเปลี้ยและหิวกระหาย...
ไปยังเอลีชาพร้อมด้วยรถเพลิงและม้าเพลิง เพือ่ ห้อมล้อมเมืองเล็กๆทีถ่ กู ศัตรูโอบล้อม
เอาไว้... ไปยังดาเนียลในขณะที่เขาแสวงหาพระปัญญาของพระเจ้าในพระราชวังของ
พระราชานอกรีตนั้น หรือถูกทิ้งให้เป็นเหยื่อของสิงห์... ทูตสวรรค์ไปยังเปโตรเมื่อเขา
ถูกตัดสินประหารชีวิตขณะที่อยู่ในคุกมืดของกษัตริย์เฮโรด... ไปยังนักโทษในคุกที่
เมืองฟิลิปปี... ไปยังเปาโลและเพื่อนของเขาในยามค�่ำคืนท่ามกลางพายุร้ายในทะเล..
ไปเปิดสมองของโครเนลิอสั เพือ่ ให้เขารับพระกิตติคณ
ุ ...ไปหาเปโตรเพือ่ บอกให้เขาน�ำ
ข่าวแห่งความรอดไปให้คนแปลกหน้าต่างศาสนา ดังนั้นในทุกยุคทุกสมัย ทูตสวรรค์ก็
ออกไปรับใช้ประชากรของพระเจ้า {GC 512.1}
ทูตสวรรค์ทคี่ อยดูแลได้รบั มอบหมายให้กบั ผูต้ ดิ ตามของพระเยซูคริสต์ทกุ คน
ชาวสวรรค์เหล่านีค้ อยเฝ้าดูแลปกป้องผูช้ อบธรรมจากอ�ำนาจชัว่ ร้าย เรือ่ งนี้ ซาตานเอง
550 ก็ตระหนักดี โดยมันพูดว่า “โยบย�ำเกรงพระเจ้าเปล่าๆหรือ พระองค์มไิ ด้ทรง

กั้นรั้วรอบตัวเขาและครัวเรือนของเขาและทุกสิ่งที่เขามีอยู่เสียทุกด้านหรือ” (โยบ
1:9,10) ผู้ประพันธ์สดุดีได้แสดงให้เห็นตัวแทนที่พระเจ้าทรงใช้เพื่อปกป้องประชากร
ของพระองค์ตามที่พระคัมภีร์ได้บันทึกไว้ว่า “ทูตสวรรค์ของพระเจ้าได้ตั้งค่ายล้อม
บรรดาผู้ที่เกรงกลัวพระองค์และช่วยเขาทั้งหลายให้รอด” (สดุดี 34:7) พระผู้ช่วยให้
รอดตรัสถึงคนทั้งหลายที่เชื่อพระองค์ว่า “จงระวังให้ดี อย่าดูหมิ่นผู้เล็กน้อยเหล่านี้
สักคนหนึ่ง ด้วยเรากล่าวแก่ท่านทั้งหลายว่าทูตสวรรค์ประจ�ำของเขาเฝ้าอยู่เสมอต่อ
พระพักตร์พระบิดาเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์” (มัทธิว 18:10) ทูตสวรรค์ที่ได้รับ
มอบหมายให้รบั ใช้เหล่าบุตรของพระเจ้าสามารถเข้าเฝ้าทีเ่ บือ้ งพระพักตร์ของพระองค์
ตลอดเวลา {GC 512.2}
ด้วยเหตุนี้ ประชากรของพระเจ้าทีต่ อ้ งสัมผัสกับอ�ำนาจแห่งการหลอกลวงและ
ความชั่วร้ายที่ไม่เคยหลับไหลของเจ้าชายแห่งความมืดและต้องขัดแย้งกับอ�ำนาจชั่ว
ทัง้ ปวง เขาจะมัน่ ใจได้วา่ เขามีทตู สวรรค์คอยเฝ้าพิทกั ษ์รกั ษาอยูเ่ สมอ ค�ำสัญญาเช่นนี้
มิได้ทรงโปรดประทานให้อย่างไม่จำ� เป็น หากพระเจ้าทรงโปรดประทานพระสัญญาแห่ง
พระคุณและการคุ้มครองแก่บุตรทั้งหลายของพระองค์ ก็เพราะว่า บุตรของพระองค์
ต้องเผชิญกับตัวแทนชั่วที่มีอ�ำนาจอันยิ่งใหญ่ ซึ่งตัวแทนที่มีอยู่มากมาย มุ่งมั่นและ
ไม่ย่อท้อและเป็นตัวแทนที่มีความโหดร้ายและ มีพลังที่ไม่มีมนุษย์ผู้ใดจะอยู่ได้อย่าง
ปลอดภัยโดยปฏิเสธและไม่สนใจตัวแทนนี้ {GC 513.1}
วิญญาณชั่วทั้งหลายนั้นแท้จริงแล้วได้ถูกสร้างมาแต่เดิมโดยปราศจากบาป
พวกมันมีสภาพ พลังอ�ำนาจและพระสิริเท่าเทียมกับชาวสวรรค์ผู้บริสุทธิ์ ซึ่งบัดนี้ได้
กลายเป็นผู้สื่อข่าวของพระเจ้า แต่เมื่อพวกมันล้มลงในความบาป พวกมันจึงได้รวม
พลังเพือ่ ลบหลูพ่ ระเกียรติพระเจ้าและเพือ่ ท�ำลายมนุษย์ พวกมันเข้าร่วมกับซาตานใน
การกบฏและถูกขับออกจากสวรรค์พร้อมกันกับซาตาน และในยุคต่อๆมา พวกมันได้
ร่วมมือกันในการท�ำสงครามต่อต้านอ�ำนาจของพระเจ้า พระคัมภีรบ์ อกให้เราทราบถึง
เรื่องการรวมตัวและการปกครองของพวกมัน ถึงระดับชั้นต่างๆของพวกมัน ถึงการ
แทรกแซงและเล่ห์เหลี่ยมของพวกมันและถึงแผนการที่ร้ายกาจเพื่อต่อต้านสันติสุข
และความสุขของมวลมนุษย์ {GC 513.2}
ประวั ติ ศ าสตร์ ใ นพระคริ ส ตธรรมคั ม ภี ร ์ เ ดิ ม ได้ ส อนให้ เ ห็ น หลายครั้ ง ว่ า
วิญญาณชั่วมีตัวตนและพวกมันมีสื่อตัวแทน แต่วิญญาณชั่วได้แสดงอ�ำนาจ 551

ของมันให้เห็นอย่างชัดเจนที่สุดเมื่อพระเยซูคริสต์ทรงด�ำรงอยู่ในโลกนี้ พระเยซูเสด็จ
มาเพื่อให้แผนการแห่งการไถ่มนุษย์ส�ำเร็จ และซาตานมุ่งมั่นที่จะอ้างสิทธิ์ของมันเพื่อ
ควบคุมโลก มันประสบความส�ำเร็จในการสถาปนาการกราบไหว้รูปเคารพในทุกมุม
โลกยกเว้นในแผ่นดินปาเลสไตน์ พระเยซูคริสต์ได้เสด็จมายังดินแดนแห่งเดียวที่ยัง
ไม่ได้ตกอยู่ภายใต้อ�ำนาจทั้งหมดของมารจอมหลอกลวง พระองค์เสด็จมาเพื่อส่อง
แสงแห่งสวรรค์แก่บรรดาประชาชน และ ณ ที่นี้เอง อ�ำนาจคู่แข่งทั้งสองต่างอ้างสิทธิ์
ความเป็นใหญ่ และด้วยพระกรแห่งความรักทีก่ างออก องค์พระเยซูคริสต์ทรงเชิญชวน
ทุกคนที่ประสงค์จะได้รับการอภัยและสันติสุขในพระองค์ เหล่าทูตแห่งความมืด
ตระหนักดีว่าพวกมันไม่มีอ�ำนาจเบ็ดเสร็จในการควบคุม และพวกมันเข้าใจว่าหาก
พันธกิจของพระคริสต์ประสบผลส�ำเร็จแล้ว อ�ำนาจของพวกมันก็จะสิ้นสุดลง ซาตาน
ได้ร้องค�ำรามดังเช่นสิงห์ที่ถูกล่ามโซ่ไว้และแสดงอ�ำนาจดื้อดึงอย่างไม่ย�ำเกรงเหนือ
ร่างกาย รวมทั้งจิตวิญญาณของมนุษย์ {GC 513.3}
พระคริสตธรรมคัมภีร์ใหม่กล่าวไว้อย่างชัดเจนว่า มนุษย์ถูกปีศาจเข้าสิงได้
ผู้ที่ถูกผีสิงเหล่านี้ไม่เพียงแต่ได้รับความทุกข์ทรมานของโรคที่มีต้นเหตุจากธรรมชาติ
เท่านั้น พระคริสต์ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้กับสิ่งที่พระองค์ทรงกระท�ำอยู่และ
พระองค์ทรงทราบเป็นอย่างดี ถึงการมาปรากฏตัวโดยตรงของวิญญาณชั่วและสมุน
ของมัน {GC 514.1}
ตัวอย่างที่เด่นชัดของปริมาณ อ�ำนาจและความชั่วร้ายของพวกมัน รวมทั้ง
อ�ำนาจและพระเมตตาคุณของพระคริสต์ได้ถกู บันทึกไว้ในพระคัมภีร์ ในเรือ่ งการรักษา
คนถูกผีสิงที่เมืองเก-ราซา ชายบ้าคลั่งผู้น่าสงสารเหล่านั้นดิ้นรนให้หลุดจากเครื่อง
จองจ�ำทั้งปวง พวกเขามีหน้าตาบูดเบี้ยว น�้ำลายฟูมปาก อาละวาด ท�ำให้บรรยากาศ
เต็มไปด้วยเสียงร้องอันโหยหวนของพวกเขา พวกเขาท�ำร้ายตัวเองและน�ำอันตรายมา
ให้กับทุกคนที่เข้าใกล้ ร่างกายที่มีเลือดไหลโทรมและเสียโฉมและสติที่ฟั่นเฟือนเป็น
ภาพที่เจ้าชายแห่งความมืดพึงพอใจ ปีศาจตนหนึ่งที่ควบคุมชายผู้ทนทุกข์ทรมานนี้
ประกาศว่า “(ข้าชื่อ) กอง เพราะว่าพวกข้าพระองค์หลายตนด้วยกัน” (มาระโก 5:9)
“กอง” ในกองทัพชาวโรมันประกอบด้วยทหารสามถึงห้าพันนาย เหล่าทูตของซาตาน
เคลื่อนไหวกันเป็นกองทัพเช่นกัน และกองทัพหนึ่งที่ปีศาจเหล่านี้สิงอยู่นั้นมีจ�ำนวน
552 ไม่น้อยกว่าหนึ่งกอง {GC 514.2}

เมือ่ พระเยซูตรัสบัญชาให้วญ
ิ ญาณชัว่ ออกไปจากเหยือ่ ทัง้ สองคนของมันแล้ว
(มัทธิว 8:28)ชายทัง้ สองนีน้ งั่ อย่างสงบแทบพระบาทของพระผูช้ ว่ ยให้รอด สงบเสงีย่ ม
มีสติสัมปชัญญะและสุภาพ แต่ปีศาจเหล่านี้ได้รับอนุญาตให้เข้าไปสิงในฝูงสุกร และ
พวกมันได้พาสุกรกระโจนจากหน้าผาลงไปยังทะเล และจมน�้ำตายทั้งฝูง และส�ำหรับ
ชาวเมืองเก-ราซาแล้ว ความเสียหายนีย้ งิ่ ใหญ่กว่าพระพรทีพ่ ระเยซูคริสต์ทรงประทาน
และพวกเขาวิงวอนพระผู้เยซูผู้ขับผีออกจากชายทั้งสองให้ออกไปจากที่นั่น นี่เป็นผล
งานทีซ่ าตานวางแผนจะให้เกิดขึน้ ด้วยการกล่าวโทษการสูญเสียทีเ่ กิดขึน้ จากพระเยซู
มันปลุกระดมความหวาดกลัวและความเห็นแก่ตวั ของประชาชนและขัดขวางพวกเขา
ไม่ให้ฟังพระค�ำของพระองค์ ซาตานมักจะกล่าวโทษคริสเตียนอยู่เสมอว่าเป็นต้นเหตุ
ของความเสียหาย ความโชคร้ายและความทุกข์ทรมาน แทนที่จะปล่อยให้การต�ำหนิ
ทั้งหลายตกลงในที่ที่ถูกต้องคือตัวมันเองและสมุนของมัน {GC 514.3}
แต่ไม่มอี ะไรสามารถขัดขวางพระประสงค์ของพระเยซูคริสต์ได้ พระองค์ทรง
ปล่อยให้วิญญาณชั่วท�ำลายฝูงสุกรเพื่อต�ำหนิชาวยิวที่เลี้ยงสัตว์ไม่สะอาดเพื่อมุ่งหวัง
ผลก�ำไร หากพระเยซูคริสต์ไม่ได้ทรงยับยัง้ ปีศาจไว้ พวกมันคงไม่เพียงแต่กวาดฝูงสุกร
ลงทะเลเท่านั้น แม้กระทั่งผู้เลี้ยงและเจ้าของให้ลงทะเลไปด้วย การที่คนเลี้ยงและ
เจ้าของไม่ได้รบั อันตราย ก็เกิดจากอ�ำนาจของพระองค์ทงั้ สิน้ ทีไ่ ด้ปกป้องพวกเขาด้วย
พระเมตตาคุณ ยิ่งกว่านี้ เหตุการณ์ที่ทรงอนุญาตให้เกิดขึ้นเพื่อให้สาวกเป็นพยานถึง
อ�ำนาจอันโหดร้ายของซาตานที่มีต่อมนุษย์และสัตว์ พระผู้ช่วยให้รอดทรงประสงค์
ให้ผู้ติดตามพระองค์รู้จักศัตรูที่พวกเขาต้องเผชิญ เพื่อจะได้ไม่ถูกหลอกและพ่ายแพ้
ต่อเล่ห์เหลี่ยมของมัน เป็นพระประสงค์ของพระองค์ด้วยเช่นกัน ที่จะให้ประชาชน
ในแถบนั้นเห็นอ�ำนาจของพระองค์ที่จะหักโซ่ตรวนของซาตานและปลดปล่อยผู้ที่ถูก
มันพันธนาการไว้ และถึงแม้พระเยซูจะทรงจากไปแล้ว ชายที่ได้รับการช่วยกู้อย่าง
เหลือเชื่อก็ยังคงอยู่ประกาศพระเมตตาคุณของพระเจ้าผู้ทรงประทานทุกสิ่งให้แก่เขา
{GC 515.1}
เหตุการณ์อนื่ ๆทีม่ ลี กั ษณะคล้ายคลึงกันก็ได้ถกู บันทึกไว้ในพระคัมภีร์ ลูกสาว
ที่น่าสงสารของหญิงชาวซีเรียฟีนิเซียถูกผีโสโครกเข้าสิง พระเยซูทรงขับไล่มันออกไป
ด้วยพระด�ำรัสของพระองค์ (มาระโก 7:26-30) “คนหนึ่งมีผีเข้าสิงอยู่ ทั้งตาบอดและ
เป็นใบ้” (มัทธิว 12;22) เยาวชนคนหนึ่งถูกผีใบ้เข้าสิงและบ่อยครั้งที่
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“ผีกท็ ำ� ให้เขาตกในไฟและในน�ำ้ บ่อยๆหมายจะฆ่าเสียให้ตาย” (มาระโก 9:17-27) ชาย
ผู้น่าเวทนา “มีผีโสโครกเข้าสิง” (ลูกา 4:33-36) มันรบกวนความสงบของวันสะบาโต
ทีธ่ รรมศาลาในเมือง คาเปอรนาอุม พระผูช้ ว่ ยให้รอดผูท้ รงเปีย่ มด้วยความเมตตาทรง
รักษาผู้ที่ถูกผีสิงเหล่านี้ให้หายทุกราย ในเกือบทุกกรณี พระคริสต์ทรงทักทายเหล่าผี
มารนี้เหมือนเช่นกับสิ่งมีชีวิตที่เฉลียวฉลาด พระองค์ทรงตรัสสั่งมันให้ออกจากเหยื่อ
ของมันและอย่าทรมานเขาอีกต่อไป เมื่อผู้เข้าร่วมนมัสการที่เมืองคาเปอรนาอุมได้
เห็นอ�ำนาจอันยิง่ ใหญ่ของพระองค์ “คนทัง้ ปวงก็ประหลาดใจนัก พูดกันว่า “คนนีเ้ ป็น
อย่างไรหนอ เพราะว่าท่านได้สั่งผีโสโครกด้วยสิทธิอ�ำนาจและด้วยฤทธิ์เดช พวกมันก็
ออกมา” (ลูกา 4:36) {GC 515.2}
โดยทัว่ ไปแล้ว ผูท้ ถี่ กู ผีเข้าสิงนัน้ จะแสดงตัวว่าอยูใ่ นสภาพทีท่ รมานอย่างสาหัส
แต่ถงึ กระนัน้ ก็มขี อ้ ยกเว้นส�ำหรับกฏข้อนี้ มีบางคนอยากมีอำ� นาจเหนือธรรมชาติ พวก
เขาจึงยินดีรับอิทธิพลของซาตาน แน่นอนทีเดียว คนเหล่านี้ไม่มีความขัดแย้งกับผี
มาร คนกลุ่มนี้จึงมีวิญญาณแห่งการหยั่งรู้อนาคต ตัวอย่างของคนเหล่านี้มีเช่น ซีโมน
มากัส เอลีมาสคนท�ำวิทยาคม และทาสสาวที่ติดตามเปาโลกับสิลาสในเมืองฟิลิปปี
{GC 516.1}
ผูท้ เี่ สีย่ งมากต่อการตกเข้าไปอยูใ่ ต้ภยั อันตรายจากอิทธิพลของวิญญาณชัว่ คือ
ผู้ที่ไม่ยอมรับว่าภูตผีและทูตของมัน รวมทั้งตัวแทนวิญญาณชั่วนั้นว่ามีตัวตน ทั้งๆที่
เขามีค�ำพยานโดยตรงและมากมายจากพระคัมภีร์ ตราบใดที่เราขาดความรู้เรื่อง
เพทุบายของมันแล้ว มันจะได้เปรียบเรามากเกินกว่าที่เราจะคิดได้ คนมากมายรับฟัง
ข้อเสนอของมันในขณะที่คิดว่าตนก�ำลังท�ำตามการบงการของสติปัญญาของตนเอง
นี่คือเหตุผลว่าท�ำไมซาตานจึงท�ำงานด้วยอ�ำนาจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพื่อหลอกลวงและ
ท�ำลายเมือ่ เราก�ำลังเข้าใกล้เวลาสิน้ ยุค มันประกาศไปทัว่ ทุกแห่งให้เชือ่ ว่ามันไม่มตี วั ตน
นี่เป็นนโยบายของมันที่จะปกปิดตนเองและลักษณะงานที่มันท�ำ {GC 516.2}
มารผูห้ ลอกลวงทีย่ งิ่ ใหญ่ ไม่กลัวสิง่ ใดมากเท่ากับการทีเ่ ราจะรูเ้ ล่หเ์ หลีย่ มของ
มัน เพื่อปกปิดลักษณะและเป้าหมายที่แท้จริงของมันได้ดียิ่งขึ้น มันจึงท�ำให้ตัวของ
มันปรากฏออกมาให้เห็นในสภาพที่ไม่มีผลต่อความรู้สึกมากไปกว่าเป็นตัวตลกหรือ
ตัวประหลาด มันพอใจกับการทีม่ นั ถูกวาดให้มรี ปู ร่างทีน่ า่ ขบขันและน่ารังเกียจ วิปลาส
554 ครึ่งสัตว์ ครึ่งมนุษย์ มันพอใจที่ได้ยินชื่อของมันใช้ในการกีฬาและถูกน�ำมา

ล้อเลียนโดยผู้ที่คิดว่าพวกตนเองฉลาดและมีความรู้ {GC 516.3}
เนือ่ งจากมันได้ใส่หน้ากากให้แก่ตวั เองด้วยความช�ำนาญสูงสุด จนมีคำ� ถามกัน
อย่างกว้างขวางว่า “มันมีตัวตนจริงหรือ” หลักฐานแห่งความส�ำเร็จของมันคือทฤษฏี
เท็จที่โลกแห่งศาสนายอมรับกันอย่างกว้างขวาง แทนที่จะรับค�ำพยานอันชัดเจนของ
พระคัมภีร์ และเนื่องจากว่าซาตานสามารถควบคุมความคิดของผู้ที่ไม่รู้สึกถึงอิทธิพล
ของมันได้เป็นอย่างดีทสี่ ดุ พระค�ำของพระเจ้าจึงให้ตวั อย่างผลงานอันร้ายกาจมากมาย
ของมัน เปิดโปงกองก�ำลังลับของมันและจัดวางให้เราตั้งมั่นต่อต้านการจู่โจมของมัน
{GC 517.1}
อ�ำนาจและความร้ายกาจของซาตานและสมุนของมันนัน้ จะเป็นเครือ่ งเตือน
เราอย่างดีให้เราหาทีก่ ำ� บังและอ�ำนาจยิง่ ใหญ่กว่าแห่งการปกป้องของพระผูไ้ ถ่ของเรา
ถึงเราจะปิดบ้านของเราอย่างแน่นหนาด้วยกลอนและกุญแจ เพือ่ ป้องกันทรัพย์สนิ และ
ชีวติ ของเราจากคนชัว่ แต่เราไม่คอ่ ยคิดถึงทูตสวรรค์ชวั่ ทีค่ อยเข้ามาหาเราอยูเ่ สมอและ
คอยโจมตีเรา และโดยก�ำลังของเราไม่อาจต้านการจู่โจมของมันได้ หากเรายอม มันก็
จะก่อกวนความคิดของเรา มันก็จะท�ำให้รา่ งกายของเราได้รบั ความทรมานและผิดปกติ
ได้ มันจะท�ำลายสมบัติและชีวิตของเราเสีย ความพึงพอใจเดียวของมันคือความทุกข์
ยากและการท�ำลาย สถานะของผูค้ นทีไ่ ม่ยอมอยูฝ่ า่ ยของพระเจ้าแต่ยอมต่อการทดลอง
ของซาตานนัน้ เป็นเรือ่ งทีน่ า่ กลัว เมือ่ พระเจ้าปล่อยพวกเขาให้ไปอยูใ่ ต้การปกครองของ
วิญญาณชั่ว แต่ผู้ที่ติดตามพระเยซูคริสต์จะปลอดภัยอยู่ในการคุ้มครองของพระองค์
เสมอ ทูตสวรรค์ผมู้ กี ำ� ลังมหาศาลได้รบั บัญชาจากสวรรค์มาปกป้องเขา ผูช้ วั่ ร้ายไม่อาจ
ตีฝ่าแนวป้องกันที่พระเจ้าทรงจัดวางล้อมรอบประชากรของพระองค์ได้ {GC 517.2}
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หลุมพรางของซาตาน
การต่อสูค้ รัง้ ยิง่ ใหญ่ระหว่างองค์พระเยซูคริสต์กบั ซาตานซึง่ มีมาเกือบหกพันปี
ใกล้จะปิดฉากลงในไม่ช้า ฝ่ายอธรรมได้เพิ่มความพยายามอีกครั้งเป็นสองเท่าเพื่อ
ท�ำลายพระพันธกิจของพระคริสต์ที่มีต่อมนุษย์ และผูกมัดจิตวิญญาณทั้งหลายให้ติด
ในบ่วงแร้วของมัน จุดมุง่ หมายทีม่ นั พยายามท�ำให้สำ� เร็จคือ การเหนีย่ วรัง้ คนทัง้ หลาย
ให้ตกอยู่ในความมืดและไม่ส�ำนึกผิดในบาป จนกระทั่งการท�ำหน้าที่ผู้ไกล่เกลี่ยของ
พระผู้ช่วยให้รอดได้สิ้นสุดลง และไม่มีการถวายบูชาเพื่อไถ่บาปอีกต่อไป {GC 518.1}
ซาตานจะไม่ใส่ใจ ตราบเท่าทีไ่ ม่มคี วามพยายามเป็นพิเศษเพือ่ ต่อต้านอ�ำนาจ
ของมัน และความเพิกเฉยยังคงแพร่หลายทั้งในคริสตจักรและในโลก เพราะมันไม่ได้
เสี่ยงต่อการสูญเสียเชลยที่มันชักจูงตามอ�ำเภอใจ ต่อเมื่อจิตวิญญาณเริ่มหันมาสนใจ
ในเรื่องของนิจนิรันดร์และตั้งค�ำถามว่า “ข้าพเจ้าจะต้องท�ำอย่างไรจึงจะรอดได้” มัน
จะตั้งมั่น หาทางประชันอ�ำนาจของมันกับอ�ำนาจของพระคริสต์และขัดขวางอิทธิพล
ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ {GC 518.2}
พระคัมภีร์ได้เปิดเผยให้เห็นถึงเหตุการณ์หนึ่ง เมื่อครั้งที่เหล่าทูตสวรรค์ของ
พระเจ้าเข้าเฝ้าอยู่ต่อเบื้องพระพักตร์ของพระองค์ ซาตานเข้ามาอยู่ท่ามกลางพวกเขา
ด้วย (โยบ 1: 6) มันไม่ได้มาเพื่อกราบนมัสการกษัตริย์แห่งนิรันดร์กาล แต่มันมาเพื่อ
สานต่อแผนการอันชัว่ ร้ายของมันเพือ่ ต่อต้านผูช้ อบธรรม ด้วยเป้าหมายเดียวกันนี้ มัน
จึงเข้าร่วมในการประชุมเมื่อคนทั้งหลายชุมนุมกันเพื่อนมัสการพระเจ้า ถึงแม้นว่ามัน
หลบสายตา แต่มนั ท�ำงานอย่างขยันขันแข็งเพือ่ ควบคุมความคิดของผูเ้ ข้าร่วมนมัสการ
เปรียบเช่นนายพลผูม้ ากด้วยประสบการณ์ มันได้วางแผนไว้ลว่ งหน้าแล้ว ในขณะทีม่ นั
เฝ้ามองดูผู้สื่อข่าวของพระเจ้าศึกษาพระค�ำในพระคัมภีร์ มันก็จดบันทึกหัวข้อเรื่องที่
จะน�ำเสนอให้กับคนทั้งหลาย มันใช้เล่ห์เหลี่ยมและความเฉียบแหลมของมันควบคุม
สถานะการณ์ เพื่อมิให้ข่าวสารเข้าถึงผู้ที่มันก�ำลังหลอกลวงได้ ผู้ที่ต้องการค�ำตักเตือน
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วิธีการใดวิธีหนึ่งที่จะขัดขวางเขาจากการได้ยินค�ำสอนที่เป็นดังเช่น “กลิ่นหอมน�ำไป
สู่ชีวิต” {GC 518.3}
อีกครั้งหนึ่งซาตานมองเห็นผู้รับใช้ของพระเจ้าแบกภาระหนักเพราะความ
มืดมนทางฝ่ายจิตวิญญาณที่ครอบง�ำประชากร มันได้ยินค�ำอธิษฐานอย่างร้อนรน
ร้องขอพระคุณและพลังอ�ำนาจของพระผู้เป็นเจ้าที่จะท�ำลายเวทมนตร์ของความ
เฉยเมยไม่ใส่ใจ ความประมาท และความเกียจคร้าน ด้วยความบ้าคลัง่ ทีป่ ลุกขึน้ มาใหม่
มันเริม่ ใช้อบุ ายของมันล่อลวงมนุษย์ให้หมกมุน่ อยูก่ บั เรือ่ งของการกินหรือสนองตัณหา
แห่งตนด้วยรูปแบบใดรูปแบบหนึง่ และโดยการกระท�ำเช่นนี้ ความรูส้ กึ ของเขาถูกท�ำให้
เย็นชาไป จนกระทัง่ ไม่ได้ยนิ สิง่ ทีเ่ ขาต้องการมากทีส่ ดุ ทีเ่ ขาจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องเรียนรู้ {GC
519.1}
ซาตานตระหนักดีว่าทุกคนที่มันชักน�ำให้ละเลยการอธิษฐานและศึกษา
พระคัมภีร์ได้พ่ายแพ้ต่อการจู่โจมของมัน ด้วยเหตุนี้มันจึงค้นคิดเครื่องมือทุกรูปแบบ
เท่าทีส่ ามารถจะหามาได้ เพือ่ ครอบง�ำความคิด มีคนบางกลุม่ ทีแ่ สดงตนว่าเคร่งศาสนา
พวกเขาแทนที่จะมุ่งแสวงหาความจริง กลับยึดถือศาสนาของตนโดยการมองหา
ข้อบกพร่องในอุปนิสยั หรือจับผิดผูท้ มี่ คี วามเชือ่ ไม่ตรงกับเขา คนเช่นนีค้ อื สมุนมือขวา
ของซาตาน ผู้กล่าวโทษพี่น้องและมีอยู่ไม่น้อยทีเดียว พวกเขาขยันขันแข็งเสมอเมื่อ
พระเจ้าทรงกระท�ำภาระกิจและเมื่อผู้รับใช้ของพระองค์ถวายความจงรักภักดีอย่าง
จริงใจ พวกเขาจะป้ายสีกล่าวเท็จใส่ในค�ำพูดและการกระท�ำของผูท้ รี่ กั และปฏิบตั ติ าม
ความจริง พวกเขากล่าวหาผู้รับใช้ของพระเยซูที่จริงใจ กระตือรือร้น และถวายตัวว่า
เป็นผู้ที่ถูกหลอกหรือเป็นผู้หลอกลวง พวกเขามีหน้าที่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของ
ความจริงและการกระท�ำที่ชอบธรรม พวกเขาแพร่กระจายค�ำพูดเป็นนัยเพื่อน�ำมาซึ่ง
ความสงสัยในความคิดของผูท้ ไี่ ม่มปี ระสบการณ์ ทุกรูปแบบเท่าทีจ่ ะเป็นไปได้ พวกเขา
จะท�ำให้ทุกเรื่องที่บริสุทธิ์และชอบธรรมกลับกลายเป็นเรื่องโสโครกและหลอกลวง
{GC 519.2}
แต่ไม่มีผู้ใดจ�ำต้องถูกคนเหล่านี้ล่อลวง เราสามารถมองเห็นได้อย่างง่ายดาย
ว่า พวกเขาเป็นบุตรของผู้ใด แบบอย่างของใครที่พวกเขาปฏิบัติตามอยู่ และพวกเขา
ท�ำงานของผู้ใด “ด้วยท่านจะรู้จักเขาได้จากผลของเขา” มัดธาย 7:16 วิถีชีวิตของเขา
เหมือนเช่นของซาตาน ผู้หมิ่นประมาทพระเจ้าด้วยความเกลียดชัง
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“ผู้ที่กล่าวโทษเหล่าพวกพี่น้อง” วิวรณ์ 12: 10” {GC 519.3}
ผู้หลอกลวงยิ่งใหญ่นี้มีตัวแทนมากมายที่พร้อมจะดักจับจิตวิญญาณ ด้วย
ค�ำสอนทีผ่ ดิ ๆ ทุกรูปแบบ ค�ำสอนนอกรีตเหล่านีไ้ ด้ถกู จัดเตรียมไว้พร้อมเพือ่ ให้เข้ากับ
รสนิยมทีเ่ ปลีย่ นแปลงและความสามารถทีจ่ ะรับได้ของผูท้ มี่ นั ต้องการจะท�ำลาย นีค่ อื
แผนของมันที่จะน�ำสิ่งที่ไม่สัตย์ซื่อและทิฐิเข้ามาสู่คริสตจักร เพื่อก่อให้เกิดความ
แคลงใจสงสัยและความไม่เชื่อถือ และขัดขวางทุกคนที่ต้องการเห็นงานของพระเจ้า
เจริญก้าวหน้าและพร้อมที่จะก้าวไปกับงานนั้น มีผู้คนจ�ำนวนมากที่ไม่มีความเชื่อที่
แท้จริงในองค์พระผู้เป็นเจ้าหรือในพระพระวจนะของพระองค์ ยอมรับหลักความจริง
บางประการและอ้างว่าตนเองเป็นคริสเตียน ด้วยเหตุฉะนีเ้ ขาสามารถน�ำค�ำสอนทีผ่ ดิ ๆ
มาเป็นดุจหลักค�ำสอนของพระคัมภีร์ {GC 520.1}
การหลอกลวงอย่างหนึ่งที่ประสบความส�ำเร็จเป็นอย่างดีที่สุดของซาตานก็
คือ จุดยืนทีว่ า่ มนุษย์จะเชือ่ อะไรก็ไม่มผี ลต่อเขา มันทราบความจริงดี การรับความจริง
ด้วยใจรัก ความจริงจะช�ำระจิตวิญญาณของผูน้ นั้ ด้วยเหตุนี้ มันจึงพยายามเอาทฤษฎี
เทียมเท็จ เรื่องนิทานโกหกเปรียบเทียบ และกิตติคุณแนวต่างๆเข้ามาแทนที่ ตั้งแต่
แรกเริ่ม ผู้รับใช้ของพระเจ้าต่อสู้กับผู้สอนเทียมเท็จ มิใช่ในฐานะคนชั่ว แต่ในฐานะ
ผูส้ อนความเท็จทีน่ ำ� ความตายมาสูจ่ ติ วิญญาณได้ เอลียาห์ เยเรมีย์ และเปาโลยืนหยัด
ต่อต้านอย่างมั่นคง และไม่เกรงกลัวเหล่าผู้ที่น�ำผู้เชื่อให้หันเหไปจากพระวจนะของ
พระเจ้า พวกเสรีนิยมเห็นว่าผู้ที่มีความเชื่อที่ถูกต้องในศาสนานั้นไม่ส�ำคัญ พวกเขา
ไม่เห็นชอบด้วยกับผู้พิทักษ์ความจริงผู้บริสุทธิ์เหล่านี้ {GC 520.2}
การแปลความหมายพระคัมภีร์อย่างคลุมเครือและเฟ้อฝัน รวมทั้งทฤษฎี
ขัดแย้งมากมายเกีย่ วกับความเชือ่ ทางศาสนาทีพ่ บในโลกของคริสเตียนล้วนเป็นผลงาน
ของศัตรูผู้ยิ่งใหญ่ของเรา โดยท�ำให้ความคิดสับสนเพื่อเราจะไม่สามารถมองเห็น
ความจริง ความขัดแย้งกับพระคัมภีรแ์ ละความแตกแยกทีเ่ กิดขึน้ ในโบสถ์ตา่ งๆของโลก
คริสเตียนนั้น ส่วนใหญ่สืบเนื่องจากประเพณีที่ถือปฏิบัติในการศึกษาพระคัมภีร์เพื่อ
ที่จะเอาชนะ และน�ำมาซึ่งการสนับสนุนทฤษฎีที่ตนพึ่งพอใจ คนจ�ำนวนมากศึกษา
พระคัมภีร์เพื่อค้นหาเรื่องแปลกๆใหม่ๆ แทนที่จะศึกษาพระค�ำของพระเจ้าอย่าง
ระมัดระวังด้วยใจถ่อมสุภาพ เพือ่ จะเข้าถึงน�ำ้ พระทัยขององค์พระผูเ้ ป็นเจ้า {GC 520.3}
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คริสเตียน มีบางคนจะน�ำตอนหนึ่งของข้อความในพระคัมภีร์แยกออกจากบริบท
โดยบางครั้งอ้างถึงเพียงครึ่งหนึ่งของข้อพระคัมภีร์ข้อหนึ่งเพื่อพิสูจน์จุดยืนของเขา
ซึ่งส่วนที่เหลือของข้อพระคัมภีร์อาจจะแสดงความหมายค่อนข้างจะตรงกันข้าม
ด้วยความเจ้าเล่ห์ของงูเฒ่า พวกมันบุกรุกโดยซ่อนตัวอยู่เบื้องหลังค�ำอธิบายที่
ไม่ต่อเนื่อง เพื่อที่จะสนองความปรารถนาของมันเอง ด้วยเหตุนี้ มีผู้คนจ�ำนวนมาก
ตัง้ ใจบิดเบือนพระวจนะของพระเจ้า คนอืน่ ทีช่ า่ งจินตนาการได้ยดึ เอาภาพลักษณ์และ
เครือ่ งหมายในพระวจนะศักดิส์ ทิ ธิ์ เพือ่ แปลความหมายให้เข้ากับจิตนาการของเขาเอง
โดยแทบจะไม่ใส่ใจกับหลักฐานในพระคัมภีร์ที่แปลความหมายของพระคัมภีร์เอง
ดังนัน้ พวกเขาจึงเสนอแนวคิดไม่แน่นอนของตนเองเหมือนเป็นค�ำสอนของพระคัมภีร์
{GC 521.1}
เมือ่ ใดก็ตามทีก่ ารศึกษาพระคัมภีรโ์ ดยปราศจากวิญญาณจิตแห่งการอธิษฐาน
การถ่อมใจ และการเรียนรู้ ข้อความที่เข้าใจได้ง่ายที่สุดและตรงไปตรงมาที่สุด รวมถึง
ข้อความที่ยากที่สุดก็จะถูกบิดเบือนไปจากความหมายที่แท้จริง ผู้น�ำของเปปาซี่
(Papacy) เลือกข้อพระคัมภีร์บางส่วนเพื่อใช้ตอบสนองจุดประสงค์ของพวกเขา โดย
แปลความหมายเพื่อให้เหมาะกับตนเอง หลังจากนั้นก็น�ำเสนอให้แก่คนทั้งหลาย ใน
ขณะเดียวกันพวกเขาก็ปฏิเสธสิทธิพเิ ศษทีจ่ ะให้เขาเหล่านัน้ ศึกษาพระคัมภีรแ์ ละเข้าใจ
ข้อความอันศักดิส์ ทิ ธิแ์ ห่งความจริงด้วยตัวเขาเอง พระคัมภีรท์ งั้ เล่มควรจะให้คนทัว่ ไป
ได้อา่ นตามทีไ่ ด้บนั ทึกไว้ การไม่มผี สู้ อนพระคัมภีรเ์ ลยจะดีกว่าการมีคนสอนพระคัมภีร์
ที่แปลความหมายอย่างผิดๆ {GC 521.2}
พระคัมภีร์ได้รับการออกแบบมาเพื่อที่จะน�ำทางแก่ทุกคนที่ประสงค์จะท�ำ
ความคุ้นเคยกับน�้ำพระทัยของ พระผู้สร้างของเขา พระผู้เป็นเจ้าทรงประทานให้แก่
มนุษย์ค�ำพยากรณ์ที่เที่ยงตรง เหล่าทูตสวรรค์และแม้พระเยซูคริสต์ที่เสด็จมาก็เพื่อ
เปิดเผยให้ทราบว่า สิง่ ทีด่ าเนียล และยอห์นสอนให้เข้าใจถึงสิง่ ต่างๆ ทีจ่ ะต้องเกิดขึน้ ใน
ไม่ชา้ นี้ เรือ่ งส�ำคัญต่างๆทีเ่ กีย่ วกับความรอดของเราก็ไม่ถกู ทอดทิง้ ให้อยูใ่ นความลีล้ บั
ส�ำหรับผู้ซื่อสัตย์ที่แสวงหาความจริง พระเจ้าทรงตรัสผ่านผู้เผยพระวจนะฮาบากุกว่า
“จงเขียนนิมิตนั้นลงไป…เพื่อให้คนที่วิ่งอ่านได้คล่อง” (ฮาบากุก 2:2) พระวจนะของ
พระเจ้านัน้ กระจ่างแจ้งส�ำหรับผูท้ ศี่ กึ ษาด้วยจิตใจแห่งการอธิษฐาน จิตวิญญาณทีส่ ตั ย์
ซื่อจริงใจทุกดวงจะมาถึงซึ่งแสงสว่างแห่งความจริงได้ “ความสว่างแจ้งขึ้น 559

แก่คนชอบธรรม” (สดุดี 97:11) ไม่มีคริสตจักรใดจะก้าวขึ้นไปสู่ความบริสุทธิ์ได้ นอก
เสียจากว่าสมาชิกของคริสตจักรนั้นๆจะแสวงหาความจริงด้วยความร้อนรนดังเช่น
ค้นหาหาขุมทรัพย์ที่ซ่อนอยู่ {GC 521.3}
ด้วยเสียงร้องประกาศของพวกเสรีนยิ ม ตาของมนุษย์ถกู ท�ำให้บอดด้วยกลไกล
ของศัตรูของเขา ในขณะทีม่ นั กระท�ำการตลอดเวลาอย่างต่อเนือ่ งเพือ่ ให้เป้าหมายของ
มันสัมฤทธิ์ผล โดยที่มันประสบความส�ำเร็จในการใช้การคาดเดาของมนุษย์เข้าแทนที่
พระคัมภีร์นั้น พระบัญญัติของพระเจ้าก็ถูกละเลย และคริสตจักรจึงตกอยู่ภายใต้การ
จองจ�ำของบาป โดยที่พวกเขาอ้างว่าตนเองมีอิสระเสรี {GC 522.1}
ส�ำหรับคนมากมาย การวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ได้กลับกลายเป็นค�ำสาป
พระเจ้าผูท้ รงอนุญาตให้โลกได้รบั แสงสว่างแห่งการค้นพบทางวิทยาศาสตร์และศิลปะ
ศาสตร์ แม้กระทั้งผู้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดที่สุด ถ้าหากการวิจัยค้นพบของเขาไม่ได้
อยู่ภายใต้การทรงน�ำของพระค�ำของพระองค์แล้ว ความพยายามจะสืบค้นความ
สัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์กับการเปิดเผยของพระเจ้าก็จะน�ำมาซึ่งความสับสน
{GC 522.2}
ความรู้ของมนุษย์ทางด้านวัตถุและฝ่ายจิตวิญญาณมีอยู่เพียงบางส่วนและ
ไม่ส มบู ร ณ์ ด้ ว ยเหตุ นี้ คนจ�ำนวนมากจึงไม่สามารถประสานแนวความคิ ด ทาง
วิทยาศาสตร์เข้ากับข้อความในพระคัมภีร์ได้ คนมากมายยอมรับบางส่วนของทฤษฎี
และการคาดเดาว่าเป็นข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์ และเขาก็คดิ ว่าพระค�ำของพระเจ้า
จ�ำต้องผ่านการทดสอบด้วยค�ำสอน “ซึ่งส�ำคัญผิดว่าเป็นความรู้” (1 ทิโมธี 6:20)
พระผู้สร้างและพระราชกิจของพระองค์นั้นอยู่เหนือความเข้าใจของพวกเขา และ
สืบเนื่องจากที่เขาไม่สามารถอธิบายเรื่องเหล่านี้ด้วยกฎแห่งธรรมชาติได้ พวกเขาจึง
ถือว่าประวัตศิ าสตร์ในพระคัมภีรเ์ ป็นเรือ่ งทีเ่ ชือ่ ถือไม่ได้ ผูท้ สี่ งสัยในความน่าเชือ่ ถือใน
เรือ่ งราวทีบ่ นั ทึกไว้ในพระคริสตธรรมคัมภีรเ์ ดิมและพระคริสตธรรมคัมภีรใ์ หม่ บ่อยครัง้
จะก้าวไปข้างหน้าอีกก้าวหนึง่ ด้วยความฉงนสงสัยในการด�ำรงอยูข่ ององค์พระผูเ้ ป็นเจ้า
และอ้างเหตุผลว่า อ�ำนาจที่ไม่สุดสิ้นของพระเจ้าเป็นผลมาจากธรรมชาติ ฉะนั้น เมื่อ
พวกเขาปล่อยสมอทีย่ ดึ มัน่ ไปแล้ว เขาก็ถกู ทอดทิง้ ให้ลอ่ งลอยไปกระทบศิลาแห่งความ
ไม่ซื่อสัตย์ {GC 522.3}
. 560 ด้วยเหตุฉะนี้ คนจ�ำนวนมากหลงผิดไปจากความเชือ่ และถูกมารล่อลวง มนุษย์

ได้บากบั่นที่จะท�ำตนให้เป็นคนฉลาดเหนือกว่าพระผู้สร้างของเขา ปรัชญาของมนุษย์
ได้พยายามค้นหาและอธิบายความลึกลับที่ไม่เปิดเผยให้ทราบตลอด
ชัว่ นิรนั ดร์กาล หากเพียงแต่มนุษย์จะแสวงหาและเข้าใจถึงสิง่ ทีพ่ ระเจ้าได้ทรงเปิดเผย
พระองค์เองและพระประสงค์ของพระองค์แล้ว พวกเขาจะมองเห็นภาพสง่าราศี
ความศักดิส์ ทิ ธิแ์ ละอ�ำนาจของพระเยโฮวาห์จนท�ำให้เขาตระหนักถึงความต�ำ่ ต้อยของ
ตนเอง และจะพึงพอใจกับสิ่งที่ได้ทรงเปิดเผยให้เขาและบุตรหลานของเขาได้ทราบ
{GC 522.4}
ผลงานชิ้นเอกของซาตานในการล่อลวงคือ การหน่วงเหนี่ยวความคิดของ
มนุษย์ให้ค้นคว้าและคาดเดาในเรื่องที่พระเจ้ายังไม่ทรงเปิดเผยให้ทราบและเรื่องที่
พระองค์ไม่ทรงประสงค์ให้เราเข้าใจ เพราะสาเหตุเดียวกันนี้ ลูซเิ ฟอร์ตอ้ งสูญเสียทีอ่ ยู่
ของมันในสวรรค์ มันไม่พอใจเพราะมันไม่ทราบถึงความลับต่างๆที่เป็นพระประสงค์
ของพระเจ้า และมันไม่สนใจกับสิ่งที่ได้เปิดเผยเกี่ยวกับหน้าที่การงานในต�ำแหน่ง
อันสูงส่งที่ทรงโปรดมอบหมายให้มัน ด้วยการปลุกระดมความไม่พอใจเดียวกันนี้ใน
เหล่าทูตสวรรค์ที่อยู่ภายใต้การปกครองของมัน มันเป็นต้นเหตุท�ำให้เหล่าทูตสวรรค์
ล้มในบาป บัดนี้มันพยายามท�ำให้ความคิดของมนุษย์เปรอะเปื้อนด้วยเจตนารมณ์
เดียวกัน และน�ำมนุษย์ให้ไม่สนใจพระบัญชาของพระเจ้า {GC 523.1}
ผูท้ ไี่ ม่เต็มใจรับความจริงอันเรียบง่ายและตรงไปตรงมาของพระคัมภีร์ ก็จะยัง
คงแสวงหาเรือ่ งนวนิยายทีถ่ ใู จปรารถนาต่อไปเพือ่ ท�ำให้สติสมั ปชัญญะสงบ หากมีหลัก
ค�ำสอนใดทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับจิตวิญญาณ การปฏิเสธตนและการถ่อมตน หลักค�ำสอนนัน้
จะได้รบั การยอมรับมากขึน้ คนเหล่านีท้ ำ� ให้กำ� ลังทางปัญญาของตนเสือ่ มลงเพือ่ สนอง
ความต้องการฝ่ายเนื้อหนัง ความทะนงในสติปัญญาของตนเองที่จะศึกษาพระคัมภีร์
ด้วยจิตวิญญาณที่ส�ำนึกผิดและค�ำอธิษฐานด้วยใจร้อนรนเพื่อขอการทรงน�ำจาก
พระเจ้า ท�ำให้พวกเขาไม่มีเกาะก�ำบังจากการล่อลวง ซาตานเตรียมพร้อมที่จะสนอง
ความปรารถนาของหัวใจ และมันก็ยน่ื ความหลวกลวงของมันเข้าแทนทีค่ วามจริง ด้วย
วิธีเดียวกันนี้ ระบบเปปาซี่ได้มาซึ่งอ�ำนาจครอบง�ำความคิดของมนุษย์ และโดยการ
ปฏิเสธความจริงที่ข้องเกี่ยวกับกางเขน ชาวโปเตสเต้นท์ก็ก�ำลังเดินตามแนวทาง
เดียวกันนี้ ทุกคนที่ละเลยพระค�ำของพระเจ้าเพื่อแสวงหาความสะดวกสบาย และ
แนวทางที่จะท�ำตนไม่ให้แตกต่างไปจากชาวโลก พวกเขาจะถูกปล่อยให้รับ 561

ค�ำสอนเทียมเท็จแทนความจริงในศาสนา ผูท้ ตี่ งั้ ใจปฏิเสธความจริงจะยอมรับความผิด
ที่เป็นไปได้ทุกรูปแบบ ผู้ที่ยืนดูการล่อลวงด้วยความหวาดกลัวก็พร้อมที่จะรับการ
ล่อลวงครั้งต่อไป อัครทูตเปาได้กล่าวถึงคนกลุ่มหนึ่งที่ “ไม่ได้รักความจริงเพื่อจะรอด
ได้” ประกาศว่า “เพราะเหตุนี้ พระเจ้าจึงทรงให้ความลุม่ หลงมาครอบง�ำเขา ให้เขาเชือ่
สิ่งที่เท็จเพื่อคนที่ไม่เชื่อความจริง แต่ยินดีในการอธรรมจะได้ถูกพิพากษาลงโทษสิ้น
ทุกคน” (2 เธสะโลนิกา 2: 10-12) ค�ำเตือนที่อยู่ต่อหน้าเราเช่นนี้ เป็นความจ�ำเป็น
ต่อเราที่จะเฝ้าระวังตนเองในการรับซึ่งหลักค�ำสองประเภทใด {GC 523.2}
ในบรรดาสือ่ ทีไ่ ด้ผลมากทีส่ ดุ ของมารผูล้ อ่ ลวงคือ ค�ำสอนจอมปลอมและความ
อัศจรรย์เทียมเท็จของลัทธิทรงวิญญาณ มันแปลงตัวเป็นทูตแห่งความสว่างและหว่าน
บ่วงแร้วไปที่ๆ มีคนคาดไม่ถึง หากมนุษย์เพียงแต่ศึกษาพระค�ำของพระเจ้าพร้อมกับ
อธิษฐานอย่างจริงใจเพื่อจะได้เข้าใจในพระค�ำของพระเจ้า เขาจะไม่ถูกทอดทิ้งให้อยู่
ในความมืดเพื่อรับหลักค�ำสอนที่เทียมเท็จ แต่เมื่อเขาปฏิเสธความจริงแล้ว พวกเขา
จะตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวง {GC 524.1}
ค�ำสอนทีอ่ นั ตรายอีกเรือ่ งหนึง่ คือ ค�ำสอนทีป่ ฏิเสธความเป็นพระเจ้าขององค์
พระเยซูคริสต์ ซึ่งอ้างว่าพระองค์มิได้ทรงด�ำรงอยู่ก่อนที่พระองค์เสด็จมาบนโลกนี้
ทฤษฎีนี้ได้รับการตอบรับอย่างแพร่หลายจากชนกลุ่มใหญ่ท่ีอ้างตนว่าเชื่อในพระ
คัมภีร์ แต่คำ� สอนนีข้ ดั แย้งโดยตรงกับข้อพระคัมภีรท์ บี่ นั ทึกไว้อย่างชัดเจนทีส่ ดุ เกีย่ วกับ
พระผูช้ ว่ ยให้รอดของเรา ความสัมพันธ์ของพระองค์กบั พระบิดา พระลักษณะความเป็น
พระเจ้าของพระองค์ และการทรงด�ำรงอยูก่ อ่ นเสด็จมาในโลก เราจะยอมรับค�ำสอนนี้
ไม่ได้เว้นเสียแต่ว่า จะต้องบิดเบือนพระคัมภีร์อย่างไม่มีเหตุผล ค�ำสอนนี้ไม่เพียงแต่
ท�ำให้ความคิดของมนุษย์ในเรื่องพระราชกิจของการไถ่บาปตกต�่ำลงเท่านั้น แต่เป็น
บ่อนท�ำลายความเชื่อที่มีต่อพระคัมภีร์ว่าเป็นหนังสือที่ได้รับการเปิดเผยจากพระผู้
เป็นเจ้า เรือ่ งนีไ้ ม่เพียงแต่ทำ� ให้คำ� สอนดังกล่าวเป็นภัยแล้ว แต่ยงั ท�ำให้คำ� สอนนีย้ อมรับ
ได้ยากขึน้ ด้วย หากมนุษย์ปฎิเสธค�ำพยานของพระคัมภีรท์ ไี่ ด้รบั การดลใจในเรือ่ งความ
เป็นพระเจ้าขององค์พระคริสต์แล้ว ก็เป็นเรื่องไร้ประโยชน์ที่จะถกเถียงเรื่องนี้กับ
พวกเขา เพราะไม่ว่าค�ำโต้แย้งจะมีเหตุผลข้อสรุปที่ดีเพียงไรก็ตาม มันก็ไม่อาจท�ำให้
พวกเขาเชื่อได้ “มนุษย์ธรรมดาจะรับสิ่งเหล่านั้นซึ่งเป็นของพระวิญญาณแห่งพระเจ้า
562 ไม่ได้ เพราะเขาเห็นว่าเป็นสิ่งโง่เขลาและเขาไม่สามารถเข้าใจได้เพราะว่า

จะเข้าใจสิ่งเหล่านั้นได้ก็ต้องสังเกตด้วยวิญญาณ” (1 โครินธ์ 2: 14) ผู้ที่ยึดค�ำสอนที่
เทียมเท็จนี้จะไม่มีแนวคิดที่ถูกต้องเกี่ยวกับพระลักษณะนิสัย หรือพระราชกิจของ
พระเยซูคริสต์ หรือแผนการณ์แห่งความรอดอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์ได้
{GC 524.2}
ยังมีข้อผิดพลาดอีกประการหนึ่งที่ซับซ้อนและเป็นอันตราย คือความเชื่อที่
แพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วว่าซาตานไม่มตี วั ตน ชือ่ ทีป่ รากฏในพระคัมภีรก์ เ็ ป็นเพียง
นามสมมุติที่ใช้แทนของความคิดและความปรารถนาชั่วของมนุษย์ {GC 524.3}
ค�ำสอนทีแ่ พร่หลายสะท้อนจากธรรมาสทัว่ ๆไปว่า การเสด็จกลับมาครัง้ ทีส่ อง
ขององค์พระเยซูคริสต์เป็นการเสด็จมาถึงแต่ละตัวบุคคลเมือ่ เขาหมดลมหายใจ ซึง่ เป็น
กลวิธีเพื่อเบี่ยงเบนความคิดของมนุษย์ไปจากการเสด็จกลับมาของพระองค์บนเมฆ
แห่งสวรรค์ เป็นเวลานานหลายปีที่ซาตานกล่าวไว้เสมอว่า “ดูเถิด ท่านผู้นั้นอยู่ที่ห้อง
ใน” (มัทธิว 24: 23-26) และจิตวิญญาณมากมายได้พินาศไปก็เพราะค�ำหลอกลวงนี้
{GC 525.1}
อีกประการหนึ่ง ปัญญาฝ่ายโลกสอนว่าการอธิษฐานเป็นเรื่องไม่จ�ำเป็น นัก
วิทยาศาสตร์อ้างว่า เราไม่สามารถที่จะพบค�ำตอบที่แท้จริงจากการอธิษฐาน เพราะ
ค�ำตอบที่ได้จากการอธิษฐานเป็นเรื่องอัศจรรย์ เป็นเรื่องผิดกฏ และในโลกนี้ไม่มีการ
อัศจรรย์ มนุษย์ชาติทั้งหลายกล่าวว่าจักรวาลอยู่ภายใต้การควบคุมของกฏที่แน่นอน
และพระเจ้าจะไม่ท�ำสิ่งใดที่ขัดแย้งกับกฏเหล่านี้ ด้วยเหตุประการฉะนี้ พวกเขาแสดง
ให้เห็นว่ากฏของพระเจ้าผูกมัดพระองค์ไว้ ประหนึ่งว่ากฏของพระเจ้าสามารถท�ำงาน
ได้โดยละเว้นเสรีภาพของพระองค์ ค�ำสอนเช่นนีข้ ดั แย้งกับค�ำพยานในพระคัมภีร์ มิใช่
พระเยซูคริสต์และอัครสาวกของพระองค์หรือทีก่ ระท�ำการอัศจรรย์ พระผูช้ ว่ ยให้รอด
ผูท้ รงเปีย่ มด้วยพระเมตตาคุณพระองค์นยี้ งั ทรงพระชนม์อยู่ และพระองค์ทรงยินดีทจี่ ะ
สดับฟังค�ำอธิษฐานแห่งความเชือ่ เช่นเดียวกับสมัยทีพ่ ระองค์ทรงด�ำเนินอยูท่ า่ มกลาง
มนุษย์ ธรรมชาติร่วมมือกับสภาพที่เหนือธรรมชาติ เป็นส่วนหนึ่งในแผนการของ
พระองค์ที่จะตอบค�ำอธิษฐานแห่งความเชื่อ ซึ่งพระองค์จะไม่ทรงประทานให้แก่เรา
หากเราไม่ทูลขอ {GC 525.2}
มีหลักค�ำสอนที่ผิดและความคิดที่เพ้อฝันนานับประการในโบสถ์ต่างๆของ
อาณาจักรคริสเตียน เราไม่สามารถคาดถึงผลร้ายที่เกิดจากการน�ำหลักการ 563

เพียงข้อเดียวในพระค�ำของพระเจ้าที่ก�ำหนดไว้ออกไป มีคนบางคนกล้าท�ำเรื่องนี้ด้วย
การปฏิเสธความจริงเพียงเรื่องเดียว คนส่วนใหญ่ก็ด�ำเนินตามและละทิ้งหลักการแห่ง
ความจริงทีละข้อออกไป จนกลายเป็นคนที่ไม่มีความเชื่อเหลืออยู่อีกเลย {GC 525.3}
ข้อผิดพลาดของศาสนศาสตร์ที่เป็นที่นิยมได้ผลักดันให้จิตวิญญาณจ�ำนวน
มากตกอยูใ่ นความสงสัย แทนทีค่ นเหล่านีจ้ ะเป็นผูเ้ ชือ่ ในพระคัมภีร์ เป็นเรือ่ งทีเ่ ป็นไป
ไม่ได้ทจี่ ะให้เขายอมรับหลักค�ำสอนทีก่ ระตุน้ จิตส�ำนึกของความยุตธิ รรม ความเมตตา
และกรุณาของเขา และเนื่องจากความรู้สึกเหล่านี้เป็นค�ำสอนของพระคัมภีร์ เขาจึง
ปฏิเสธไม่ยอมรับว่าเป็นพระค�ำของพระเจ้า{GC 525.4}
และนี่แหละคือเป้าหมายซึ่งซาตานแสวงหาที่จะท�ำให้ส�ำเร็จ ไม่มีสิ่งใดที่มัน
ปรารถนามากยิ่งไปกว่าการท�ำลายความไว้วางใจในพระเจ้าและพระค�ำของพระองค์
ซาตานผู้น�ำกองทัพอันยิ่งใหญ่ของผู้ช่างสงสัยและมันท�ำงานสุดอ�ำนาจของมันที่จะ
หลอกล่อจิตวิญญาณให้เข้าร่วมขบวนการของมัน การสงสัยจึงกลายเป็นสิ่งที่ผู้คน
นิยมท�ำกัน มีชนกลุม่ ใหญ่ทสี่ งสัยในพระค�ำของพระเจ้า ด้วยเหตุผลเดียวกัน พวกเขาก็
สงสัยพระคัมภีรท์ พี่ ระเจ้าเป็นเขียนด้วย เพราะว่าพระค�ำของพระเจ้าต�ำหนิตเิ ตียนและ
ประณามความบาป ผูท้ ไี่ ม่ยอมปฎิบตั ติ ามข้อบัญญัตกิ พ็ ยายามทีจ่ ะเอาชนะอ�ำนาจของ
พระองค์ พวกเขาอ่านพระคัมภีร์หรือฟังค�ำสอนจากธรรมาสที่ศักดิ์สิทธิ์ เพียงเพื่อจะ
จับผิดพระคัมภีร์หรือค�ำเทศนา มีคนไม่น้อยที่กลายเป็นคนไม่มีศาสนาเพียงเพื่อหา
เหตุผลมาสนับสนุนข้อแก้ตวั ให้กบั ตนเองเพือ่ ละทิง้ หน้าทีข่ องตน ส่วนคนอืน่ ๆทีร่ บั เอา
หลักการของการช่างสงสัยเพราะความหยิง่ ยโสและความเกียจคล้านของตนเอง เพือ่ ให้
ง่ายและรักทีจ่ ะแยกตนเองให้โดดเด่นออกมาโดยกระท�ำทุกสิง่ ทุกอย่างทีม่ คี า่ เพียงพอ
ที่จะได้มาซึ่งเกียรติยศชื่อเสียง ซึ่งการได้มานั้นโดยเนื้อแท้แล้วจะต้องแลกด้วยน�้ำพัก
น�้ำแรงและการปฏิเสธความปรารถนาแห่งตน พวกเขาหวังที่จะได้รับการยกย่องว่ามี
สติปญ
ั ญาเป็นเลิศโดยการวิพากษ์วจิ ารย์พระคัมภีร์ มีเรือ่ งราวมากมายทีส่ ติปญ
ั ญาทีม่ ี
ขอบเขตจ�ำกัดและไม่ได้รบั ความกระจ่างจากพระปัญญาของพระเจ้าจะไม่มที างเข้าใจ
ได้ และด้วยเหตุนี้ พวกเขาจึงหาโอกาสวิพากษ์วจิ ารย์ มีคนอีกมากมายทีร่ สู้ กึ เสมือนว่า
มันเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่จะยืนเคยงข้างผู้ไม่มีความเชื่อ ผู้เยาะเย้ยและผู้ไม่มีศาสนา แต่
ภายใต้การแสดงออกที่บริสุทธิ์ในนั้น แท้จริงแล้วบุคคลเหล่านี้ถูกระตุ้นด้วยความ
564 เชื่อมั่นในตนเองและความหยิ่งยโส หลายคนชื่นชอบที่จะศึกษาพระคัมภีร์

เพื่อที่จะค้นหาบางอย่างเพื่อจะท�ำให้ความคิดของผู้อื่นเกิดความสับสน บางคนจะ
เริม่ ต้นด้วยการต�ำหนิตเิ ตียนและให้เหตุผลเข้าข้างฝ่ายผิด เพียงเพือ่ สนองความชืน่ ชอบ
ในการขัดแย้ง พวกเขามิได้ตระหนักเลยว่า การกระท�ำเช่นนี้ท�ำให้เขาเข้าพัวพันไปใน
บ่วงแร้วของผู้ล่าเหยื่อ แต่เมื่อเขาได้แสดงตนอย่างเปิดเผยว่าเขาไม่เชื่อ เขารู้สึกว่าเขา
จ�ำต้องรักษาจุดยืนของตนต่อไป ดังนั้นเขาได้เข้าร่วมกับคนชั่วและปิดประตูสวรรค์
ของตัวเอง {GC 526.1}
พระผู้เป็นเจ้าทรงประทานพระค�ำของพระองค์เพียงพอที่จะเป็นพยาน
หลักฐานเกี่ยวกับพระลักษณะของพระองค์ ความจริงอันยิ่งใหญ่ที่เกี่ยวกับความรอด
ของเราได้ถูกเปิดเผยไว้อย่างชัดเจน ด้วยการช่วยเหลือของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ตาม
พระสัญญาที่มีต่ดทุกคนที่แสวงหาด้วยใจสัตย์ซื่อ ทุกคนสามารถเข้าใจถึงความจริง
เหล่านี้ด้วยตนเอง พระเจ้าทรงประทานให้มนุษย์มีรากฐานที่มั่นคงเพื่อใช้เป็นที่
ยึดเหนี่ยวความเชื่อของเขา {GC 526.2}
แต่กระนั้น ความคิดที่มีขอบเขตจ�ำกัดของมนุษย์ไม่เพียงพอที่จะเข้าใจถึง
แผนการและพระประสงค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ไม่มีขอบเขตจ�ำกัด เราจะไม่มีทาง
แสวงหาเพื่อพบพระเจ้าได้ เราจะต้องไม่พยายามยกมือที่สันนิษฐานไปเองเปิดม่านที่
ปกปิดสง่าราศีอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้า อัครทูตประกาศว่า “ข้อตัดสินของพระองค์นั้น
เหลือที่จะหยั่งรู้ได้ และทางของพระองค์ก็เหลือที่จะสืบเสาะได้ “ (โรม 11: 33) เรา
สามารถเข้าใจวิธกี ารทีพ่ ระองค์ทรงติดต่อกับเรา และน�ำ้ พระทัยทีพ่ ระองค์มตี อ่ เรา เพือ่
ให้เราได้มองเห็นความรักและพระเมตตาคุณทีไ่ ม่มขี อบเขตประสานเข้ากับฤทธานุภาพ
ของพระองค์ พระบิดาแห่งสวรรค์ของเราทรงครอบคลุมสรรพสิ่งด้วยพระปัญญาและ
ความชอบธรรม และเราจะไม่ตอ้ งเป็นคนทีไ่ ม่พอใจและไม่ไว้วางใจ แต่เราจะก้มกราบ
ลงด้วยความเคารพนอบน้อม พระองค์จะทรงเปิดเผยพระประสงค์ให้เราทราบมากพอ
เพือ่ ก่อเกิดประโยชน์แก่เรา นอกเหนือจากนีเ้ ราจะต้องไว้วางใจในพระหัตถ์ทที่ รงฤทธา
นุภาพและพระหทัยที่ทรงเปี่ยมด้วยรัก {GC 527.1}
ในขณะที่ พ ระเจ้ า ทรงประทานประจั ก ษ์ พ ยานหลั ก ฐานมากพอส� ำ หรั บ
ความเชื่อ พระองค์ก็จะทรงขจัดทิ้งซึ่งข้อแก้ตัวทั้งหลายของการไม่เชื่อ ทุกคนที่ค้นหา
ตะขอเพือ่ แขวนความสงสัยของเขาก็จะหาพบ ในขณะทีผ่ ไู้ ม่ยอมรับและเชือ่ ฟังพระค�ำ
ของพระเจ้าจนกว่าข้อโต้แย้งต่างๆได้ถูกขจัดไป และไม่มีช่องว่างเหลือไว้ซึ่ง 565

ข้อสงสัยอีกต่อไป คนเหล่านี้จะไม่มีทางไปถึงซึ่งแสงสว่าง {GC 527.2}
การไม่วางใจในพระเจ้าเป็นผลของการแตกกิ่งก้านสาขาของธรรมชาติของ
หัวใจที่ไม่บังเกิดใหม่ ซึ่งเป็นปฏิปักษ์กับพระเจ้า แต่ความเชื่อนั้นได้รับการดลใจจาก
พระวิญญาณบริสุทธิ์ และจะเจริญงอกงามขึ้นได้ด้วยการทะนุถนอมรักษา ไม่มีมนุษย์
คนใดจะเข้มแข็งในความเชื่อได้โดยปราศจากความพยายามอุตสาหะ ความไม่เชื่อจะ
แข็งแกร่งเมื่อได้รับการสนับสนุน ฉะนั้นหากมนุษย์แทนที่จะพึ่งพิงบนประจักษ์พยาน
หลักฐานทีพ่ ระเจ้าทรงประทานให้เพือ่ ค�ำ้ ชูความเชือ่ ของเขา กลับปล่อยตัวไปกับค�ำถาม
และการจับผิด เขาจะพบว่าข้อสงสัยของเขานั้นได้รับการยืนยันเสมอ {GC 527.3}
แต่ผู้ที่สงสัยในพระสัญญาของพระเจ้าและไม่วางใจในพระคุณที่ยั่งยืนของ
พระองค์นนั้ ได้หลูพ่ ระเกียรติของพระองค์ อิทธิพลของเขาแทนทีจ่ ะดึงผูอ้ นื่ เข้าหาองค์
พระเยซูคริสต์ กลับผลักเข้าให้ออกห่างไปจากพระองค์ เขาเหล่านัน้ เป็นเช่นต้นไม้ทไี่ ม่
บังเกิดผล ซึง่ แผ่กงิ่ ก้านสาขาแห่งความมืดมนได้กว้างและไกล บดบังต้นพืชอืน่ ไม่ให้ได้
รับแสงแดด และท�ำให้พืชไม้เหล่านั้นเหี่ยวเฉาและตายภายใต้เงาอันเยือกเย็นของมัน
ผลงานแห่งชีวิตของเขาจะเป็นพยานปรักปร�ำเขาตลอดไป พวกเขาก�ำลังหว่านเมล็ด
แห่งความไม่เชื่อและข้อสงสัยที่ท�ำให้เกิดผลเก็บเกี่ยว ที่ไม่สิ้นสุด {GC 527.4}
วิถที างหนึง่ ส�ำหรับผูต้ ดิ ตามและสัตย์ซอื่ ทีป่ รารถนาจะให้หลุดพ้นไปจากความ
สงสัย แทนทีจ่ ะสงสัยและจับผิดในสิง่ ทีเ่ ขาไม่เข้าใจ ให้เขาสนใจต่อแสงสว่างทีเ่ ขาได้รบั
แล้ว และเขาจะได้รบั แสงทีส่ ว่างยิง่ ขึน้ ให้เขาปฏิบตั หิ น้าทีซ่ งึ่ ได้เปิดเผยให้เขาเข้าใจเป็น
อย่างดี และเขาสามารถเข้าใจและปฏิบัติในสิ่งที่เขายังสงสัยอยู่ {GC 528.1}
ซาตานน�ำเสนอสิง่ ปลอมแปลงทีม่ องดูคล้ายคลึงความจริงมากเพือ่ ล่อลวงผูท้ ี่
ยินดีให้มันหลอก ผู้ต้องการปฏิเสธที่จะละทิ้งความปรารถนาแห่งตนและการเสียสละ
ตามที่ความจริงก�ำหนด แต่กับดวงวิญญาณที่ต้องการแสวงหาความจริง ไม่ว่าจะแลก
ด้วยอะไรก็ตาม ไม่มีทางที่ซาตานจะมีอ�ำนาจที่จะจับดวงวิญญาณเหล่านี้ให้อยู่ใน
อ�ำนาจของมัน พระเยซูคริสต์ทรงเป็นความจริงและเป็น “ความสว่างแท้ทที่ ำ� ให้มนุษย์
ทุกคนเห็นความจริงนัน้ ได้ แม้ขณะนัน้ ก�ำลังเข้ามาในโลก “ (ยอห์น 1: 9) พระวิญญาณ
แห่งความจริงได้รบั บัญชาให้นำ� มนุษย์สคู่ วามจริงทัง้ ปวง และด้วยอ�ำนาจของพระบุตร
ของพระเจ้า วิญญาณแห่งความจริงได้เปิดเผยว่า “จงหาแล้วจะพบ” “ถ้าผู้ใดตั้งใจ
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พระเจ้า” (มัทธิว 7: 7; ยอห์น 7: 17) {GC 528.2}
.
ผูต้ ดิ ตามองค์พระเยซูคริสต์ทราบเพียงเล็กน้อยถึงแผนการทีซ่ าตานและสมุน
ของมันจัดไว้เพือ่ ต่อต้านพวกเขา แต่พระองค์ผทู้ รงประทับอยูใ่ นสวรรค์มอี ำ� นาจเหนือ
การล่อลวงเหล่านี้ เพื่อว่าแผนการอันล�้ำลึกของพระองค์จะได้สัมฤทธิ์ผล พระเจ้าทรง
อนุญาติให้พลไพล่ของพระองค์ตกสู่การทดลองที่ยากล�ำบาทอย่างแสนสาหัส มิใช่
เพราะพระองค์ทรงพอพระทัยในความเศร้าโศกและความทุกข์ทรมาน แต่เป็นเพราะ
ขบวนการเหล่านีจ้ ำ� เป็นต่อชัยชนะในยุคสุดปลายของพวกเขา พระองค์ผทู้ รงกอร์ปด้วย
รัศมีภาพจะไม่ทรงเป็นโล่ก�ำบังให้กับพวกเขาจากการทดลอง เพราะจุดประสงค์ที่แท้
จริงของการทดลองนั้น ก็เพื่อเตรียมความพร้อมของเขาให้สามารถต่อต้านมนต์เสน่ห์
ทั้งปวงของความชั่วได้ {GC 528.3}
ทั้งคนชั่วหรือมารก็ไม่อาจขัดขวางพระราชกิจของพระเจ้าได้ หรือปิดซ่อน
พระเจ้าจากประชากรของพระองค์ หากพวกเขาเพียงแต่ยอมสารภาพและละทิ้งบาป
ของเขาด้วยหัวใจที่มอบถวาย ส�ำนึกผิด และยึดมั่นในพระสัญญาของพระเจ้าด้วย
ความเชื่อ การทดลองทั้งหลายและอิทธิพลที่เป็นปรปักษ์ทุกอย่าง ไม่ว่าจะเปิดเผย
หรืออยู่ในที่ลับจะสามารถต้านได้ส�ำเร็จ “มิใช่ด้วยก�ำลัง มิใข่ด้วยฤทธานุภาพ แต่ด้วย
วิญยาณของเรา พระเจ้าจอมโยธาตรัสดังนี้แหละ” (เศคาริยาห์ 4: 6) {GC 529.1}
“เพราะว่าพระเนตรขององค์พระผู้เป็นเจ้าเฝ้าดูคนชอบธรรมและพระกรรณ
ของพระองค์ทรงสดับค�ำอ้อนวอนของเขา...ถ้าท่านทัง้ หลายใฝ่ใจประพฤติความดี ผูใ้ ด
จะท�ำร้ายท่าน” (1 เปโตร 3: 12ม13) เมือ่ บาลาอัมหลงไปกับค�ำสัญญาในค่าของรางวัล
เขาปฏิบตั โิ ดยการแช่งสาปชนชาวอิสราเอลและด้วยการถวายเครือ่ งเผาบูชาแก่พระเจ้า
โดยวิงวอนให้พระองค์ทรงสาปแช่งประชากรของพระองค์ พระวิญญาณของพระเจ้า
ทรงตรัสห้ามความชั่วที่เขาปรารถนาจะกล่าวออกมา และบาลาอัมฝืนใจอุทานว่า
“ข้าพเจ้าจะแช่งผู้ที่พระเจ้าไม่ทรงแช่งได้อย่างไร ข้าพเจ้าจะประนามผู้ที่พระเจ้าไม่
ทรงประนามได้อย่างไร” “ขอให้ข้าพเจ้าตายอย่างคนชอบธรรมและขอให้สุดปลาย
ชีวติ ของข้าพเจ้าเหมือนอย่างของเขา” หลังจากทีเ่ ขาถวายเครือ่ งบูชาอีกครัง้ หนึง่ ผูเ้ ผย
พระวจนะที่ไม่ชอบธรรมนี้ประกาศว่า “ดูเถิด ข้าพเจ้าได้รับพระบัญชาให้อวยพร
พระเจ้าได้ทรงอ�ำนวยพรและข้าพเจ้าจะเรียกกลับไม่ได้ พระองค์ได้ทรงทอดพระเนตร
ว่าไม่มีความทุกข์ยากในยาโคบและทรงเห็นว่าไม่มีความยากล�ำบากใน
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อิสราเอล พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเขาอยู่กับเขา และเสียงโห่ร้องถวายพรพระมหา
กษัตริยอ์ ยูท่ า่ มกลางเขา” “แน่นอนทีเ่ ดียว ไม่มเี วทมนต์มากระท�ำต่อยาโคบ หรือไม่มี
การท�ำนายใส่รา้ ยอิสราเอล ถึงเวลาแล้วยาโคบและอิสราเอลก็จะได้คำ� บอกว่าพระเจ้า
ทรงกระท�ำการใหญ่ อย่างนี้ทีเดียวหนอ” แต่ถึงกระนั้น มีการสร้างแท่นถวายบูชา
ขึ้นอีกเป็นครั้งที่สามและอีกครั้งหนึ่งบาลาอัมพยายามพูดค�ำสาบแช่ง แต่จากปากที่
ไม่เต็มใจพูดของผูเ้ ผยพระวจนะ พระวิญญาณของพระเจ้าเปิดเผยถึงความอุดมสมบูรณ์
ของผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกสรรและประณามความผิดและความผูกพยาบาทของเหล่า
ศัตรูของพวกเขา “ผู้ใดที่อวยพรแก่ท่านขอให้เขาได้รับพร ผู้ใดที่แช่งท่าน ขอให้เขาได้
รับค�ำแช่ง” (กันดารวิถี 23: 8,10, 20,21,23;24: 9) {GC 529.2}
ในเวลานีช้ นชาติอสิ ราเอลภักดีตอ่ พระผูเ้ ป็นเจ้าและตราบเท่าทีพ่ วกเขายังคง
สัตย์ซื่อต่อพระบัญญัติของพระองค์ ไม่มีอ�ำนาจใดในโลกหรือขุมนรกมีชัยชนะเหนือ
พวกเขาได้ แต่ทว่าค�ำสาปแช่งที่บาลาอัมไม่ได้รับอนุญาตให้กล่าวแช่งประชากรของ
พระเจ้านั้น ในที่สุดก็ประสบความส�ำเร็จด้วยการล่อลวงให้พวกเขาท�ำความบาป เมื่อ
พวกเขาล่วงละเมิดพระบัญญัตขิ องพระเจ้า พวกเขาจึงแยกตัวเองออกไปจากพระองค์
และถูกทิ้งให้สัมผัสกับอ�ำนาจของผู้ท�ำลาย {GC 529.3}
ซาตานรู้ดีว่า จิตวิญญาณที่อ่อนแอที่สุด เมื่อแนบสนิทในพระคริสต์จะเป็นคู่
ต่อสูท้ เี่ หนือกว่าเหล่าทูตแห่งความมืด และหากมันจะแสดงตนอย่างเปิดเผยแล้ว มันก็
จะถูกจู่โจมและถูกต่อต้าน ด้วยเหตุนี้มันจึงหาทางที่จะดึงทหารแห่งกางเขนออกไป
จากป้อมปราการที่แข็งเกร็ง ในขณะที่มันดักซุ่มอยู่กับสมุนของมัน พร้อมที่จะออก
ท�ำลายทุกคนที่กล้าย่างกรายเข้ามายังเขตแดนของมัน เราจะปลอดภัยได้ก็ต่อเมื่อเรา
เชื่อวางใจพระเจ้าด้วยใจที่ถ่อมสุภาพและปฏิบัติตามพระบัญญัติทั้งหมดของพระองค์
{GC 530.1}
ไม่ มี ม นุ ษ ย์ ค นใดจะอยู ่ ร อดปลอดภั ย ได้ เ กิ น หนึ่ ง วั น หรื อ หนึ่ ง ชั่ ว โมงโดย
ปราศจากการอธิษฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราจ�ำต้องทูลวิงวอนพระเจ้าขอสติปัญญา
เพื่อเข้าใจในพระวจนะของพระองค์ พระวจนะจะเปิดเผยอุบายของผู้ล่อลวงและ
วิธีที่จะต่อต้านมันได้อย่างสัมฤทธิ์ผล ซาตานเป็นผู้มีความช�ำนาญในการยกข้อ
พระคัมภีรข์ นึ้ มาอ้าง มันใส่คำ� แปลของมันลงไปในข้อพระคัมภีรเ์ พือ่ จะท�ำให้เราสะดุด
568 ล้ม เราต้องศึกษาพระคัมภีร์ด้วยจิตใจที่ถ่อม ไม่ละสายตาจากการพึ่งพิง

ในพระเจ้า ในขณะที่เราต้องเฝ้าระวังเล่ห์อุบายของซาตานเสมอ เราจะต้องอธิษฐาน
สม�่ำเสมอด้วยความเชื่อย่างต่อเนื่องว่า “ขออย่าน�ำข้าพระองค์เข้าไปในการทดลอง”
{GC 530.2}

“เขาเล็กๆ” หมายถึง คริสตจักรโรม (ดาเนียล 7: 8) กับ ค�ำพยากรณ์
1260 วัน (538 AD -1798 AD) Little Horn (Papacy) and the 1260
day Prophecy
“ท่านจะพูดค�ำกล่าวร้ายองค์ผู้สูงสุด และจะข่มเหงบรรดาผู้บริสุทธิ์
ขององค์ผู้สูงสุดนั้นและจะคิดเปลี่ยนแปลงวาระและธรรมบัญญัติต่างๆ
และเขาทั้งหลายจะถูกมอบไว้ในมือของท่าน ตลอดหนึ่งวาระ สองวาระ กับ
ครึ่งวาระ (1260 ปี) พระคัมภีร์ไบเบิล ดาเนียล ” 7:25
ดูค�ำอธิบาย GC บทที่ 23-24 GC 409, GC 54, GC 266 , GC 439

ค�ำพยากรณ์ 2300 วัน (457 BC-1844 AD) 2300 day Prophecy
ท่านผู้นั้นตอบข้าพเจ้าว่า “อยู่นานสองพันสามร้อยวัน แล้วสถาน
บริสุทธิ์นั้นจะได้รับการช�ำระ” พระคัมภีร์ไบเบิล ดาเนียล 8 : 14 KJV
ดูค�ำอธิบาย GC บทที่ 23-24 GC409 - 410, GC422 GC 324 - GC 329 , GC 351
- GC 353, GC 398, GC 457 และ GC บทที่ 28
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ค�ำเตือน : โรมคือศัตรูที่อันตรายที่สุดของเสรีภาพ
“ชาวโปรเตสแตนท์ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวและอุดหนุนคริสต์จักรโรมันคาทอลิก
พวกเขาได้ประนีประนอมและยอมกับหลายสิ่งซึ่งชาวคาทอลิกเองก็ยังแปลกใจและ
ไม่เข้าใจ ผูค้ นปิดตาให้กบั ธาตุแท้ของลัทธิโรมันคาทอลิกและภัยอันตรายทีจ่ ะมาเมือ่
เธอมีอำ� นาจสูงสุดและผูค้ นจะต้องได้รบั การปลุกให้ตนื่ เพือ่ ต่อต้านกับการรุกเข้ามา
ของคริสต์จักรโรมศัตรูตัวร้ายกาจที่สุดของสิทธิเสรีภาพของประชาชน (civil
liberty) และสิทธิเสรีภาพทางศาสนา (religious liberty)” {GC 566.1} 607-608 EGW
เอเลน จี ไวท์

Warning: Rome is the most dangerous foe to Liberty !!!
“Protestants have tampered with and patronized popery; they
have made compromises and concessions which papists themselves are
surprised to see and fail to understand. Men are closing their eyes to
the real character of Romanism and the dangers to be apprehended
from her supremacy. The people need to be aroused to resist the
advances of this most dangerous foe to civil and religious liberty.”
EGW {GC 566.1}
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บทที่ 33

การหลอกลวงอันมโหฬารครั้งแรก
ซาตานเริ่ ม หลอกลวงเผ่ า พั น ธุ ์ ม นุ ษ ย์ ข องเราตั้ ง แต่ ยุ ค แรกเริ่ ม สุ ด ใน
ประวัติศาสตร์ของมนุษย์ มันเป็นผู้ก่อการกบฏในสวรรค์ มันต้องการน�ำคนทั้งโลกให้
เข้าร่วมมือกับมันเพื่อท�ำสงครามต่อสู้การปกครองของพระเจ้า อาดัมและเอวามี
ความสุขอย่างแท้จริงเมื่อพวกเขาเชื่อฟังพระบัญญัติของพระเจ้าและสิ่งเหล่านี้เป็น
พยานปรักปร�ำอยู่ตลอดเวลาถึงข้ออ้างที่มันได้กล่าวไว้ในสวรรค์ว่า พระบัญญัติของ
พระเจ้ากดขีแ่ ละขัดขวางผลประโยชน์ของสิง่ มีชวี ติ ทัง้ ปวงของพระองค์ และนอกจากนี้
ซาตานเกิดความอิจฉาขึน้ มาเมือ่ มันมองดูบา้ นสวยงามทีพ่ ระเจ้าเตรียมไว้ให้คชู่ ายหญิง
ทีไ่ ม่มบี าป มันตัง้ ใจทีจ่ ะท�ำให้พวกเขาล้มในบาปเพือ่ ว่าเมือ่ แยกพวกเขาให้ออกไปจาก
พระเจ้าและน�ำมาให้อยูภ่ ายใต้อำ� นาจของมันแล้ว มันจะได้ครอบครองโลก และจัดตัง้
อาณาจักรของมันที่บนโลกนี้เพื่อต่อต้านพระเจ้าสูงสุด {GC 531.1}
หากซาตานเปิดเผยลักษณะแท้จริงของมันเองแล้ว มันก็จะถูกต่อต้านทันที
เพราะอาดัมและเอวาได้รับค�ำเตือนถึงศัตรูอันตรายนี้ แต่มันท�ำงานในที่มืด มันปกปิด
เป้าหมายของมัน เพื่อจะท�ำงานของมันให้ส�ำเร็จได้ง่ายขึ้น มันใช้งูเป็นสื่อ ในเวลานั้น
งูเป็นสัตว์ทมี่ รี ปู ร่างน่าทึง่ มันเปรยขึน้ ให้เอวาได้ยนิ ว่า “จริงหรือทีพ่ ระเจ้าตรัสห้ามว่า
อย่ากินผลจากต้นไม้ใดๆในสวนนี้” (ปฐมกาล 3: 1) หากเอวาถอย ไม่เข้าไปถกเถียง
กับผู้ล่อลวง เธอคงจะปลอดภัย แต่เธอกล้าเข้าไปต่อปากต่อค�ำกับมันและกลายเป็น
เหยื่อในแผนร้ายของมัน ด้วยวิธีเดียวกันนี้ มีคนมากมายที่ยังคงตกเป็นเหยื่อของมัน
พวกเขาสงสัยและโต้เถียงเรื่องข้อก�ำหนดของพระเจ้าและแทนที่จะเชื่อฟังพระบัญชา
ของพระเจ้า เขารับทฤษฏีของมนุษย์ซงึ่ ได้ซอ่ นเครือ่ งมือของซาตานเอาไว้ {GC 531.2}
“หญิงนัน้ จึงตอบงูวา่ ผลของต้นไม้ตา่ งๆในสวนนีเ้ รากินได้ เว้นแต่ผลของต้นไม้
ที่อยู่กลางสวนนั้น พระเจ้าตรัสห้ามว่า อย่ากินหรือถูกต้องเลย มิฉะนั้นจะตาย งูจึงพูด
กับหญิงนั้นว่า เจ้าจะไม่ตายจริงดอก เพราะพระเจ้าทรงทราบอยู่ว่าเจ้ากินผลไม้นั้น
วันใด ตาของเจ้าจะสว่างขึ้นในวันนั้น แล้วเจ้าจะเป็นเหมือนพระเจ้าคือส�ำนึก 571

ในความดีและความชัว่ ” (ข้อ 2-5) มันประกาศว่า พวกเขาจะเป็นเหมือนพระเจ้า จะมี
สติปญ
ั ญาทีด่ ขี นึ้ กว่าเดิมและจะมีสถานะภาพทีส่ งู ขึน้ เอวาพ่ายแพ้ตอ่ การทดลองและ
โดยอิทธิพลของเธอ อาดัมจึงถูกน�ำให้ทำ� บาป พวกเขายอมรับถ้อยค�ำของงูทวี่ า่ พระเจ้า
ไม่เอาจริงกับสิ่งที่ได้ตรัสไว้ พวกเขาไม่วางใจพระผู้สร้างและคิดว่าพระองค์ทรงจ�ำกัด
เสรีภาพของพวกเขาและพวกเขาน่าจะได้รับปัญญาและเกียรติยศที่ยิ่งใหญ่ด้วยการ
ละเมิดพระบัญญัติของพระองค์ {GC 532.1}
แต่หลังจากอาดัมท�ำบาป เขาได้ทราบความหมายของข้อความทีก่ ล่าวว่า “ใน
วันใดที่เจ้าขืนกิน เจ้าจะต้องตายแน่” เขาได้พบกับความหมายที่ซาตานต้องการท�ำให้
เขาเชื่อหรือไม่ เขาได้ก้าวไปสู่สถานะภาพที่สูงส่งขึ้นหรือไม่ แล้วแน่นอนทีเดียว การ
ล่วงละเมิดได้นำ� ผลดียงิ่ ใหญ่เข้ามา และได้พสิ จู น์ให้เห็นว่าซาตานเป็นผูบ้ งการเผ่าพันธุ์
มนุษยชาติ แต่อาดัมได้พบว่า ความตายไม่ใช่หมายถึงการลงโทษของพระเจ้า พระองค์
ทรงประกาศว่า โทษของความบาปของมนุษย์ เขาจึงต้องกลับไปสูด่ นิ ทีเ่ ขามานัน้ “เจ้า
เป็นผงคลีดนิ และจะต้องกลับเป็นผงคลีดนิ ดังเดิม” (ข้อ 19) ค�ำพูดของซาตานทีว่ า่ “ตา
ของเจ้าจะสว่างขึ้น” เกิดขึ้นจริงในความหมายนี้เท่านั้น นั่นคือ ภายหลังที่อาดัมและ
เอวาไม่เชือ่ ฟังพระเจ้า ตาของพวกเขาเปิดออกเพือ่ ให้มองเห็นความโง่เขลาของพวกเขา
พวกเขารู้จักความชั่วและได้ชิมรสชาติอันขมขื่นของการล่วงละเมิด {GC 532.2}
มีต้นไม้แห่งชีวิตขึ้นอยู่ใจกลางสวนเอเดน ผลของต้นไม้นี้มีอ�ำนาจต่ออายุได้
หากอาดัมยังเชื่อฟังพระเจ้า เขาจะยังคงเข้าไปถึงต้นไม้ต้นนี้ได้เรื่อยๆและมีชีวิตอยู่
ตลอดไป แต่เมือ่ เขาท�ำบาป เขาถูกตัดขาดไม่สามารถรับประทานผลจากต้นไม้แห่งชีวติ
และเขาจึงต้องพบกับความตาย ค�ำตัดสินของพระเจ้าที่ว่า “เจ้าเป็นผงคลีดินและจะ
ต้องกลับเป็นผงคลีดนิ ดังเดิม” ชีใ้ ห้เห็นว่า ในทีส่ ดุ ชีวติ จะต้องพบกับจุดจบ {GC 532.3}
เนือ่ งจากการล่วงละเมิดของมนุษย์ ชีวติ อมตะทีท่ รงสัญญาให้กบั มนุษย์โดยมี
ข้อแม้ว่าจะต้องเชื่อฟังจึงถูกยึดคืนไป อาดัมไม่สามารถถ่ายทอดสิ่งที่เขาไม่มีไปให้ลูก
หลานของเขาได้ และเผ่าพันธุ์มนุษย์ที่ล้มลงในบาปคงจะสิ้นหวัง แต่ด้วยการเสียสละ
ของพระบุตรของพระเจ้า พระเจ้าจึงได้นำ� ชีวติ อมตะมาให้ใกล้พอทีเ่ ขาจะเอือ้ มถึงได้ ใน
ขณะที่ “ความตายก็ได้แผ่ไปถึงมวลมนุษย์ทกุ คน เพราะมนุษย์ทกุ คนท�ำบาป” พระเยซู
คริสต์ “ได้ทรงกระท�ำให้ชวี ติ และสภาพอมตะกระจ่างโดยข่าวประเสริฐ” (โรม 5: 12; 2
572 ทิโมธี 1: 10) และชีวิตอมตะจะได้มาโดยทางพระเยซูคริสต์เท่านั้น พระเยซู

ตรัสว่า “ผูท้ วี่ างใจในพระบุตรก็มชี วี ติ นิรนั ดร์ ผูท้ ไี่ ม่เชือ่ ฟังพระบุตรก็จะไม่ได้เห็นชิวติ ”
(ยอห์น 3: 36) ทุกคนทีป่ ฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดจะสามารถเข้ามารับพระพรอันหาค่าไม่ได้
นี้ ทุกคน “ที่พากเพียรท�ำความดีแสวงหาศักดิ์ศรี เกียรติและความเป็นอมตะนั้น”
จะได้ “ชีวิตนิรันดร์” (โรม2:7){GC533.1}
มีเพียงเจ้าจอมหลอกลวงผูย้ งิ่ ใหญ่เท่านัน้ ทีส่ ญ
ั ญากับอาดัมว่า เขาจะมีชวี ติ ได้
โดยการไม่เชื่อฟัง และงูร้ายได้กล่าวแก่เอวาที่สวนเอเดนว่า “เจ้าจะไม่ตายจริงดอก”
นัน้ เป็นบทเทศนาแรกทีก่ ล่าวถึงเรือ่ งวิญญาณอมตะ แต่ถงึ กระนัน้ ค�ำประกาศนีต้ งั้ อยู่
บนพื้นฐานที่เป็นอ�ำนาจของซาตานทั้งสิ้น ค�ำประกาศนี้ยังคงดังก้องจากธรรมมาสน์
ของโลกคริสเตียน เช่นเดียวกับบรรพบุรุษคู่แรกของเรา มวลมนุษย์ส่วนใหญ่ยอมรับ
ค�ำสอนนี้อย่างง่ายดาย ค�ำตัดสินลงโทษของพระเจ้าที่ว่า “ชีวิตที่กระท�ำบาปจะต้อง
ตาย” (เอเสเคียล 18: 20) ถูกท�ำให้มีความหมายว่า จิตวิญญาณที่ท�ำบาปจะไม่ตาย
แต่จะยังคงอยู่นิรันดร เราคงได้แต่ประหลาดใจกับความหลงไหลที่ท�ำให้มนุษย์เชื่อ
ค�ำพูดของซาตานได้ง่ายเช่นนี้และถึงกับไม่เชื่อพระค�ำของพระเจ้า{GC 533.2}
หากภายหลังจากที่มนุษย์ได้ล้มลงในบาป มนุษย์ยังได้รับอนุญาติให้เข้าถึง
ต้นไม้แห่งชีวิตได้อย่างเสรี พวกเขาคงจะมีชีวิตอยู่ได้ตลอดไปและถ้าเป็นเช่นนี้ ความ
บาปจะกลายเป็นอมตะ แต่เครูปและกระบี่เพลิงกั้นขวางทางที่จะเข้าไปสู่ต้นไม้แห่ง
ชีวิต” ไว้ (ปฐมกาล 3: 24) และไม่มีสมาชิกคนใดในครอบครัวของอาดัมได้รับอนุญาติ
ให้ผา่ นสิง่ กีดขวางและรับประทานผลไม้ทใี่ ห้ชวี ติ นัน้ ด้วยเหตุนจี้ งึ ไม่มคี นบาปทีม่ ชี วี ติ
อมตะ {GC 533.3}
แต่ภายหลังที่มนุษย์ล้มลงในบาปแล้ว ซาตานได้สั่งสมุนของมันให้พยายาม
เป็นพิเศษทีจ่ ะยัดเยียดความเชือ่ เกีย่ วกับธรรมชาติทเี่ ป็นอมตะของมนุษย์ และเมือ่ มัน
ได้ชกั จูงคนให้ยอมรับค�ำสอนทีผ่ ดิ นีแ้ ล้ว มันก็จะท�ำให้พวกเขาสรุปว่าคนบาปจะมีชวี ติ
ตลอดไปอย่างทุกข์ทรมาน บัดนี้เจ้าชายแห่งความมืดที่ท�ำงานผ่านตัวแทนของมันจะ
แสดงให้เห็นว่าพระเจ้าเป็นทรราชทีผ่ กู พยาบาทและประกาศว่าพระองค์จะกวาดต้อน
ทุกคนทีพ่ ระองค์ไม่ทรงพอพระทัยลงไปในนรก เพือ่ พวกเขาจะได้สมั ผัสพระพิโรธของ
พระองค์ตลอดกาลและในขณะที่พวกเขาทรมานอยู่ในความทุกข์ระทมที่ไม่อาจ
บรรยายได้ และเจ็บปวดรวดร้าวอยู่ในเปลวเพลิงนิรันดร์นั้น พระผู้สร้างจะทอด
พระเนตรมายังพวกเขาด้วยความพึงพอพระทัย {GC 534.1}
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ด้วยประการฉะนี้ จอมมารร้ายได้เปิดเผยตัวออกมากล่าวโทษพระผู้สร้าง
และพระผู้ทรงมีพระคุณของมนุษยชาติ ซาตานคือความโหดร้าย แต่พระเจ้าทรงเป็น
ความรักและทุกสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างนั้นบริสุทธิ์ ศักดิ์สิทธิ์ และงามน่ารัก จนกระทั่ง
จอมกบฏคนแรกนีน้ ำ� ความบาปเข้ามา ตัวซาตานเองคือศัตรูรา้ ยทีล่ อ่ ให้มนุษย์ทำ� บาป
และถ้ามันท�ำได้ มันก็จะท�ำลายพวกเขาเสีย และเมื่อมนุษย์ได้กลายเป็นเหยื่อของมัน
แล้ว มันก็ดีใจในความหายนะที่ได้ท�ำไว้ หากมันท�ำได้ มันคงกวาดต้อนเอามนุษย์ทั้ง
เผ่าพันธุ์ลงไปสู่ร่างแหของมัน ถ้าไม่ใช่เป็นเพราะอ�ำนาจของพระเจ้าขัดขวางไว้แล้ว
ไม่มีบุตรชายหรือหญิงของอาดัมสักคนเดียวจะหลบหนีรอดได้ {GC 534.2}
ในทุกวันนี้ ซาตานยังคงคอยหาทางที่จะเอาชนะมนุษย์ เหมือนเช่นที่มัน
เอาชนะบรรพบุรษุ คูแ่ รกของเรา ด้วยการท�ำลายความเชือ่ มัน่ ของเขาทีม่ ใี นพระผูส้ ร้าง
และท�ำให้พวกเขาสงสัยในพระปัญญาที่พระองค์ใช้ในการปกครองและสงสัยในความ
ยุตธิ รรมของพระบัญญัตขิ องพระเจ้า เพือ่ พิสจู น์วา่ ความโหดร้ายและการกบฏทีม่ นั ท�ำ
ไว้ถูกต้อง ซาตานและผู้แทนของมันกล่าวหาว่าพระเจ้าเลวร้ายกว่าพวกมัน จ้าวจอม
หลอกลวงยิง่ ใหญ่พยายามป้ายการมีอปุ นิสยั ทีโ่ หดร้ายน่ากลัวของมันเองไปให้พระบิดา
บนสวรรค์ เพือ่ จะท�ำให้ดปู ระหนึง่ ว่ามันเองถูกใส่รา้ ยและถูกขับออกจากสวรรค์ เพราะ
มันไม่ยอมก้มหัวให้กบั ผูป้ กครองทีไ่ ม่เทีย่ งธรรม มันแสดงให้โลกมองเห็นเสรีภาพทีพ่ วก
เขาจะได้อยูอ่ ย่างมีความสุขภายใต้การปกครองทีไ่ ม่เข้มงวดของมัน ซึง่ ตรงข้ามกับการ
ถูกบังคับโดยพระบัญชาอันเข้มงวดของพระเยโฮวาห์ ดังนัน้ มันจึงประสบความส�ำเร็จ
ในการล่อลวงจิตวิญญาณให้หันไปจากความภักดีในพระเจ้า {GC 534.3}
ช่างเป็นเรื่องที่น่าขยะแขยง ไม่ว่าเราจะเอาอารมย์แห่งความรักและความ
เมตตาและแม้กระทั่งเอาความรู้สึกที่เป็นธรรมของเรามาวัด คือค�ำสอนที่ว่า คนชั่วที่
ตายถูกทรมานในนรกด้วยไฟและก�ำมะถันที่ลุกไหม้ชั่วนิรันดร์เพียงกับความบาปที่
พวกเขาท�ำขณะมีชีวิตสั้นๆในโลกนี้ และต้องทนทุกข์ทรมานตราบเท่าพระชนม์ชีพ
ของของพระเจ้า แต่ถงึ กระนัน้ ค�ำสอนนีย้ งั คงแพร่หลายและฝังลึกอยูใ่ นหลักความเชือ่
ของอาณาจักรคริสเตียนมากมาย นักศาสนศาสตร์ปริญญาเอกคนหนึ่งเคยกล่าวไว้ว่า
“ภาพการทรมานในนรกจะท�ำให้เหล่านักบุญมีความสุขตลอดไป เมื่อพวกเขาเห็นคน
ทีม่ ธี รรมชาติเหมือนเขาและเกิดภายใต้สถานการณ์เดียวกันถูกทิง้ ไว้ในความทุกข์ระทม
574 และมีสภาพที่แตกต่างจากพวกเขา จะท�ำให้พวกเขารู้สึกว่า เขาเป็นคนที่มี

ความสุขมากเพียงไร” มีอกี คนหนึง่ บรรยายไว้เช่นนีว้ า่ “เมือ่ ผูท้ คี่ ดั ค้านถูกค�ำสัง่ ตัดสิน
ให้เข้าไปอยู่ในจอกดื่มแห่งพระพิโรธ ควันแห่งการทรมานของเขาจะลอยขึ้นเป็นนิจ
ไปถึงจอกดื่มแห่งความเมตตาคุณ เพื่อผู้ที่ไม่มีส่วนในจอกดื่มที่น่าสังเวชจะได้กล่าวว่า
อาเมน อาเลลูยา สรรเสริญพระเป็นเจ้า” {GC 535.1}
ค�ำสอนเช่นนี้พบที่หน้าใดในพระวจนะของพระเจ้า ผู้ที่ได้รับความรอดใน
สวรรค์จะไม่รู้สึกสงสาร และเห็นใจ และมีความรู้สึกเหมือนมนุษยชาติทั่วไปเชียวหรือ
ค�ำสอนเช่นนี้จะเอามาแทนที่ความไม่สนใจใยดีต่อสิ่งต่างๆของคนปลงตก หรือเอามา
แทนความโหดร้ายของคนป่าเถื่อนหรือ ไม่ใช่อย่างนั้นแน่นอน ค�ำสอนเช่นนี้ไม่ได้มา
จากพระวจนะของพระเจ้า ผู้ที่มีแนวคิดตามข้อความข้างต้นนั้นอาจเป็นคนมีความรู้
และซื่อสัตย์ แต่เขาถูกเล่ห์ของซาตานหลอก มันน�ำพวกเขาให้เข้าใจข้อความที่หนัก
แน่นของพระคัมภีรไ์ ปในทางทีผ่ ดิ ใช้ภาษาทีแ่ สดงออกถึงความขมขืน่ และความมุง่ ร้าย
ซึง่ เป็นความรูส้ กึ ของมันเอง แต่ไม่ใช่ความรูส้ กึ ของพระผูส้ ร้างของเรา “เรามีชวี ติ อยูแ่ น่
ฉันใด เราไม่พอใจในความตายของคนอธรรม แต่พอใจในการที่คนอธรรมหันจากทาง
ของเขาและมีชีวิตอยู่ จงหันกลับ จงหันกลับจากทางชั่วของเจ้า โอ พงศ์พันธุ์อิสราเอล
เอ๋ย ยอมตายท�ำไม” (เอเสเคียล 33: 11) {GC 535.2}
พระเจ้าจะได้เปรียบอะไรหากเรายอมรับว่าพระองค์ชื่นชอบกับการเฝ้ามอง
ความทุกข์ทรมานที่ไม่รู้จักสิ้นสุด พระองค์ทรงเพลิดเพลินกับเสียงร้องโอดครวญและ
เสียงกรีดร้องและค�ำแช่งของสิง่ มีชวี ติ ทีพ่ ระองค์ปล่อยให้ทกุ ข์ทรมานอยูใ่ นเปลวไฟนรก
หรือ เสียงอันน่าสยดสยองเหล่านี้จะเป็นเสียงดนตรีในพระกรรณของพระเจ้าแห่ง
ความรักได้อย่างไร มีคนพยายามสอนให้เชื่อว่า ที่พระเจ้าลงโทษคนชั่วด้วยความทุกข์
ทรมานอย่างไม่สิ้นสุด เพื่อแสดงให้เห็นว่า พระองค์ทรงเกลียดชังความบาป เพราะ
ความชั่วร้ายได้ท�ำลายสันติสุขและความเป็นระเบียบของจักรวาล โอ นี่คือการหมิ่น
ประมาทพระนามของพระเจ้าที่เลวร้าย ท�ำราวกับว่า สาเหตุที่ยังมีความบาปอยู่ถึง
ทุกวันนี้ ก็เพราะพระเจ้าเกลียดชังความบาป นักศาสนศาสตร์เหล่านี้สอนว่า การ
ทรมานอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีความหวังที่จะได้รับความเมตตา จึงจะท�ำให้เหยื่อที่
น่าสงสารบ้าคลั่งและในขณะที่พวกเขาสาปแช่งและหมิ่นประมาทพระเจ้าด้วยความ
เดือดดาล ความผิดของพวกเขาก็เพิ่มจ�ำนวนมากขึ้นเรื่อยไป พระสิริของพระเจ้าไม่ได้
เพิ่มขึ้นด้วยความบาปที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดชั่วทุกยุค {GC 536.1} 575

เป็นเรือ่ งเกินก�ำลังจิตใจของมนุษย์ทจี่ ะประเมินความเลวร้ายทีเ่ กิดจากค�ำสอน
ผิดในเรื่องของการทรมานชั่วนิรันดร์ ศาสนาของพระคัมภีร์ที่เปี่ยมด้วยความรักและ
ความดีและอุดมด้วยความเห็นอกเห็นใจนัน้ กลับมัวหมองด้วยความงมงายและเติมแต่ง
ด้วยความน่าสพึงกลัว เมื่อเราพิจารณาถึงการที่ซาตานป้ายสีสรรผิดๆใส่พระลักษณะ
ของพระเจ้า เราจะไม่สงสัยหรือว่าพระผู้สร้างผู้ทรงกอปรด้วยพระเมตตาคุณของเรา
นั้นน่ากลัว น่ารังเกียจและน่าเกลียดชัง ค�ำสั่งสอนจากธรรมาสน์ด้วยภาพของพระเจ้า
ที่น่ากลัวเช่นนี้ได้แพร่กระจายไปทั่วทั้งโลก ท�ำให้คนนับพัน นับล้านสงสัยและไม่เชื่อ
ในศาสนา {GC 536.2}
ทฤษฏีเกีย่ วกับการทรมานเนืองนิจเป็นค�ำสอนเท็จอันหนึง่ ทีเ่ ป็นองค์ประกอบ
ของเหล้าองุ่นอันน่าสะอิดสะเอียนของบาบิโลนซึ่งเธอบังคับให้ทุกชาติดื่ม (วิวรณ์ 14:
8; 17: 2) เป็นเรือ่ งยากจะเข้าใจได้วา่ ท�ำไมผูร้ บั ใช้ของพระเยซูคริสต์จงึ รับค�ำสอนผิดนี้
และประกาศสัง่ สอนจากธรรมาสน์อนั ศักดิส์ ทิ ธิ์ พวกเขารับเรือ่ งนีจ้ ากโรมเช่นเดียวกับ
การรับเรือ่ งวันสะบาโตเทียมเท็จ จริงอยู่ เรือ่ งนีอ้ าจมีคนทีด่ แี ละยิง่ ใหญ่สอนไว้ แต่พวก
เขาไม่ได้รับแสงสว่างในเรื่องนี้ดังเช่นที่พวกเราได้รับ พวกเขาต้องรับผิดชอบกับแสงที่
ส่องมาในยุคของเขาเท่านั้น เราต้องรับผิดชอบต่อแสงสว่างในยุคของเรา หากเราหัน
ไปจากค�ำพยานในพระวจนะของพระเจ้าและรับเอาค�ำสอนเทียมเท็จ ด้วยเหตุผลว่า
บรรพบุรษุ ของเราสอนไว้ เราก็จะตกเข้าไปสูค่ ำ� สาปแช่งทีม่ ไี ว้สำ� หรับบาบิโลน เราก�ำลัง
ดื่มเหล้าองุ่นอันน่าสะอิดสะเอียนของเธอ {GC 536.3}
มีคนกลุ่มใหญ่ที่รังเกียจหลักค�ำสอนเรื่องการทรมานเนืองนิจ แต่ถูกผลักดัน
ไปพบกับอีกด้านหนึง่ ของความเชือ่ ผิด พวกเขามองเห็นพระคัมภีรน์ ำ� เสนอว่า พระเจ้า
ทรงเปี่ยมด้วยความรักและพระเมตตาคุณ พวกเขาไม่เชื่อว่าพระองค์จะมอบสิ่งมีชีวิต
ของพระองค์ให้ลงไปอยู่ในไฟนรกที่เผาอยู่เนืองนิจ แต่พวกเขาเชี่อว่า จิตวิญญาณมี
ธรรมชาติที่เป็นอมตะ พวกเขามองไม่เห็นทางเลือกอื่นนอกจากสรุปว่ามนุษย์ทั้งมวล
จะรอดได้ในทีส่ ดุ คนมากมายมองดูวา่ ค�ำขูใ่ นพระคัมภีรม์ ไี ว้เพือ่ ให้มนุษย์กลัว เพือ่ จะ
ให้เชื่อฟังและสิ่งเหล่านั้นจะไม่เกิดขึ้นตามที่ได้บันทึกไว้ ดังนั้น คนบาปจึงมีชีวิตเพื่อ
ความสุขอย่างเห็นแก่ตวั ละเลยข้อก�ำหนดของพระเจ้าและยังหวังทีจ่ ะรับความพึงพอ
พระทัยของพระเจ้าในทีส่ ดุ ค�ำสอนเช่นนีต้ งั้ อยูบ่ นความคาดหวังในพระเมตตาคุณของ
576 พระเจ้า แต่ไม่สนใจในความยุติธรรมของพระองค์ ท�ำให้หัวใจที่ฝักใฝ่ใน

เนื้อหนังพึงพอใจและท�ำให้คนชั่วกล้ากระท�ำการชั่วของเขา {GC 537.1}
เพือ่ แสดงให้เห็นว่าคนเชือ่ ในค�ำสอนเรือ่ งความรอดครอบจักรวาลใช้พระคัมภีร์
มาสนับสนุนค�ำสอนทีท่ ำ� ลายจิตวิญญาณได้อย่างไรนัน้ จึงจ�ำเป็นต้องใช้คำ� พูดของพวก
เขาเอง ในงานศพของชายหนุ่มคนหนึ่งที่ไม่เคร่งในศาสนาและตายอย่างกระทันหัน
ด้วยอุบัติเหตุ ศาสนาจารย์ผู้เชื่อเรื่องความรอดครอบจักรวาลได้เลือกเอาข้อความใน
พระคัมภีรเ์ รือ่ งของกษัตริยด์ าวิดทีว่ า่ “ดาวิดพระราชา…ทรงคิดถึงอัมโนนนัน้ ค่อยคลาย
ลง ด้วยเขาสิ้นชีพแล้ว” (2 ซามูเอล 13: 39) {GC 537.2}
“มีคนถามข้าพเจ้าเสมอว่า ผูท้ ดี่ ำ� เนินชีวติ อยูใ่ นบาปจะมีชาตกรรมเช่นใดเมือ่
เขาจากโลกนี้ไป เขาอาจตายไปในขณะที่มึนเมา ตายพร้อมกับรอยเปราะเปื้อนของ
อาชญกรรมสีแดงเข้มทีไ่ ม่สามารถช�ำระให้สะอาดได้ หรือตายเหมือนเช่นชายหนุม่ คนนี้
ที่ไม่เคยรับเชื่อหรือมีความชื่นชมยินดีกับประสบการณ์ทางศาสนา เราพอใจกับ
พระคัมภีร์ ค�ำตอบจากพระคัมภีรจ์ ะแก้ปญ
ั หาอันน่าหวาดกลัวนี้ อัมโนนเป็นคนมีบาป
หนามาก เขาไม่ยอมกลับใจ เขาถูกมอมเหล้าและในขณะที่มึนเมาอยู่นั้นเขาถูกฆ่าตาย
ดาวิดเป็นผูเ้ ผยพระวจนะของพระเจ้า ท่านคงจะทราบดีวา่ ในโลกทีจ่ ะมาถึงนัน้ อัมโนน
จะอยู่ในสภาพเลวร้ายเพียงใด จิตใจของเขาแสดงออกมาอย่างไร “ดาวิดพระราชา
ก็ทรงตรอมพระทัยอาลัยถึงอับซาโลม เพราะการที่ทรงคิดถึงอัมโนนนั้นค่อยคลายลง
ด้วยเขาสิ้นชีพแล้ว’ (ข้อ 39) {GC 537.3}
“อะไรคือผลที่ได้จากการสรุปข้อความนี้ เป็นไปได้หรือไม่ว่า การทรมาน
อย่างไม่สิ้นสุดนี้ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของความเชื่อทางศาสนาของเขา ดังนั้น เราจึงมอง
เห็นและพบค�ำโต้แย้งที่ดีที่สุด ถูกใจที่สุด ให้ความกระจ่างมากขึ้นและมีความเมตตา
มากกว่า เพือ่ สนับสนุนสมมุตฐิ านเกีย่ วกับเรือ่ งของความบริสทุ ธิแ์ ละสันติสขุ ทีแ่ น่นอน
ของจักรวาล ดาวิดได้รับการเล้าโลมใจ เมื่อเห็นบุตรชายของเขาตายไป และท�ำไมจึง
เป็นเช่นนี้ เพราะด้วยสายตาของการพยากรณ์ เขามองไปยังอนาคตข้างหน้าทีส่ ดใสกว่า
และเห็นบุตรชายคนนัน้ หลุดพ้นไปจากการทดลองทัง้ ปวง หลุดพ้นจากการจองจ�ำและ
ได้รับการช�ำระจากการชั่วของบาปและหลังจากที่ได้ท�ำให้บริสุทธิ์และบรรลุถึงความ
สว่างแล้ว เขาได้เข้าไปอยู่ร่วมในที่ชุมชนของวิญญาณที่อยู่เบื้องบนและมีความชื่นชม
ยินดี ความเล้าโลมใจอันเดียวของเขาคือ การได้ออกไปจากสภาพปัจจุบันที่บาปและ
ทรมาน บุตรชายที่เขารักได้ไปอยู่ในที่ๆลมพระโอษฐ์ที่สูงส่งที่สุดของพระวิญญาณ577

บริสุทธิ์จะเป่าลงบนจิตวิญญาณที่มืดมนของเขา ในที่ๆความคิดของเขาจะเปิดรับ
ปัญญาของสวรรค์และความรักอมตะอันหวานชื่นและเตรียมการด้วยธรรมชาติที่ผ่าน
การช�ำระแล้วและได้พักผ่อนอย่างมีความสุข และเข้าสังคมกับผู้รับมรดกของสวรรค์
{GC 538.1}
“ด้วยแนวคิดเช่นนี้ เราต้องเข้าใจและเชือ่ ว่าความรอดของสวรรค์ไม่ได้ขนึ้ กับ
สิ่งที่เราท�ำในชีวิตนี้และไม่ขึ้นกับการเปลี่ยนแปลงหัวใจใหม่ หรือกับความเชื่อของเรา
ในปัจจุบันหรือการนับถือศาสนาของเราในเวลานี้” {GC 538.2}
นีค่ อื สิง่ ทีผ่ รู้ บั ใช้พระคริสต์กล่าวย�ำ้ ค�ำทีง่ ไู ด้พดู ไว้ในสวนเอเดน “เจ้าจะไม่ตาย
จริงดอก” “เจ้ากินผลไม้นน้ั วันใด ตาของเจ้าจะสว่างขึน้ ในวันนัน้ แล้วเจ้าจะเป็นเหมือน
พระเจ้า” พวกเขาประกาศว่าคนบาปที่ชั่วช้าที่สุด คือ ฆาตกร โจร ขโมยและคนผิด
ประเวณี เมื่อตายแล้วจะได้เข้าไปสู่ความสุขส�ำราญอมตะ {GC 538.3}
ผู้บิดเบือนพระคัมภีร์นี้เอาข้อสรุปเขามาจากที่ใด? ก็ได้มาจากประโยคเดียว
ของดาวิดที่มอบตัวให้อยู่ภายใต้การทรงน�ำของพระเจ้า จิตวิญญาณของเขา “ตรอม
พระทัยอาลัยถึงอับซาโลมเพราะการทีท่ รงคิดถึงอัมโนนนัน้ ค่อยคลายลงด้วยเขาสิน้ ชีพ
แล้ว” ความทุกข์ระทมและความเศร้าเสียใจคลายลงไปตามกาลเวลา ความคิดของเขา
หันเหไปจากความตายมายังลูกชายที่ยังมีชีวิตอยู่ ซึ่งได้เนรเทศตัวเองเนื่องจากกลัว
การลงโทษทีย่ ตุ ธิ รรมต่ออาชญกรรมทีเ่ ขาก่อไว้ และนีเ่ ป็นหลักฐานทีว่ า่ อัมโนนคนเมา
และผิดประเวณีกบั คนในบ้าน เมือ่ ตายได้โยกย้ายไปยังทีอ่ ยูอ่ าศัยแห่งความสุขส�ำราญ
เข้ารับการช�ำระและเตรียมให้พร้อมเพื่อเข้าไปอยู่ร่วมกับทูตสวรรค์ที่ปราศจากบาป
ช่างเป็นนิยายทีถ่ กู ใจเหลือเกิน เหมาะสมดีกบั ความต้องการของจิตใจทีฝ่ กั ใฝ่เนือ้ หนัง
นี่เป็นค�ำสอนของซาตานเอง เป็นค�ำสอนที่ได้ผล ด้วยค�ำสอนเช่นนี้ ควรหรือที่เราจะ
แปลกใจว่า ท�ำไมจึงมีความชั่วมากมายเช่นนี้ {GC 538.4}
แนวทางของครูเทียมเท็จหนึง่ คน บ่งบอกให้เห็นแนวทางของครูเทียมเท็จอีก
มากมาย การแยกเอาถ้อยค�ำไม่กคี่ ำ� ออกจากประโยค ซึง่ หลายครัง้ ท�ำให้การแปลความ
ของพวกเขามีความหมายทีต่ รงข้าม ข้อความไม่ประติดประต่อเช่นนีเ้ ป็นข้อความทีถ่ กู
บิดเบือนและถูกน�ำไปใช้เพื่อพิสูจน์หลักค�ำสอนที่ไม่มีรากฐานในพระค�ำของพระเจ้า
ข้อความที่ใช้อ้างเป็นหลักฐานเพื่อแสดงว่าอัมโนนขี้เมาอยู่ในสวรรค์เป็นความเห็นที่
578 ขัดแย้งโดยตรงกับข้อความที่ชัดเจนและตรงไปตรงมาของพระคัมภีร์ที่ว่า

คนขีเ้ มาจะไม่มสี ว่ นในแผ่นดินของพระเจ้า (1 โครินธ์ 6: 10) ด้วยวิธเี ดียวกันนี้ คนช่าง
สงสัย คนไม่เชื่อและคนเย้ยหยันได้แปลงความจริงให้กลับเป็นเรื่องโกหก และคน
จ�ำนวนมากถูกเล่ห์เหลี่ยมของพวกเขาหลอกและถูกกล่อมให้หลับไปในเปลที่มั่นคง
ของฝ่ายเนื้อหนัง {GC 539.1}
หากวิญญาณของมนุษย์ทกุ คนได้เข้าไปยังสวรรค์ เมือ่ วาระของเขาสิน้ สุดลงนี้
เป็นเรื่องจริงแล้ว เราน่าจะปรารถนาความตายมากกว่าการมีชีวิต มีคนมากมายถูก
ชักจูงด้วยความเชื่อนี้และได้ปลิดชีวิตของตนเองลง เมื่อชีวิตถูกรุมเร้าด้วยความทุกข์
ความกังวลใจและความผิดหวัง ดูจะเป็นการง่ายกว่าที่จะเด็ดเส้นด้ายอันเปราะบาง
ของชีวิตและบินไปสู่ความสุขส�ำราญของโลกนิรันดร์ {GC 539.2}
พระเจ้าทรงประทานหลักฐานอันแน่วแน่ว่า พระองค์จะทรงลงโทษผู้ที่
ล่วงละเมิดพระบัญญัติของพระองค์ ผู้ที่ปลอบใจตัวเองว่าพระองค์ทรงกอปรด้วย
พระเมตตาคุณอันเหลือล้นจะไม่ลงโทษคนบาปนัน้ ควรมองไปยังกางเขนคาล์วารี ความ
ตายของพระบุตรของพระเจ้า ผูป้ ราศจากมลทินประกาศเป็นหลักฐานว่า “ค่าจ้างของ
บาปคือความตาย” การล่วงละเมิดบัญญัตทิ กุ ข้อของพระเจ้าจะต้องได้รบั ผลตอบแทน
ที่ยุติธรรม พระคริสต์ผู้ทรงปราศจากบาปได้เสด็จมารับบาปของมนุษย์ พระองค์ทรง
แบกรับความผิดของผู้ล่วงละเมิด และการที่พระบิดาหลบซ่อนของพระพักตร์ไปจาก
พระองค์ ซึ่งท�ำให้หัวใจของพระองค์แตกสลายและชีวิตของพระองค์แตกหักไป การ
เสียสละทั้งหมดนี้กระท�ำไปเพื่อช่วยคนบาปให้ได้รับความรอด มนุษย์จะได้หลุดพ้น
จากการลงโทษของบาปด้วยวิธีการอื่นไม่ได้ และจิตวิญญาณทุกดวงที่ปฎิเสธไม่ยอม
เข้ารับการไถ่บาปด้วยราคาแพงเช่นนี้จะต้องแบกรับความผิดและการลงโทษของการ
ล่วงละเมิดด้วยตัวของเขาเอง {GC 539.3}
ในขณะทีค่ ำ� สอนเรือ่ งความรอดครอบจักรวาลได้ให้คนอธรรมและคนไม่กลับ
ใจอยูใ่ นสวรรค์ ให้ได้เป็นทูตทีบ่ ริสทุ ธิแ์ ละมีความสุข ให้เราพิจารณาต่อไปว่า พระคัมภีร์
สอนเรื่องเหล่านี้ไว้อย่างไร {GC 540.1}
“ผูใ้ ดกระหาย เราจะให้ผนู้ นั้ ดืม่ จากบ่อน�ำ้ พุแห่งขีวติ โดยไม่ตอ้ งเสียอะไรเลย”
(วิวรณ์ 21: 6) พระสัญญานีใ้ ห้ไว้สำ� หรับผูก้ ระหายเท่านัน้ น�ำ้ นีม้ ไี ว้ให้เฉพาะผูท้ รี่ สู้ กึ ว่า
เขาต้องการน�้ำแห่งชีวิตและแสวงหาน�้ำนั้นโดยยอมละทิ้งสิ่งของอื่นทั้งปวง “ผู้ใด
มีชัยชนะ ผู้นั้นจะได้รับสิ่งเหล่านี้เป็นมรดกและเราจะเป็นพระเจ้าของเขา
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และเขาจะเป็นบุตรของเรา” (ข้อ 7) เช่นเดียวกัน ในที่นี้ ข้อก�ำหนดนั้นชัดเจน เพื่อที่
จะได้เป็นผู้รับมรดกทั้งหมด เราจะต้องต้านและเอาชนะความบาป . {GC 540.2}
พระเจ้าทรงเปิดเผยผ่านผู้เผยพระวจนะอิสยาห์ว่า “จงบอกคนชอบธรรมว่า
เขาทั้งหลายจะเป็นสุข” “วิบัติแก่คนอธรรม ความร้ายจะตกแก่เขา เพราะว่าสิ่งใดที่
มือเขาได้กระท�ำ เขาจะถูกกระท�ำเช่นกัน” (อิสยาห์ 3:10, 11) นักปราชญ์กล่าวว่า
“แม้ว่าคนบาปท�ำชั่วตั้งร้อยครั้งและอายุเขายังยั่งยืนอยู่ได้ ถึงกระนั้นข้าพเจ้ายังรู้แน่
ว่าความสวัสดิมงคลจะมีแก่เขาทั้งหลายที่ย�ำเกรงพระเจ้า คือที่มีความย�ำเกรงต่อพระ
พักตร์พระองค์ แต่วา่ จะไม่เป็นสวัสดิมงคลแก่คนอธรรม” (ปัญญาจารย์ 8: 12,13) และ
เปาโลได้ยนื ยันว่า “คนบาปส�ำ่ สมโทษให้แก่ตวั เองในวันทีพ่ ระเจ้าทรงลงพระอาชญาซึง่
พระองค์จะทรงส�ำแดงการพิพากษาลงโทษทีเ่ ทีย่ งธรรมให้ประจักษ์ เพราะพระองค์จะ
ประทานแก่ทกุ คนตามควรแก่การกระท�ำของเขา” “ความทุกข์เวทนาจะเกิดแก่ทกุ คน
ที่ประพฤติชั่ว” (โรม 2: 5,6,9) {GC 540.3}
“คนล่วงประเวณี คนทุศิล คนละโมบ ที่เป็นเหมือนคนที่นับถือรูปเคารพ จะ
มีส่วนในแผ่นดินของพระคริสต์และพระเจ้าเป็นมรดกก็หามิได้” (เอเฟซัส 5: 5) “จง
อุตสาห์ที่จะอยู่อย่างสงบกับคนทั้งหลาย และอุตส่าห์ที่จะได้ใจบริสุทธิ์ ซึ่งถ้าใจไม่
บริสทุ ธิก์ จ็ ะไม่มผี ใู้ ดได้เห็นองค์พระผูเ้ ป็นเจ้าเลย” (ฮีบรู 12: 14) “คนทัง้ หลายทีช่ ำ� ระ
เสือ้ ผ้าของตนก็เป็นสุข เพือ่ ว่าเขาจะได้มสี ทิ ธิใ์ นต้นไม้แห่งชีวติ และเพือ่ เขาจะได้เข้าไป
ในนครนั้นโดยทางประตู ภายนอกนั้นมีสุนัข คนใช้เวทมนต์ คนล่วงประเวณี คนฆ่า
มนุษย์ คนไหว้รูปเคารพ ทุกคนที่รักการมุสาและประพฤติตาม” (วิวรณ์ 22: 14,15)
{GC 541.1}
พระเจ้าทรงประทานให้มนุษย์ได้ทราบถึงพระลักษณะของพระองค์ และวิธี
การที่พระองค์จะจัดการกับความบาป “พระเยโฮวาห์ พระเยโฮวาห์ พระเจ้าผู้ทรง
พระกรุณา ทรงกอปรด้วยพระคุณ ทรงกริ้วช้า และบริบูรณ์ด้วยความรักมั่นคงและ
ความสัตย์จริง ผู้ทรงส�ำแดงความรักมั่นคงต่อมนุษย์กระทั่งพันชั่วอายุ ผู้ทรงโปรด
ยกโทษการล่วงละเมิด การทรยศและบาปของเขาเสีย แต่จะทรงถือว่าไม่มีโทษก็หา
มิได้” (อพยพ 34: 6,7) “บรรดาคนอธรรมพระองค์จะทรงท�ำลาย” “ผู้ละเมิดจะถูก
ท�ำลายเสียด้วยกัน อนาคตของคนอธรรมจะถูกตัดออกไปเสีย” (สดุดี 145: 20; 37:
580 38) จะมีการน�ำเอาก�ำลังและอ�ำนาจการปกครองของพระเจ้ามาปราบการ

กบฏ แต่ถึงกระนั้น การส�ำแดงถึงความยุติธรรมของการลงโทษทั้งปวงจะเข้าประสาน
อย่างบริบูรณ์กับพระลักษณะของพระเจ้าว่าพระองค์ทรงเมตตา อดทนนานและโอบ
อ้อมอารี {GC 541.2}
พระเจ้าไม่เคยบังคับความนึกคิดหรือการตัดสินใจของผู้ใด พระองค์ไม่ทรง
ชื่นชอบกับการเชื่อฟังด้วยการบังคับ พระองค์ทรงประสงค์ที่จะให้สิ่งมีชีวิตทั้งปวงที่
พระองค์ทรงสร้างมากับพระหัตถ์ของพระองค์รักพระองค์เพราะพระองค์สมควรที่จะ
ได้รับความรัก พระองค์ทรงปรารถนาให้เขาทั้งหลายเชื่อฟังพระองค์ เพราะเขาเข้าใจ
อย่างซาบซึง้ ถึงพระปัญญา ความยุตธิ รรมและความโอบอ้อมอารีของพระองค์และทุก
คนทีม่ คี วามคิดทีถ่ กู ต้องในคุณสมบัตเิ หล่านีจ้ ะรักพระองค์เพราะเขาทัง้ หลายถูกชักน�ำ
ให้เข้ามาหาพระองค์เพราะความชื่นชอบในพระลักษณะของพระองค์ {GC 541.3}
หลักการแห่งพระเมตตาคุณ พระกรุณาธิคณ
ุ ความปราณีและความรักทีพ่ ระ
ผู้ช่วยให้รอดสอนและเป็นแบบอย่างนั้นเป็นหลักฐานบันทึกพระประสงค์และพระ
ลักษณะของพระเจ้า พระคริสต์ทรงเปิดเผยว่าพระองค์ไม่ทรงสอนเรือ่ งอืน่ ใดนอกจาก
สิ่งที่พระองค์ทรงรับจากพระบิดาของพระองค์ หลักการการปกครองของพระเจ้าเป็น
อันหนึง่ อันเดียวกันอย่างบริบรู ณ์กบั พระบัญญัตขิ องพระผูช้ ว่ ยให้รอดทีว่ า่ “จงรักศัตรู”
พระเจ้าทรงจัดการอย่างยุติธรรมกับคนชั่วเพื่อประโยชน์ของจักรวาลและเพื่อผล
ประโยชน์แม้กระทั่งส�ำหรับผู้ที่ได้รับค�ำพิพากษาของพระองค์ด้วย ถ้าพระองค์ท�ำได้
พระองค์ทรงประสงค์ที่จะท�ำให้พวกเขามีความสุขโดยอยู่ภายใต้กฏบัญญัติแห่งการ
ปกครองของพระองค์และความยุติธรรมแห่งพระลักษณะของพระองค์ พระองค์ทรง
ห้อมล้อมเขาด้วยของประทานแห่งความรักของพระองค์ พระองค์ทรงประทานความ
รอบรูใ้ นพระบัญญัตขิ องพระองค์แก่เขาและติดตามเขาไปด้วยข้อเสนอแห่งพระเมตตา
ของพระองค์ แต่เขาดูแคลนความรักของพระองค์ ท�ำให้พระบัญญัติของพระองค์
ไม่เกิดประโยขน์และปฎิเสธพระเมตตาของพระองค์ ในขณะทีเ่ ขารับของประทานของ
พระองค์อยูเ่ สมอ เขาหลูเ่ กียรติพระเจ้าผูท้ รงประทานทุกอย่างให้เขา พวกเขาเกลียดชัง
พระเจ้าเพราะเขาทราบดีวา่ พระองค์ทรงเกลียดบาปของเขา พระเจ้าทรงอดทนกับการ
นอกลูน่ อกทางของเขา แต่ในทีส่ ดุ เวลาแห่งการตัดสินจะมาถึงเมือ่ เขาต้องตัดสินชะตา
กรรมของเขาเองและแล้วพระองค์จะทรงเอาโซ่ล่ามกบฏเหล่านี้ไว้ให้อยู่แนบกายของ
พระองค์หรือ พระองค์จะทรงบังคับเขาให้ท�ำตามน�้ำพระทัยของพระองค์
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หรือ {GC 541.4}
ผูท้ เี่ ลือกซาตานเป็นผูน้ ำ� ของพวกเขาและอยูใ่ ต้อำ� นาจการควบคุมของมันจะไม่
พร้อมที่จะเข้าไปอยู่เบื้องพระพักตร์ของพระเจ้า ความหยิ่งยโส การหลอกลวง ความ
โสโครก ความโหดเหี้ยม ได้ฝังลึกลงไปอยู่ในอุปนิสัยของเขา พวกเขาจะเข้าไปอาศัย
อยูใ่ นสวรรค์กบั คนทีเ่ ขาเคยดูแคลนและเกลียดชังเมือ่ มีชวี ติ อยูใ่ นโลกได้หรือ คนโกหก
จะไม่ยอมรับความจริง คนที่ถือตัวและหยิ่งจะไม่พอใจกับการถ่อมตัว คนที่คดโกงจะ
ไม่ชอบเรื่องของความซื่อตรง คนที่เห็นแก่ตัวจะมองคนที่รักอย่างไม่เห็นแก่ตัวว่าเป็น
คนไม่น่าดึงดูด แล้วสวรรค์จะมอบความสุขให้แก่คนที่ฝักใฝ่กับทางโลกและเห็นแก่ตัว
ได้อย่างไร {GC 542.1}
ผู้ที่ใช้ชีวิตต่อต้านพระเจ้าเมื่อถูกรับไปอยู่ในสวรรค์ทันที และได้เห็นสถานะ
ภาพที่สูงส่งและบริสุทธิ์ที่มีอยู่ตลอดมาในสวรรค์ ในที่ที่จิตวิญญาณทุกดวงเปี่ยมด้วย
ความรัก ใบหน้าทุกคนเปล่งประกายด้วยความสุข เสียงดนตรีไพเราะจับใจลอยขึ้น
ถวายเกียรติพระเจ้าและพระเมษโปดก และพระสิริที่ไม่สิ้นสุดซึ่งส่องจากพระพักตร์
ของพระองค์ผู้ทรงประทับบนบัลลังก์มายังผู้ที่ได้รับการไถ่แล้ว เป็นไปได้หรือที่หัวใจ
ของผู้ที่เต็มล้นด้วยความเกลียดชังพระเจ้า เกลียดชังความจริงและความศักดิ์สิทธิ์จะ
สามารถเข้ามาอยู่ร่วมกับชาวสวรรค์และเข้าร่วมร้องเพลงสรรเสริญได้ พวกเขาจะทน
อยูใ่ นพระสิรขิ องพระเจ้าและพระเมษโปดกได้หรือ ไม่ได้ ไม่ได้อย่างแน่นอน พวกเขามี
เวลาทดสอบมาแล้วหลายปี เพือ่ พัฒนาอุปนิสยั ทีเ่ หมาะสมส�ำหรับชาวสวรรค์ แต่พวก
เขาไม่เคยฝึกความคิดทีจ่ ะรักความบริสทุ ธิ์ พวกเขาไม่เคยเรียนรูภ้ าษาของสวรรค์และ
บัดนีก้ ส็ ายเกินไปแล้ว ชีวติ การกบฏต่อพระเจ้าท�ำให้เขาไม่เหมาะส�ำหรับสวรรค์ ความ
บริสุทธิ์ ความศักดิ์สิทธิ์และสันติสุขจะเป็นสิ่งที่ทรมารพวกเขา พระสิริของพระเจ้าจะ
เป็นดั่งไฟที่เผาผลาญ พวกเขาจะถอยหนีออกไปจากสถานที่บริสุทธิ์ พวกเขาอยากถูก
ท�ำลายเพือ่ จะได้ซอ่ นตัวให้พน้ ไปจากพระพักตร์ของพระองค์ ผูท้ รงสิน้ พระชนม์เพือ่ ไถ่
เขา ชะตากรรมของคนชั่วถูกก�ำหนดไว้แล้วด้วยการเลือกของเขาเอง พวกเขาถูกขวาง
ให้ออกไปจากสวรรค์ดว้ ยความสมัครใจของเขาเอง และในส่วนของพระเจ้าก็จากความ
ยุติธรรมและพระเมตตากรุณาของพระองค์ {GC 542.2}
เหมือนเช่นน�้ำในสมัยน�้ำท่วมโลก ไฟในวันยิ่งใหญ่จะประกาศค�ำตัดสินของ
582 พระเจ้าว่า คนชั่วนั้นไม่สามารถรักษาให้หายได้ พวกเขาไม่ยอมอยู่ภายใต้

อ�ำนาจการปกครองของพระเจ้า เขาฝึกความตัง้ ใจของเขาให้กบฏและเมือ่ ชีวติ ของเขา
สิน้ สุดลง ก็สายเกินไปทีจ่ ะหันเหความคิดของเขาให้ไปด้านตรงข้าม สายเกินไปทีจ่ ะหัน
ออกจากการล่วงละเมิดไปสู่การเชื่อฟัง จากความเกลียดชังไปสู่ความรัก {GC 543.1}
เมื่อพระเจ้าทรงละเว้นชีวิตคาอิน ซึ่งเป็นฆาตรกรนั้น พระองค์ทรงประทาน
ให้โลกได้เห็นตัวอย่างของผลที่จะเกิดขึ้นเมื่อพระองค์ทรงปล่อยให้คนบาปมีชีวิตอยู่
ต่อไปในวิถที างของความบาปโดยไม่ถกู ควบคุม อิทธิพลการสัง่ สอนของคาอิน และแบบ
อย่างชีวิตของเขา ท�ำให้ลูกหลานจ�ำนวนมากถูกชักน�ำเข้าไปสู่ความบาปจน “ความ
ชั่วช้าของมนุษย์มีมากบนแผ่นดิน” และ “เค้าความคิดในใจของเขาล้วนเป็นเรื่องร้าย
เสมอไป” “คนทั้งโลกเสื่อมทรามไปในสายพระนตรของพระเจ้าและแผ่นดินก็เต็มไป
ด้วยความทารุณ” (ปฐมกาล 6: 5,11) {GC 543.2}
ด้วยพระเมตตาคุณที่พระเจ้าทรงมีต่อโลกนี้ พระองค์ทรงกวาดล้างคนชั่วใน
สมัยโนอาห์ พระองค์ทรงท�ำลายคนชัว่ ทีอ่ าศัยอยูใ่ นเมืองโสโดม โดยอ�ำนาจการหลอก
ลวงของซาตาน คนท�ำความชัว่ จะได้รบั ความเห็นใจและความชืน่ ชม และนีค่ อื เหตุทนี่ ำ�
ให้คนอืน่ กบฏอยูต่ ลอดเวลา เป็นเช่นนีใ้ นสมัยของคาอินและในสมัยของโนอาห์และใน
สมัยของอับราฮัมและโลต ในสมัยของเรา ก็จะเป็นอย่างเดียวกัน เป็นเพราะพระเมตตา
คุณของพระเจ้าที่มีต่อจักรวาล ในที่สุดพระองค์จะทรงท�ำลายผู้ที่ปฎิเสธพระคุณของ
พระองค์ {GC 543.3}
“ค่าจ้างของความบาปคือความตาย แต่ของประทานจากพระเจ้าคือชีวิต
นิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา” (โรม 6: 23) ในเมื่อชีวิตเป็นมรดก
ของความชอบธรรม ความตายเป็นส่วนแบ่งของความชัว่ โมเสสเปิดเผยแก่คนอิสราเอล
ว่า “ข้าพเจ้าได้วางชีวิตและสิ่งดี ความตายและสิ่งร้ายไว้ต่อหน้าท่าน” (เฉลยธรรม
บัญญัติ 30: 15) ความตายทีพ่ ระคัมภีรก์ ล่าวถึงในข้อนี้ ไม่ใช่ความตายทีอ่ าดัมถูกตัดสิน
ด้วยว่ามนุษยชาติทั้งปวงต้องรับโทษจากการล่วงละเมิดของเขา แต่เป็น “ความตาย
ครั้งที่สอง” ที่ถูกน�ำมาเปรียบเทียบกับชีวิตนิรันดร์ {GC 544.1}
ผลจากความบาปของอาดัมท�ำให้ความตายตกลงมาสู่เผ่าพันธ์มนุษย์ทั้งหมด
ทุกคนจะต้องลงไปยังหลุมฝังศพโดยไม่มีข้อยกเว้น และทุกคนจะได้ออกมาจากหลุม
ศพของเขาก็ดว้ ยเงือ่ นไขทีม่ อี ยูใ่ นแผนการแห่งความรอด “คนทัง้ ปวงทัง้ คนทีช่ อบธรรม
และคนที่ไม่ชอบธรรมจะเป็นขึ้นมาจากความตาย” “เพราะว่าคนทั้งปวง
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ต้องตายเกี่ยวเนื่องกับอาดัมฉันใด คนทั้งปวงก็จะกลับได้ชีวิตเกี่ยวเนื่องกับพระคริสต์
ฉันนั้น” (กิจการของอัครทูต 24: 15; 1 โครินธ์ 15: 22) แต่ข้อแตกต่างระหว่างคน
สองกลุม่ ทีอ่ อกมาจากหลุมศพ “บรรดาผูท้ อี่ ยูใ่ นอุโมงค์ฝงั ศพจะได้ยนิ พระสุรเสียงของ
พระองค์ และจะได้ออกมา บรรดาผูท้ ไี่ ด้ประพฤติดกี ฟ็ น้ื ขึน้ สูช่ วี ติ บรรดาผูท้ ไี่ ด้ประพฤติ
ชัว่ ก็จะฟืน้ ขึน้ สูก่ ารพิพากษา” (ยอห์น 5: 28,29) ผูท้ ี่ “สมควร” กับการฟืน้ ขึน้ สูช่ วี ติ จะ
“เป็นสุขและบริสุทธิ์” “ความตายครั้งที่สองจะไม่มีอ�ำนาจเหนือคนเหล่านั้น” (วิวรณ์
20: 6) แต่ผทู้ ไี่ ม่ได้รบั การอภัยทีไ่ ด้มาด้วยการกลับใจและความเชือ่ จะต้องรับโทษของ
การล่วงละเมิด นี่เป็น “ค่าจ้างของความบาป” พวกเขาต้องรับโทษที่มีระยะเวลาและ
ความรุนแรงซึง่ แตกต่างกัน “ตามการกระท�ำของเขา” แต่ในทีส่ ดุ จบลงด้วยความตาย
ครั้งที่สอง เป็นไปไม่ได้ที่จะให้พระเจ้าผู้เปี่ยมล้นไปด้วยความยุติธรรมและพระเมตตา
คุณจะช่วยคนบาปทีย่ งั ท�ำความบาปของเขาอยูใ่ ห้รอด พระองค์ไม่สามารถให้เขามีชวี ติ
ได้ เนือ่ งจากเขาได้สญ
ู เสียไปจากการล่วงละเมิดของเขาเอง ซึง่ ได้พสิ จู น์แล้วว่าไม่คคู่ วร
ทีจ่ ะได้รบั นักเขียนทีไ่ ด้รบั การดลใจบันทึกไว้วา่ “ยังอีกหน่อยหนึง่ คนอธรรมจะไม่มอี กี
แม้จะมองดูทที่ ขี่ องเขาให้ดเี ขาก็ไม่ได้อยูท่ นี่ นั่ ” ส่วนอีกท่านหนึง่ เปิดเผยว่า “เขาจะเป็น
เหมือนอย่างที่ไม่เคยเกิดมา” (สดุดี 37; 10; โอบาดีห์ 16) ความอับอายห่อหุ้มเขาไว้
เขาจมลงสู่ความสิ้นหวัง หายสาบสูญไปตลอดกาล {GC 544.2}
นี่คือบทอวสานของความบาป ที่จะหมดไปพร้อมกับความทุกข์และความ
หายนะซึง่ เป็นผลงานของบาป ผูป้ ระพันธ์สดุดกี ล่าวไว้วา่ “พระองค์ได้ทรงขนาบบรรดา
ประชาชาติและทรงท�ำลายคนอธรรมแล้วทรงลบชื่อของเขาออกเสียเป็นนิจ ศัตรูได้
อันตรธานไปในความพินาศเป็นนิตย์ พระองค์ทรงถอนรากบรรดาหัวเมืองของเขาและ
อนุสรณ์ของเขาก็วอดวาย” (สดุดี 9; 5,6) ในพระธรรมวิวรณ์ ยอห์นได้มองไปข้างหน้า
ยังสภาพนิรันดร์กาล เขาได้ยินเพลงสรรเสริญที่ขับร้องโดยคนทั้งจักรวาล โดยไม่มีแม้
เสียงโน๊ตตัวหนึง่ ผิดเพีย้ งมารบกวน สิง่ มีชวี ติ ทัง้ ในสวรรค์และในโลกต่างส่งเสียงเยิรยอ
พระสิริของพระเจ้า (วิวรณ 5: 13) จะไม่มีดวงวิญญาณที่พินาศกล่าวค�ำหลู่เกียรติ
พระเจ้าในขณะที่ก�ำลังทุรนทุรายในความทรมานที่ไม่รู้จักสิ้นสุด ไม่มีผู้เคราะห์ร้ายใน
นรกคอยส่งเสียงโหยหวนเข้ามาปะปนกับเสียงเพลงของผูท้ ไี่ ด้รบั ความรอด {GC 545.1}
บนพื้นฐานของเรื่องชีวิตอมตะ ซึ่งเป็นค�ำสอนที่ผิด คือหลักค�ำสอนเรื่องคน
584 ที่ตายแล้วยังมีความนึกคิดอยู่ ค�ำสอนนี้ขัดแย้งกับค�ำสอนของพระคัมภีร์เช่น

เดียวกันกับค�ำสอนเรื่องการทรมานเนืองนิจ ค�ำสอนนั้นขัดแย้งกันทั้งด้วยเหตุและผล
และขัดแย้งกับความรู้สึกของมนุษย์ ตามค�ำสอนที่นิยมอย่างแพร่หลาย ผู้ที่รอดใน
สวรรค์จะยังคงรู้เรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นในโลกและโดยเฉพาะกับชีวิตของมิตรสหายที่
เขาจากมา แต่คนตายจะมีความสุขได้อย่างไรเมื่อเขารู้ถึงความทุกข์ของคนที่ยังมีชีวิต
อยู่ มองเห็นคนที่เขารักท�ำบาปและมองเห็นเขาต้องทนอยู่ในความทุกข์ยาก ความ
ผิดหวังและความปวดร้าวของชีวติ ผูท้ ตี่ อ้ งวกวนอยูก่ บั มิตรสหายในโลกจะเพลิดเพลิน
ใจอยู่กับความสุขส�ำราญของสวรรค์ได้มากน้อยเพียงไร และเป็นเรื่องที่น่าขยะแขยง
เพียงไรทีเ่ ชือ่ ว่า ในทันทีทลี่ มหายใจออกไปจากร่าง วิญญาณของผูท้ ไี่ ม่ได้กลับใจในบาป
จะถูกส่งให้ไปอยู่ในเปลวเพลิงนรก พวกเขาจะต้องจมดิ่งลงไปในความระทมทุกข์มาก
เพียงไร ที่จะมองดูมิตรสหายที่ไม่ได้เตรียมตัวและก้าวลงไปยังหลุมศพ เพื่อเข้าไปอยู่
ในความทุกข์และถูกลงโทษในความบาปชั่วนิรันดร์ มีคนมากมายเสียสติไปเนื่องจาก
แนวคิดอันน่ากลัวเช่นนี้ {GC 545.2}
พระคัมภีร์กล่าวถึงเรื่องเหล่านี้อย่างไร กษัตริย์ดาวิดเปิดเผยว่าเมื่อมนุษย์
ตายแล้วเขาจะไม่รู้สึกตัว “เมื่อลมหายใจของเขาพรากไป เขาก็กลับคืนเป็นดิน ในวัน
เดียวกันนั้นความคิดของเขาก็พินาศ” (สดุดี 146:4) กษัตริย์ซาโลมอนก็เป็นพยานใน
ท�ำนองเดียวกันว่า “เพราะว่าคนเป็นย่อมรู้ว่าเขาเองคงจะตาย แต่คนตายแล้วก็ไม่รู้
อะไรเลย” “ความรักของเขาไม่นอ้ ยกว่าความชังและความอิจฉาของเขาได้สาปสูญไป
ตามกันนานแล้ว ในบรรดาการทีบ่ งั เกิดขึน้ ภายใต้ดวงอาทิตย์ เขาทัง้ หลายหามีสว่ นร่วม
อีกต่อไปไม่” “ในแดนคนตายทีเ่ จ้าจะไปนัน้ ไม่มกี ารงานหรือแนวความคิดหรือความรู้
หรือสติปัญญา” (ปัญญาจารย์ 9; 5,6,9) {GC 545.3}
เมือ่ ค�ำอธิษฐานทูลขอของกษัตริยเ์ ฮเซคียาห์ได้รบั ค�ำตอบแล้วว่า พระองค์จะ
มีชีวิตอยู่ต่อไปอีก 15 ปี พระองค์ซาบซึ้งในพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้า พระองค์
จึงได้ถวายค�ำสรรเสริญโมทนาคุณพระเจ้า ในบทเพลง พระองค์ตรัสถึงเหตุผลของ
ความชื่นชมยินดีว่า ”แดนคนตายโมทนาพระคุณพระองค์ไม่ได้ ความมรณาสรรเสริญ
พระองค์ไม่ได้ บรรดาคนทีล่ งไปยังปากแดนคนตายนัน้ จะหวังในสัจธรรมของพระองค์
ไม่ได้ คนเป็น คนเป็น เขาโมทนาพระคุณพระองค์ อย่างที่ข้าพระองค์กระท�ำให้วันนี้”
(อิสยาห์ 38: 18,19) ศาสนศาสตร์ที่คนนิยมทั่วไปสอนว่คนชอบธรรมที่ตายแล้วอยู่ใน
สวรรค์มีความสุขส�ำราญและร้องสรรเสริญพระเจ้าด้วยลิ้นอมตะ แต่กษัตริย์ 585

เฮเซคียาห์ไม่ได้มองเห็นภาพของความตายว่ามีความงามสง่าเช่นนี้ พระด�ำรัสของ
พระองค์นั้นตรงกันกับค�ำพยานที่ผู้ประพันธ์สดุดีกล่าวไว้ว่า “ในความตายไม่มีการ
ระลึกถึงพระองค์แล้ว ในแดนผู้ตายใครเล่าจะโมทนาพระคุณของพระองค์” “คนตาย
ไม่สรรเสริญพระเจ้าหรือผู้ที่ลงไปสู่ที่สงัดก็เช่นนั้น” (สดุดี 6: 5;115: 17) {GC 546.1}
ในวันเพ็นเทคอสต์ เปโตรประกาศว่า บรรพชนดาวิด “ท่านสิน้ ชีวติ แล้ว ฝังไว้
และอุโมงค์ฝงั ศพของท่านยังอยูก่ บั เรา จนถึงทุกวันนี”้ “เหตุวา่ ท่านดาวิดไม่ได้ขนึ้ ไปยัง
สวรรค์” (กิจการของอัครทูต 2: 29,34) ความจริงที่ว่าดาวิดยังคงอยู่ในอุโมงค์ฝังศพ
จนถึงวันฟื้นคืนชีพ พิสูจน์ให้เห็นว่าเมื่อคนชอบธรรมตายเขาไม่ได้ไปสวรรค์ เนื่องจาก
พระคริสต์ได้ทรงเป็นขึน้ มาจากความตายจริง ในทีส่ ดุ ดาวิดจะได้นงั่ อยูด่ า้ นขวามือของ
พระเจ้าก็ด้วยการปลุกให้ฟื้นคืนชีพเท่านั้น {GC 546.2}
และเปาโลกล่าวว่า “เพราะว่าถ้าการชุบให้เป็นขึ้นมาไม่มี พระคริสต์ก็ไม่ได้
ทรงถูกชุบขึ้นมา และถ้าพระคริสต์ไม่ได้ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมา ความเชื่อของท่านก็
ไร้ประโยชน์ ท่านก็ยังตกอยู่ในบาปของตนและคนทั้งหลายที่ล่วงหลับในพระคริสต์ก็
พินาศไปด้วย” (1โครินธ์15:16-18) ถ้าในช่วงเวลานานถึง 4000 ปีที่คนชอบธรรมที่
ตายไปได้ตรงไปยังสวรรค์ เปาโลจะพูดได้อย่างไรว่าหากไม่มีการฟื้นคืนชีพแล้ว “คน
ทั้งหลายที่ล่วงหลับในพระคริสต์ก็พินาศไปด้วย” การฟื้นคืนชีพจึงเป็นเรื่องไม่จ�ำเป็น
{GC 546.3}
เมื่อทินเดล ที่ได้พลีชีพเพื่อความเชื่อ ได้อ้างอิงถึงสภาพของความตาย เขา
กล่าวว่า “ข้าพเจ้าสารภาพอย่างเปิดเผยว่าข้าพเจ้าไม่เชือ่ ว่าคนทีต่ ายแล้วได้รบั สง่าราศี
บริบูรณ์ดังเช่นที่พระคริสต์ได้รับ หรือมีสภาพเหมือนทูตสวรรค์ของพระเจ้า เรื่องดัง
กล่าวไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของความเชื่อข้าพเจ้า เพราะหากเป็นเช่นนั้นจริง แสดงว่า
ข้าพเจ้ายังไม่เข้าใจ ดังนัน้ การทีข่ า้ พเจ้าเทศนาในเรือ่ งการฟืน้ คืนชีพของเนือ้ หนังก็เป็น
เรื่องไร้ประโยชน์” (William Tyndale, Preface of New Testament (ed. 1534).
Reprinted in British Reformers-Tindale, Firth, Barnes, หน้า 349. {GC 547.1}
เป็นความจริงที่เราปฎิเสธไม่ได้ว่าความหวังใจในเรื่องที่คนตายจะมีความ
สุขที่เป็นอมตะ ท�ำให้คนมากมายละเลยหลักข้อเชื่อเรื่องการฟื้นคืนชีพในพระคัมภีร์
แนวโน้มในเรื่องนี้ ดร. อาดัม คลาร์ค เคยกล่าวไว้ว่า “หลักค�ำสอนเรื่องการฟื้นคืนชีพ
586 ดูจะมีผลต่อความคิดของคริสเตียนยุคแรกเริ่มมากกว่าในปัจจุบัน เป็นอย่าง

นี้ได้อย่างไร อัครทูตเฝ้าสอนอย่างต่อเนื่องและกระตุ้นผู้ติดตามของพระเจ้าให้ขยัน
เชื่อฟังและชื่นชมยินดีกับเรื่องนี้ และผู้ที่สืบทอดมาในยุคปัจจุบันแทบจะไม่กล่าวถึง
เรือ่ งนีเ้ ลย ด้วยเหุตฉะนี้ อัครทูตเทศนาสัง่ สอน คริสเตียนในยุคแรกเชือ่ ดังนัน้ พวกเรา
เทศนาและผูฟ้ งั ของเราก็เชือ่ ไม่มหี ลักข้อเชือ่ ใดของพระกิตติคณ
ุ ทีม่ กี ารเน้นมากกว่านี้
แล้วและในปัจจุบันนี้ ไม่มีหลักข้อเชื่อใดในขบวนการเทศนาที่ไม่ได้รับความสนใจมาก
เท่าเรื่องนี้” (Commentary, remarks on 1 Corinthians 15, paragraph 3) {GC
547.2}
เรื่องนี้ด�ำเนินไปจนกระทั่งความจริงอันงดงามของการฟื้นคืนชีพถูกบดบังไป
เกือบหมดและหายไปจากโลกของคริสเตียน ด้วยเหตุนี้ นักเขียนแนวหน้าทางด้าน
ศาสนาได้อภิปรายข้อความของเปาโลใน 1 เธสะโลนิกา 4: 13-18 ว่า “เพื่อให้ง่ายต่อ
การเล้าโลมใจ หลักค�ำสอนเรื่องชีวิตอมตะอันมีสุขของผู้ชอบธรรมจะเข้าแทนที่หลัก
ค�ำสอนที่น่าสงสัยเกี่ยวกับเรื่องการเสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระเจ้า เมื่อเราตาย
พระเจ้าได้เสด็จมารับเรา นั่นเป็นสิ่งที่เรารอคอยและต้องการ คนตายได้เข้าไปสู่สง่า
ราศีแล้ว พวกเขาไม่ต้องรอคอยเสียงแตรเพื่อการพิพากษาและเพื่อความสุขของเขา”
{GC 547.3}
แต่เมือ่ พระเยซูกำ� ลังจะเสด็จไปจากสาวกทัง้ หลาย พระองค์ไม่ได้ตรัสบอกว่า
พวกเขาจะมาหาพระองค์ในเร็ววัน “เราจะไปจัดเตรียมที่ส�ำหรับท่าน” พระองค์ตรัส
“เมื่อเราไปจัดเตรียมที่ส�ำหรับท่านแล้ว เราจะกลับมาอีกและรับท่านให้ไปอยู่กับเรา”
(ยอห์น 14: 2,3) และเปาโลบอกเราอีกว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จมาจากสวรรค์
ด้วยพระด�ำรัสสัง่ ด้วยส�ำเนียงเรียกของเทพบดีและด้วยเสียงแตรของพระเจ้า และคน
ทัง้ ปวงในพระคริสต์ทตี่ ายแล้วจะเป็นขึน้ มาก่อน หลังจากนัน้ เราทัง้ หลายซึง่ ยังเป็นอยู่
จะถูกรับขึน้ ไปในเมฆพร้อมกับคนเหล่านัน้ และจะได้พบองค์พระผูเ้ ป็นเจ้าในฟ้าอากาศ
อย่างนั้นแหละ เราก็จะอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นนิตย์” และเปาโลยังกล่าวต่อไป
อีกว่า “เหตุฉะนั้นจงปลอบใจกันด้วยถ้อยค�ำเหล่านี้เถิด” (1 เธสะโลนิกา 4: 16-18)
ค�ำเล้าโลมใจนีแ้ ละค�ำสอนของศาสนาจารย์ทเี่ ชือ่ เรือ่ งความรอดครอบจักรวาลทีก่ ล่าว
ไว้ข้างต้นนั้นช่างตรงกันข้ามเหลือเกิน คนกลุ่มหลังปลอบใจมิตรสหายที่สูญเสียเพื่อน
เนือ่ งจากความตายโดยค�ำเล้าโลมใจว่า ไม่วา่ คนตายจะบาปหนาเพียงไร เมือ่ เขาหายใจ
เฮือกสุดท้ายในโลกนี้ เขาจะได้รับการต้อนรับท่ามกลางเหล่าทูตสวรรค์
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เปาโลยังเน้นให้พนี่ อ้ งมองไปยังภายภาคหน้าของการเสด็จมาของพระเจ้าเมือ่ โซ่ตรวน
ของหลุมศพจะขาดและ “ผูท้ ตี่ ายในพระคริสต์”จะฟืน้ ขึน้ มาสูช่ วี ติ นิรนั ดร์ {GC 548.1}
ก่อนที่คนใดจะเข้าไปยังปราสาทแห่งความสุข ชีวิตของเขาจะต้องผ่านการ
พิจารณาเสียก่อน อุปนิสัยและการกระท�ำของเขาจะต้องผ่านการตรวจสอบต่อเบื้อง
พระพักตร์ของพระเจ้า ทุกคนจะถูกพิพากษาตามที่ได้บันทึกไว้ในหนังสือและได้ผล
ตอบแทนตามงานที่ท�ำไป การพิพากษานี้ไม่ได้มีขึ้นเมื่อคนๆนั้นตาย สังเกตุค�ำพูดของ
เปาโลที่ว่า “พระองค์ได้ทรงก�ำหนดวันหนึ่งไว้ ในวันนั้นพระองค์จะทรงพิพากษาโลก
ตามความชอบธรรม โดยมนุษย์นั้นซึ่งพระองค์ได้ทรงเลือกไว้และพระเจ้าได้ทรงโปรด
ให้คนทั้งปวงมีความแน่ใจในเรื่องนี้ โดยทรงให้มนุษย์ผู้นั้นคืนชีวิต” (กิจการของอัคร
ทูต 17: 31) ในที่นี้ อัครทูตบอกไว้อย่างชัดเจนถึงเวลาที่แน่นอนของอนาคตที่ถูกตั้งไว้
เพื่อพิพากษาโลก {GC 548.2}
หนังสือยูดาเขียนถึงช่วงเวลาเดียวกันนีว้ า่ “เหล่าทูตสวรรค์ทไี่ ม่พอใจอธิปไตร
ทีท่ รงประทานให้ แต่ได้ละทิง้ ถิน่ ฐานอันเหมาะสมของตนนัน้ พระองค์กไ็ ด้ทรงจองจ�ำ
ไว้ด้วยเครื่องพันธนาการอันไม่รู้จักสลาย ขังไว้ที่มืดจนกว่าจะถึงเวลาพิพากษาในวัน
ส�ำคัญยิง่ นัน้ ” และยูดายังอ้างถึงค�ำพูดของเอโนคว่า “นีแ่ น่ะ องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าได้เสด็จ
มาพร้อมกับผู้บริสุทธิ์ของพระองค์เป็นหมื่นๆ เพื่อทรงพิพากษาปรับโทษคนทั้งปวง”
(ยูดา 6, 14,15) ยอห์นเปิดเผยว่าเขา “เห็นบรรดาผู้ที่ตายแล้ว ทั้งผู้ใหญ่และผู้น้อยยืน
อยูห่ น้าพระทีน่ งั่ นัน้ และหนังสือต่างๆก็เปิดออก หนังสืออีกเล่มหนึง่ ก็เปิดออกด้วย คือ
หนังสือชีวติ และผูท้ ตี่ ายไปแล้วทัง้ หมดก็ถกู พิพากษาตามข้อความทีจ่ ารึกไว้ในหนังสือ
เหล่านั้นและตามที่เขาได้กระท�ำ” (วิวรณ์ 20: 12) {GC 548.3}
แต่หากคนตายก�ำลังมีความสุขในแดนแห่งความส�ำราญของสวรรค์หรือก�ำลัง
ถูกทรมานในเปลวเพลิงนรกแล้ว จะยังคงมีความจ�ำเป็นต้องมีการพิพากษาในอนาคต
อีกหรือ ค�ำสอนในพระวจนะของพระเจ้าต่อเรื่องที่ส�ำคัญเช่นนี้ย่อมชัดเจนและไม่
ขัดแย้งกัน เป็นเรื่องที่คนทั่วไปสามารถเข้าใจได้ แต่ความคิดที่ปราศจากอคติจะมอง
ดูทฤษฎีนี้ด้วยปัญญาหรือความยุติธรรมอย่างไร เมื่อคนชอบธรรมถูกสอบสวนและ
ได้รบั การพิพากษา จะได้รบั ค�ำชมเชยได้อย่างไรว่า “ดีแล้ว เจ้าเป็นทาสดีและสัตย์ซอื่ ….
จงปรีดรี ว่ มสุขกับนายของเจ้าเถิด” ในเมือ่ พวกเขาอาศัยอยูเ่ บือ้ งพระพักตร์พระองค์มา
588 เป็นเวลานานแล้วก็ได้ หรือจะมีหมายเรียกสั่งคนชั่วให้ออกมาจากสถานที่

ทรมานเพือ่ รับค�ำตัดสินจากพระผูท้ รงพิพากษาโลกว่า “จงถอยไปจากเรา เข้าไปอยูใ่ น
ไฟซึ่งไหม้อยู่เป็นนิตย์” โอ การหลอกลวงที่น่าสยองขน เป็นการกล่าวหาพระปัญญา
และความยุติธรรมของพระเจ้าอย่างน่าละอาย {GC 549.1}
ทฤษฎีเรื่องวิญญาณอมตะเป็นหลักค�ำสอนเทียมเท็จหนึ่งของโรมที่หยิบยืม
จากลักธินอกศาสนา ที่ผสมผสานเข้าไปในศาสนาของชาวคริสเตียน มาร์ติน ลูเธอร์
จัดเรื่องนี้ให้ไปอยู่ใน “นิยายประหลาดที่เป็นหนึ่งในกองมูลฝอยที่เป็นค�ำสั่งของโรม”
(E. Petavel, The Problem of Immortality, หน้า 255) นักปฏิรูปทางศาสนาผู้นี้
ได้วจิ ารณ์คำ� พูดของซาโลโมนในหนังสือท่านผูป้ ระกาศว่า “เป็นอีกแหล่งทีพ่ สิ จู น์ให้เรา
ทราบว่า คนตายไม่มี…..ความรู้สึก ท่านบอกไว้ว่า ไม่มีหน้าที่การงาน ไม่มีความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ ไม่มีความรู้ ไม่มีปัญญาที่นั่น ซาโลโมนลงความเห็นว่าคนตายนอนหลับ
และไม่มีความรู้สึกใดเลย เพราะคนตายนอนอยู่ที่นั่น ไม่รู้จ�ำนวนวันหรือปี แต่เมื่อเขา
ฟืน้ ตืน่ ขึน้ มาเขาจะรูส้ กึ ว่าได้นอนหลับไปไม่ถงึ หนึง่ นาที” Martin Luther, Exposition
of Solomon’s Booke Called Ecclesiastes, หน้า 152. {GC 549.2}
ไม่มีข้อความใดในพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ที่บอกเราว่า เมื่อคนชอบธรรมตายไป
เขาจะไปรับรางวัล หรือเมื่อคนชั่วตายไป เขาจะต้องไปรับการลงโทษ บรรพชน และ
ผูเ้ ผยพระวจนะไม่ได้ยนื ยันเช่นนัน้ พระคริสต์และสาวกของพระองค์ไม่ได้ชแี้ นะไว้ดงั นี้
พระคัมภีรส์ อนไว้อย่างชัดเจนว่าคนตายไม่ได้ไปสวรรค์ทนั ที แต่บอกไว้วา่ “พวกเขายัง
นอนหลับอยู่จนถึงเวลาแห่งการฟื้นคนชีพ” (1 เธสะโลนิกา 4: 14; โยบ 14: 10-12)
“ในวันทีเ่ ส้นด้ายเงินขาดและชามทองค�ำแตก” (ท่านผูป้ ระกาศ 12: 6) “ความคิดของ
มนุษย์พินาศไป ผู้ที่ลงไปยังหลุมศพจะหยุดเงียบไป พวกเขาจะไม่ทราบถึงสิ่งใดที่เกิด
ขึ้นภายใต้ดวงอาทิตย์” (โยบ 14: 21) ผู้ชอบธรรมที่เมื่อยล้าได้รับการพักผ่อนอย่าง
มีสุข ไม่ว่าเวลานั้นจะยาวนานหรือสั้นก็จะเป็นเพียงชั่วครู่ส�ำหรับพวกเขา พวกเขา
นอนหลับ จะลุกตื่นขึ้นด้วยเสียงแตรของพระเจ้าสู่ชีวิตอมตะที่รัศมีเจิดจ้า “เพราะว่า
จะมีเสียงแตร และคนที่ตายแล้วจะเป็นขึ้นมาปราศจากเน่าเปื่อย แล้วเราทั้งหลายจะ
ถูกเปลี่ยนแปลงใหม่ เมื่อสิ่งซึ่งเน่าเปื่อยนี้ จะสวมซึ่งไม่เน่าเปื่อย และสภาพมตะนี้จะ
สวมสภาพอมตะ เมื่อนั้นตามซึ่งเขียนไว้ในพระคัมภีร์จะส�ำเร็จว่า ความตายก็ถูกกลืน
ถึงปราชัยแล้ว” (1 โครินธ์ 15: 52-54) ในขณะทีพ่ วกเขาตืน่ ขึน้ จากการนอนหลับอย่าง
สบายนั้น เขาจะเริ่มคิดว่าได้หยุดงานเมื่อใด ความรู้สึกสุดท้ายของเขาคือ
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ความเจ็บปวดของความตาย ความคิดสุดท้ายของเขาคือเมื่อเขาก�ำลังจะตกเข้าไปอยู่
ใต้อำ� นาจของหลุมศพ เมือ่ เขาลุกขึน้ จากหลุมแห่งความตาย ความคิดชืน่ ชมอันดับแรก
จะเป็นเสียงดังกังวานที่จะโกนร้องอย่างมีชัยว่า “โอ โอ มัจจุราชเอ๋ย ชัยชนะของเจ้า
อยู่ที่ไหน โอ มัจจุราชเอ๋ย เหล็กไนของเจ้าอยู่ที่ไหน” (ข้อ 55) {GC 549.3}
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2000 ปีก่อน พระคัมภีร์ ไบเบิล - วิวรณ์ 13 พยากรณ์ถึงสหรัฐอเมริกา
“และข้าพเจ้าเห็นสัตว์ร้ายอีกตัวหนึ่งขึ้นมาจากแผนดิน มีสองเขาเหมือนลูกแกะ และ
พูดเหมือนพญานาค” พระคัมภีร์ไบเบิล วิวรณ์ 13 : 11-18
สัตว์มีเขาเหมือนลูกแกะ หมายถึง อเมริกา คือ สัตว์ตัวที่ 2 ใน วิวรณ์ 13 (วิวรณ์ 13:11)
พระคัมภีร์ ทำ�นายว่าอเมริกาตอนเริ่มต้นเป็น เหมือนลูกแกะ ซึ่งเคยอ่อนโยน รักสิทธิ
เสรีภาพ และ จะกลายเป็น พูดเหมือนพญานาค หมายถึงดุร้าย จะกดขี่ข่มเหง จะร่วม
กับสัตว์ตัวแรกใน วิวรณ์ 13 คือ คริสตจักร โรม (วิวรณ์ 13 : 1 ) ออกกฎหมายวันอาทิตย์
ริดรอนสิทธิเสรีภาพ อธิบายเพิ่มเติม ดู GC บทที่ 25 และ 35
America (USA) in Bible Prophecy Book of Revelation 13 : 11-18 For Prophecy
explaination -- see GC chapter 25 and 35

YouTube: America in Prophecy—Decoding the Book of Revelation-Chapter 13—
Walter Veith;
Why Lambs Speak like Dragons ?—Bill Hughes
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บทที่ 34

ทรงเจ้าเข้าผี ไสยศาสตร์ คนตายแล้วไปไหน?
Spiritualism

การมีทตู สวรรค์บริสทุ ธิค์ อยเฝ้าดูแล ตามทีพ่ ระคัมภีรส์ อนไว้นนั้ เป็นความจริง
ทีใ่ ห้ความเล้าโลมใจและประเสริฐยิง่ ส�ำหรับสานุศษิ ย์ทกุ คนของพระคริสต์ แต่คำ� สอน
ผิดของศาสนศาสตร์อันเป็นที่นิยม ได้สร้างความมัวหมองและบิดเบือนค�ำสอนเรื่องนี้
ในพระคัมภีร์ หลักค�ำสอนเกี่ยวกับสภาพชีวิตอมตะซึ่งในตอนแรกได้หยิบยืมมาจาก
ปรัชญาของคนนอกศาสนาและในช่วงยุคมืดแห่งการละทิ้งความเชื่อครั้งใหญ่ ค�ำสอน
นี้ได้แทรกเข้ามาในความเชื่อของคริสเตียน หลักค�ำสอนนี้ได้เข้ามาแทนที่ความจริงที่
พระคัมภีร์สอนไว้อย่างชัดเจนที่ว่า “คนตายแล้วก็ไม่รู้อะไรเลย” คนมากมายเชื่อว่า
วิญญาณของคนตายเป็น “แต่เพียงวิญญาณผูป้ รนนิบตั ิ ทีพ่ ระองค์ทรงส่งไปช่วยเหลือ
บรรดาผู้ที่จะได้รับความรอด” และไม่ว่าเขาจะกล่าวถึงเรื่องนี้ด้วยวิธีใดก็ตาม เขาก็ไม่
สามารถลบล้างค�ำพยานในพระคัมภีร์ที่กล่าวว่า ก่อนที่ความตายจะเกิดขึ้นกับมนุษย์
ทูตสวรรค์มีอยู่แล้ว และความสัมพันธ์ของทูตสวรรค์เหล่านี้กับประวัติศาสตร์ของ
มนุษย์ {GC 551.1}
หลักค�ำสอนเรื่องคนตายยังคงรู้เรื่องทุกอย่าง โดยเฉพาะความเชื่อเรื่อง
วิญญาณของคนตายจะกลับมาดูแลคนที่ยังมีชีวิตอยู่ ได้ปูทางให้กับลัทธิทรงวิญญาณ
ยุคใหม่ หากคนตายได้ไปอยูเ่ บือ้ งพระพักตร์ของพระเจ้าและทูตสวรรค์บริสทุ ธิ์ และได้
สิทธิให้รับรู้มากยิ่งกว่าก่อนที่ยังไม่ตาย ท�ำไมพวกเขาจึงไม่กลับมายังโลกเพื่อให้ความ
กระจ่างและสั่งสอนคนที่ยังมีชีวิตอยู่เล่า หากตามที่นักศาสนานิยมสอนว่า วิญญาณ
ของคนตายจะวนเวียนอยูร่ อบๆมิตรสหายบนโลก ท�ำไมเขาจึงไม่ได้รบั อนุญาตให้มาสือ่
มาเตือนให้ละทิง้ ความชัว่ หรือประเล้าประโลมในยามโศกเศร้าเล่า ผูท้ เี่ ชือ่ ว่า คนตายยัง
คงรูเ้ รือ่ งปฏิเสธความสว่างเรือ่ งพระเจ้าทีเ่ ขาได้รบั จากการสือ่ สารผ่านวิญญาณทีเ่ ต็มไป
ด้วยสง่าราศีได้อย่างไร นี่เป็นช่องทางที่ถือว่าศักดิ์สิทธิ์ เป็นช่องทางที่ซาตานใช้เพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ของมัน ทูตสวรรค์ที่ล้มลงในบาปจะท�ำตามค�ำบัญชาของมัน ให้มา
592 ปรากฏตัวเป็นผู้น�ำข่าวจากโลกวิญญาณ ในขณะที่มันอ้างว่าจะน�ำคนที่ยังมี

ชีวิตไปสื่อกับคนตาย เจ้าชายแห่งความชั่วใส่อิทธิพลแห่งการหลอกลวงของมันลงไป
ในความคิดของเขา {GC 551.2}
มันมีอำ� นาจน�ำรูปร่างของมิตรสหายทีต่ ายไปแล้วให้มาปรากฏต่อหน้าญาติๆ
ได้ การปลอมแปลงนั้นท�ำได้อย่างแนบเนียน หน้าตา ค�ำพูด น�้ำเสียงที่คุ้นเคยจ�ำลอง
มาได้อย่างน่าพิศวง คนมากมายรูส้ กึ สบายใจและมัน่ ใจว่า คนทีเ่ ขารักมีความสุข ส�ำราญ
ในสวรรค์ และโดยปราศจากความระแวงถึงภัยอันตราย เขาปล่อยให้หูฟัง “วิญญาณ
ที่ล่อลวง และฟังค�ำสอนของพวกผีปีศาจ” (1 ทิโมธี 4: 1) {GC 552.1}
เมื่อซาตานชักน�ำให้เชื่อว่าคนตายกลับมาสนทนากับเขาได้จริง มันจะท�ำให้
ผู้ที่ไปยังหลุมฝังศพโดยที่ไม่ได้เตรียมพร้อมมาปรากฏตัว พวกเขาจะอ้างว่ามีความสุข
อยู่ในสวรรค์และแม้กระทั่งบอกว่า ได้ต�ำแหน่งสูงส่งที่นั่นและด้วยเหตุนี้ ค�ำสอนที่ว่า
ไม่มีความแตกต่างระหว่างคนชอบธรรมและคนชั่วจึงแพร่หลาย ในบางครั้งผู้มาเยือน
จากโลกวิญญาณที่หลอกลวง ได้บอกให้ระวังและกล่าวค�ำเตือนที่ได้เกิดขึ้นจริง และ
เมื่อเขาเกิดความมั่นใจ มันก็จะน�ำค�ำสอนที่ท�ำลายความเชื่อในพระคัมภีร์โดยตรงมา
ป้อนให้ มันแสดงความสนใจอย่างจริงจังต่อความทุกข์สขุ ของมิตรสหายในโลก เพือ่ จะ
สอดแทรกความผิดอันตรายที่สุด เนื่องจากมันกล่าวความจริงบ้างและบางครั้งยัง
ท�ำนายเหตุการณ์ในอนาคต ท�ำให้สิ่งที่มันกล่าวน่าเชื่อถือและคนจ�ำนวนมากยอมรับ
ค�ำสอนเท็จของมันได้อย่างง่ายดาย และเชื่ออย่างหมดหัวใจเสมือนหนึ่งว่า ค�ำสอน
เหล่านัน้ เป็นความจริงศักดิส์ ทิ ธิท์ สี่ ดุ ของพระคัมภีร์ พระบัญญัตขิ องพระเจ้าถูกละเลย
พระวิญญาณแห่งพระคุณถูกดูแคลน และโลหิตแห่งพันธะสัญญาถูกมองว่าไม่ศกั ดิส์ ทิ ธิ์
วิญญาณที่ปฏิเสธความเป็นพระเจ้าของพระคริสต์และจัดพระผู้สร้างให้อยู่ในระดับ
เดียวกับมัน ด้วยการปลอมแปลงในรูปแบบใหม่ กบฏยิ่งใหญ่ผู้นี้ยังคงต่อสู้กับพระเจ้า
ในสงครามที่มันเริ่มขึ้นในสวรรค์และด�ำเนินต่อมาในโลกเกือบหกพันปี {GC 552.2}
คนมากมายพยายามให้เหตุผลกับการส�ำแดงทางวิญญาณโดยชีว้ า่ สิง่ เหล่านัน้
เกิดจากมือของคนทรงทีม่ ลี กู เล่นและว่องไว แต่บอ่ ยครัง้ กลับมองว่าการเล่นกลเป็นสิง่ ที่
เกิดขึน้ จริง โดยมีอำ� นาจเหนือธรรมชาติแสดงออกมาให้เห็นอย่างโดดเด่น ความลึกลับ
ที่เป็นจุดเริ่มต้นของลัทธิทรงวิญญาณในยุคใหม่ไม่ได้เกิดขึ้นจากการเล่นกลหรือ
เล่ห์เหลี่ยมของมนุษย์ แต่เป็นผลงานโดยตรงของทูตสวรรค์ชั่วซึ่งได้น�ำการหลอกลวง
ที่ท�ำลายจิตวิญญาณอย่างได้ผลที่สุดวิธีหนึ่งมาใช้ คนมากมายจะถูกกับดัก
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โดยเชื่อว่า ลัทธิทรงวิญญาณเป็นเพียงการหลอกลวงที่มนุษย์ท�ำขึ้น เมื่อเขาต้องเผชิญ
หน้ากับสิ่งที่เกิดขึ้น จนเขาปฏิเสธไม่ได้ว่า เป็นผลงานของอ�ำนาจที่เหนือธรรมชาติ
พวกเขาจะถูกหลอกและถูกชักน�ำให้เชื่อว่า สิ่งเหล่านั้นเกิดจากอ�ำนาจยิ่งใหญ่ของ
พระเจ้า {GC 553.1}
คนเหล่านี้มองข้ามค�ำพยานในพระคัมภีร์เกี่ยวกับเรื่องการอัศจรรย์ที่ซาตาน
และตัวแทนของมันท�ำ นักมายากลของฟาโรห์สามารถเลียนแบบพระราชกิจของ
พระเจ้าได้ดว้ ยการช่วยเหลือของซาตาน เปาโลได้ประกาศว่า ก่อนการเสด็จกลับมาครัง้
ที่สองของพระคริสต์ จะมีเหตุการณ์ที่คล้ายคลึงกันซึ่งแสดงให้เห็นอ�ำนาจของซาตาน
ก่อนการเสด็จกลับมาของพระผู้เป็นเจ้าจะมี “การดลบันดาลของซาตานพร้อมกับ
การอิทธิฤทธิ์ต่างๆและหมายส�ำคัญและการอัศจรรย์แห่งความเท็จ การอุบายอธรรม
ต่างๆ” (2 เธสะโลนิกา 2: 9,10) และอัครทูตยอห์นบรรยายถึงอ�ำนาจการท�ำอัศจรรย์
ที่จะแสดงออกในวาระสุดท้ายว่า “สัตว์ร้ายนี้แสดงหมายส�ำคัญใหญ่ จนกระท�ำให้ไฟ
ตกลงมาจากฟ้าสู่แผ่นดินโลกประจักษ์แก่ตามนุษย์ทั้งหลาย มันล่อลวงคนทั้งหลายที่
อยู่ในโลกด้วยหมายส�ำคัญนั้น” ซึ่ง “ทรงยอมให้มันกระท�ำ” (วิวรณ์ 13: 13,14) สิ่งที่
ได้ทำ� นายไว้ ไม่ใช่เป็นการหลอกลวง มนุษย์จะถูกหลอกด้วยการอัศจรรย์ทตี่ วั แทนของ
ซาตานมีอ�ำนาจท�ำ ซึ่งไม่ใช่มันแสร้งท�ำ {GC 553.2}
เป็นเวลานานแล้วทีเ่ จ้าชายแห่งความมืดตัง้ ใจใช้ความสามารถในการวางแผน
ของมันหลอกลวง มันปรับเปลี่ยนการทดลองของมันอย่างช�่ำชอง เพื่อให้เหมาะกับ
ทุกชนชัน้ และทุกสภาวะการณ์ ส�ำหรับคนทีม่ กี ารศึกษาและเป็นผูด้ ี มันเสนอลัทธิทรง
วิญญาณในรูปแบบที่ประณีตและมีเหตุมีผล และด้วยวิธีนี้มันประสบผลส�ำเร็จในการ
ดึงคนมากมายเข้าไปยังกับดักของมัน อัครทูตยากอบกล่าวถึงความรูท้ ลี่ ทั ธิทรงวิญญาณ
ได้ให้ไว้ว่า “ปัญญาเช่นนี้ ไม่เหมือนปัญญาที่มาจากเบื้องบน แต่เป็นปัญญาอย่างโลก
และเป็นโลกียวิสยั และเป็นเช่นปีศาจ” (ยากอบ 3: 15) แต่ถงึ กระนัน้ ผูล้ อ่ ลวงยิง่ ใหญ่
จะใช้วธิ ปี กปิด เมือ่ การปกปิดจะให้ผลดีทสี่ ดุ กับเป้าหมายของมัน ผูท้ ปี่ รากฏตัวอยูห่ น้า
พระคริสต์ในถิน่ ทุรกันดารด้วยความสว่างเจิดจ้าของเหล่าทูตสวรรค์ทงั้ หลาย จะมาหา
มนุษย์ในลักษณะที่น่าสนใจที่สุด เป็นทูตสวรรค์แห่งความสว่าง มันเข้าหาความมีเหตุ
มีผลด้วยการเสนอแก่นสารที่สูงส่ง มันน�ำความพึงพอใจให้พวกช่างเพ้อฝันด้วยภาพ
594 ที่ ช วนให้ ห ลงไหลและมั น ชั ก น� ำ ความรู ้ สึ ก ด้ ว ยการแสดงความรั ก และ

ความโอบอ้อมอารีออกมาอย่างสวยงาม มันกระตุ้นความนึกคิดไปสู่ความอวดดีอย่าง
รวดเร็ว ท�ำให้คนทะนงในความฉลาดของตัวเอง จนจิตใจของเขาหมิน่ ประมาทพระเจ้า
แห่งนิรันดร์กาล มันมีอ�ำนาจยิ่งใหญ่น�ำพระผู้ช่วยของโลกไปยังภูเขาสูงและน�ำ
อาณาจักรทั้งโลกและสง่าราศีของอาณาจักรเหล่านั้นให้มาปรากฏเบื้องพระพักตร์
ของพระองค์ มันจะน�ำการล่อลวงของมันให้แก่มนุษย์ในลักษณะที่จะบิดเบือนความ
รูส้ กึ ของคนทัง้ หลายทีไ่ ม่ได้อยูภ่ ายใต้การปกป้องแห่งอ�ำนาจของพระเจ้า {GC 553.3}
ในเวลานี้ซาตานหลอกมนุษย์เหมือนเช่นที่มันหลอกเอวาในสวนเอเดนด้วย
ค�ำเยินยอ ด้วยการจุดประกายความต้องการอยากได้ความรูต้ อ้ งห้าม ด้วยการปลุกปัน่
ความทะเยอทะยานที่อยากให้ตนเองสูงส่งขึ้นมันยึดความชั่วเหล่านี้ไว้จึงเป็นเหตุที่
ท�ำให้มันล้มลงและโดยวิธีเดียวกันนี้ มันมุ่งมั่นที่จะท�ำให้มนุษย์พินาศ มันประกาศว่า
“เจ้าจะเป็นเหมือนพระเจ้า คือส�ำนึกในความดีและความชั่ว” (ปฐมกาล 3: 5) ลัทธิ
ทรงวิญญาณสอนว่า “มนุษย์เป็นสิง่ มีชวี ติ ทีเ่ จริญขึน้ ไปเรือ่ ยๆ ชะตากรรมของเขาตัง้ แต่
เกิด จะต้องก้าวไปข้างหน้า แม้กระทัง่ ไปถึงนิรนั ดร์กาล ไปยังพระเจ้าพระบิดา” และยัง
กล่าวต่อไปว่า “สมองของแต่ละคนจะตัดสินตนเองและไม่ตดั สินผูอ้ นื่ ” “การพิพากษา
จะยุตธิ รรมเพราะเป็นการตัดสินตัวเอง....บัลลังก์อยูใ่ นตัวของท่าน” อาจารย์ของลัทธิ
ทรงวิญญาณคนหนึง่ กล่าวว่า ในขณะที่ “ความรูส้ กึ ทางจิตวิญญาณ” ตืน่ ขึน้ ภายในเขา
“เพื่อนมนุษย์ทุกคนของข้าพเจ้า ทุกคนชายหญิงคือคนครึ่งเทวดาที่ไม่ล้มลงในบาป”
และยังมีอีกคนหนึ่งที่สอนว่า “ทุกคนดีและบริบูรณ์เหมือนพระคริสต์” {GC 554.1}
ด้วยประการฉะนี้ ซาตานเอาธรรมชาติทบี่ าปและผิดของมนุษย์ไปแทนความ
ชอบธรรมและความดีรอบคอบของพระเจ้า พระองค์ผู้เดียวที่เราจะต้องเทิดทูน
สรรเสริญ และเอาไปแทนความชอบธรรมอันบริบรู ณ์ของพระบัญญัตซิ งึ่ เป็นมาตรฐาน
ทีแ่ ท้จริงทีม่ นุษย์ตอ้ งก้าวไปให้ถงึ ซาตานเอาธรรมชาติทบี่ าปหนาและตกต�ำ่ เข้ามาแทน
เป้าหมายของการเทิดทูนเกียรติให้เป็นกฎเดียวทีใ่ ช้ในการพิพากษาหรือเป็นมาตรฐาน
ของอุปนิสัย นี่ไม่ใช่เป็นการก้าวให้สูงขึ้นแต่เป็นการก้าวลงไปสู่ที่ต�่ำ {GC 554.2}
การเพ่งมองจะน�ำมาซึง่ การเปลีย่ นแปลงในตัวเรา นีเ่ ป็นกฎของสภาพทัง้ ทาง
ฝ่ายปัญญาและฝ่ายจิตวิญญาณ สมองจะค่อยๆปรับตัวให้เข้ากับเรือ่ งทีเ่ ราครุน่ คิด และ
จะผสมผสานเข้ากับสิ่งที่เขารักและเคารพ มนุษย์จะก้าวได้ไม่สูงเกินไปกว่ามาตรฐาน
แห่งความบริสุทธ์หรือความดีหรือความจริงของเขา เขาจะไปไม่ถึงอุดมคติที่ 595

สูงส่งของเขา เขาจะไม่สามารถเข้าไปถึงสิง่ ทีส่ งู ส่ง แต่จะจมดิง่ ลงไปเรือ่ ยๆ พระคุณของ
พระเจ้าเท่านั้นมีอ�ำนาจที่จะยกชูมนุษย์ขึ้นมาได้ หากปล่อยให้เขาอยู่ล�ำพัง วิถีของเขา
จะตกต�่ำลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ {GC 555.1}
ส�ำหรับผู้ที่ตามใจตนเอง ผู้ที่รักแต่ความสนุกสนาน และผู้ที่มักมากทางกาม
ลัทธิทรงวิญญาณเข้าหาคนเหล่านีด้ ว้ ยการปกปิดน้อยกว่าเมือ่ มันเข้าหาผูด้ แี ละผูม้ กี าร
ศึกษา โดยรวมแล้ว พวกเขาจะพบสิง่ ทีเ่ ข้าได้กบั แนวความคิดของพวกเขา ซาตานศึกษา
เครือ่ งหมายชีบ้ อกจุดอ่อนทุกอย่างในธรรมชาติของมนุษย์ มันบันทึกความบาปทีแ่ ต่ละ
คนมีความโน้มเอียงจะท�ำและแล้วมันจะจัดการไม่ให้เสียโอกาสที่จะสร้างความพอใจ
ให้กับแนวโน้มในการท�ำชั่ว มันล่อลวงมนุษย์ให้ท�ำมากเกินขอบเขตกับสิ่งที่ถูกต้อง
เพือ่ ให้พลังกาย ความคิดและศีลธรรมอ่อนแอไป ด้วยการไม่ประมาณตน มันได้ทำ� ลาย
คนนับพันและยังคงท�ำลายต่อไปโดยให้หมกมุ่นอยู่กับตัณหา ซึ่งได้ท�ำร้ายธรรมชาติ
ของมนุษย์ด้วยความโหดเหี้ยมและเพื่อท�ำให้งานของมันส�ำเร็จ มันประกาศผ่านทาง
วิญญาณว่า “ความรูท้ แี่ ท้จริงยกระดับมนุษย์ให้อยูเ่ หนือกฎทุกข้อ” “ทุกสิง่ ทีถ่ กู ต้อง”
ที่ “พระเจ้าไม่ประณาม” และ “ความบาปทั้งปวงที่ท�ำไปก็ถือว่าไม่มีความผิด” เมื่อ
คนทั้งหลายถูกชักน�ำให้เชื่อว่า ความปรารถนาเป็นกฎหมายสูงสุด เสรีภาพคือ
ใบอนุญาตและมนุษย์ตอ้ งรับผิดชอบต่อตัวเขาเองเท่านัน้ จึงไม่ตอ้ งแปลกใจว่า ความไม่
ถูกต้องและความเลวร้ายจึงไหลบ่าเข้ามามากเช่นนี้ คนมากมายกระตือรือร้นรับค�ำสอน
ที่จะปล่อยให้เขามีเสรีภาพในการท�ำสิ่งที่หัวใจฝ่ายเนื้อหนังเรียกร้องตัณหาควบคุม
บังเหียนที่บังคับตน อ�ำนาจความคิดและจิตวิญญาณอยู่ภายใต้การควบคุมเหมือน
ความรู้สึกของสัตว์ และซาตานดีใจที่มันได้กวาดเอาคนนับพันที่อ้างตนเป็นผู้ติดตาม
พระคริสตเข้าไปยังตาข่ายของมัน {GC 555.2}
แต่ไม่มีผู้ใดจะต้องถูกหลอกด้วยข้ออ้างโกหกของลัทธิทรงวิญญาณ พระเจ้า
ทรงประทานให้โลกได้รบั แสงสว่างอย่างเพียงพอเพือ่ ให้เขามองเห็นกับดัก ดังได้แสดง
ให้เห็นมาแล้วว่าทฤษฏีทเี่ ป็นพืน้ ฐานโดยตรงของลัทธิทรงวิญญาณขัดแย้งกับข้อความ
ทีช่ ดั เจนทีส่ ดุ ของพระคัมภีร์ พระคัมภีรเ์ ปิดเผยว่าคนตายไม่รอู้ ะไรเลย ความนึกคิดของ
เขาก็พินาศไป เขาทั้งหลายไม่มีส่วนร่วมกับบรรดาการที่บังเกิดขึ้นภายใต้ดวงอาทิตย์
พวกเขาไม่รู้ว่า ผู้ที่เขารักมากที่สุดในโลกจะมีความสุขหรือความทุกข์ {GC 556.1}
596 นอกจากนี้ พระเจ้ายังทรงห้ามไว้อย่างชัดเจน ไม่ให้ไปสื่อสารอันจอมปลอม

กับวิญญาณซึง่ จากไปแล้ว ในสมัยของคนฮีบรู มีคนอยูก่ ลุม่ หนึง่ ทีอ่ า้ งว่าสามารถสือ่ กับ
คนตายได้ เหมือนเช่นคนทรงในยุคปัจจุบัน แต่ผู้ที่มาเยือนจากโลกอื่นที่เรียกว่า
“วิญญาณของผูท้ เี่ ราคุน้ เคย” พระคัมภีรป์ ระกาศว่าเป็น “วิญญาณของมาร” (เปรียบ
เทียบกันดารวิถี 25: 1-3; สดุดี 106: 28; 1 โครินธ์ 10: 20; วิวรณ์ 16: 14) การงาน
ที่ยุ่งเกี่ยวกับวิญญาณของผู้ที่เราคุ้นเคยนั้น ถูกก�ำหนดไว้ว่า เป็นสิ่งที่น่ารังเกียจน่าชัง
จ�ำเพาะพระเจ้าและห้ามปรามอย่างจริงจังโดยมีโทษถึงตาย (เลวีนิติ 19: 31; 20: 27)
บัดนี้การทรงเจ้าเข้าผีเป็นสิ่งที่ผู้คนเหยียดหยาม การอ้างว่ามนุษย์สื่อสารกับวิญญาณ
ชัว่ ได้ ถูกมองว่าเป็นนิยายในยุคมืด แต่ลทั ธิทรงวิญญาณทีไ่ ด้กวาดเอาผูเ้ ชือ่ เป็นร้อยเป็น
พันแม้กระทั่งเป็นล้าน ได้แทรกตัวเข้าไปยังวงการวิทยาศาสตร์ บุกเข้าไปในคริสจักร
และเป็นทีช่ นื่ ชอบในสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ละแม้กระทัง่ ในพระราชส�ำนักของพระราชา การ
หลอกลวงทีย่ งิ่ ใหญ่นกี้ ำ� ลังหวนกลับคืนมาใหม่ ปลอมแปลงด้วยรูปลักษณ์ใหม่ แท้จริง
แล้วคือ การทรงเจ้าเข้าผีที่ถูกประณามและห้ามไว้ในอดีต {GC 556.2}
หากไม่มีหลักฐานอื่นใดที่แสดงถึงลักษณะแท้จริงของลัทธิทรงวิญญาณแล้ว
คริสเตียนมีข้ออ้างอย่างพอเพียงที่จะไม่เห็นถึงความแตกต่างระหว่างความชอบธรรม
และความบาป ระหว่างคุณงามความดีและความบริสทุ ธิข์ องอัครทูตของพระคริสต์และ
ทาสรับใช้เลวทีส่ ดุ ของซาตาน โดยการน�ำเสนอว่าคนเลวทีส่ ดุ ได้อยูใ่ นสวรรค์และได้รบั
เกียรติอย่างสูงที่นั่น ซาตานก�ำลังบอกโลกให้รู้ว่า “ท่านจะชั่วช้าเพียงใด ไม่ว่าท่านจะ
เชือ่ หรือไม่เชือ่ พระเจ้าและพระคัมภีร์ ให้ใช้ชวี ติ ตามความพึงพอใจของท่าน สวรรค์เป็น
บ้านของท่าน” ผูส้ อนในลัทธิทรงวิญญาณประกาศว่า “’ทุกคนทีก่ ระท�ำความชัว่ ก็เป็น
คนดีในสายพระเนตรของพระเจ้าและพระองค์ทรงพอพระทัยคนเหล่านั้น’ และ …
“พระเจ้าแห่งความยุติธรรมอยู่ที่ไหน” (มาลาคี 2: 17) พระค�ำของพระเจ้ากล่าวไว้ว่า
“วิบตั แิ ก่คนเหล่านัน้ ทีเ่ รียกความชัว่ ร้ายว่าความดีและความดีวา่ ความชัว่ ร้าย ผูถ้ อื เอา
ว่าความมืดเป็นความสว่างและความสว่างเป็นความมืด” (อิสยาห์ 5: 20) {GC 556.3}
วิญญาณหลอกลวงเหล่านี้ จะปลอมตัวเป็นอัครทูตเพื่อคัดค้านสิ่งที่เขาเขียน
ภายใต้การชี้แนะของพระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อเขายังมีชีวิตอยู่บนโลก พวกเขาปฏิเสธ
แหล่งที่มาอันศักดิ์สิทธิ์ของพระคัมภีร์ และด้วยเหตุนี้จึงได้ท�ำลายรากฐานความหวัง
ของคริสเตียนและดับแสงสว่างที่ส่องทางไปสวรรค์ ซาตานพยายามท�ำให้โลกเชื่อว่า
พระคัมภีร์เป็นเพียงต�ำนานนิยายหรืออย่างน้อยเป็นหนังสือที่เหมาะส�ำหรับ 597

เผ่าพันธุ์มนุษย์ในช่วงยุคแรกเท่านั้น แต่ปัจจุบันถือว่าไม่ส�ำคัญ หรือล้าสมัยให้ทิ้งไป
และให้ยึดมั่นปรากฏการณ์ทางวิญญาณเพื่อแทนที่พระค�ำของพระเจ้า นี่เป็นช่องทาง
ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของมันทั้งหมด ด้วยวิธีนี้มันท�ำให้โลกเชื่อสิ่งที่มันต้องการให้
เชื่อ มันน�ำพระคัมภีร์ที่สามารถตัดสินมันและผู้ติดตามของมันไปไว้ในที่มืดซึ่งเป็นที่ที่
มันต้องการ มันท�ำให้พระผู้ช่วยให้รอดของโลกมีค่าไม่มากไปกว่ามนุษย์ธรรมดาคน
หนึ่ง ดังเช่นที่ทหารชาวโรมันที่เฝ้าอยู่หน้าอุโมค์ฝังศพของพระเยซูกล่าวรายงานเท็จ
ตามที่ปุโรหิตและผู้ปกครองบอกให้พวกเขากล่าวเพื่อพิสูจน์หักล้างเรื่องการฟื้นคืน
พระชนม์ของพระเยซูนั้น ผู้เชื่อเรื่องการส�ำแดงทางวิญญาณก็กระท�ำการเช่นเดียวกัน
จะท�ำให้ดปู ระหนึง่ ว่าไม่มเี หตุการณ์นา่ อัศจรรค์ใดเกิดขึน้ ในชีวติ ของพระผูช้ ว่ ยให้รอด
หลังจากทีพ่ วกเขาคอยหาทางทีจ่ ะจัดพระเยซูให้ไปอยูด่ า้ นหลังฉากแล้ว พวกมันท�ำให้
ผู้คนหันมาสนใจการอัศจรรย์ของพวกมันเอง และประกาศว่าอัศจรรย์เหล่านี้ยิ่งใหญ่
กว่าผลงานของพระคริสต์ {GC 557.1}
เป็นเรือ่ งจริงทีใ่ นเวลานีล้ ทั ธิทรงวิญญาณก�ำลังเปลีย่ นแปลงรูปแบบและปกปิด
ลักษณะบางประการทีพ่ งึ รังเกียจโดยการใช้คริสเตียนเป็นเครือ่ งบังหน้า แต่คำ� พูดจาก
เวทีและจากงานพิมพ์เปิดเผยให้สาธารณชนเห็นมานานหลายปี และสิ่งเหล่านี้ได้เปิด
เผยให้เห็นบุคลิกทีแ่ ท้จริงของมัน ซึง่ ไม่สามารถปฏิเสธหรือปกปิดค�ำสอนเช่นนีไ้ ด้ {GC
557.2}
แม้ในรูปแบบใหม่ที่ดูว่าจะพอยอมรับได้ง่ายกว่ารูปแบบเก่านั้น แต่ในความ
เป็นจริงแล้วกลับอันตรายมากกว่า เพราะมีการหลอกลวงที่เต็มไปด้วยเล่ห์เหลี่ยม
มากกว่า ในขณะทีร่ ปู แบบเก่าๆโจมตีพระเยซูคริสต์และพระคัมภีร์ บัดนีก้ ลับประกาศ
ยอมรับทัง้ พระเยซูและพระคัมภีร์ แต่จะแปลความหมายของพระคัมภีรใ์ นรูปแบบตาม
ทีช่ อบของหัวใจทีย่ งั ไม่บงั เกิดใหม่ โดยความจริงทีส่ ำ� คัญและจ�ำเป็นในพระคัมภีรก์ ลาย
เป็นสิง่ ทีไ่ ม่มคี วามหมาย ความรักถูกสาธยายว่าเป็นคุณลักษณะส�ำคัญทีส่ ดุ ของพระเจ้า
แต่ถูกลดระดับให้เหลือเป็นความรู้สึกของคนที่อ่อนแอ ท�ำให้ความแตกต่างระหว่าง
ความดีและความชั่วมีน้อยมาก พวกเขาปัดความยุติธรรมของพระเจ้า การประณาม
ความบาปของพระองค์ ข้อก�ำหนดของพระบัญญัติบริสุทธิ์ของพระองค์ออกไปให้พ้น
จากการมองเห็น คนทัง้ หลายถูกสอนให้ถอื ว่าพระบัญญัตสิ บิ ประการของพระเจ้าเป็น
598 อักษรที่ตายแล้ว จากนั้นน�ำเสนอนิยายที่รื่นหูและมีมนต์เสน่ห์เพื่อครอบง�ำ

ความรู้สึก และน�ำมนุษย์ให้ปฎิเสธพระคัมภีร์ว่าเป็นพื้นฐานแห่งความเชื่อของเขา ใน
ความเป็นจริง พวกเขาก็ยังคงปฏิเสธพระคริสต์เหมือนแต่ก่อน เพราะซาตานท�ำให้
ตาพวกเขาบอดไปจนมองไม่เห็นการหลอกลวง {GC 558.1}
น้อยคนมีแนวคิดอย่างถูกต้องเกี่ยวกับอ�ำนาจการหลอกลวงของลัทธิทรง
วิญญาณและอันตรายที่เกิดจากอิทธิพลของมัน มีคนมากมายเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับลัทธิ
ทรงวิญญาณเพื่อสนองความอยากรู้อยากเห็น พวกเขาไม่ได้เชื่อเรื่องเช่นนี้และรู้สึก
หวาดกลัวเมื่อคิดว่าจะต้องเข้าไปอยู่ภายใต้การควบคุมของวิญญาณนั้น พวกเขาย�่ำ
เข้าไปในเขตต้องห้าม และผู้ท�ำลายยิ่งใหญ่จะใช้อ�ำนาจของมันเข้าควบคุมโดยที่เขาไม่
เต็มใจ หากมันชักน�ำความคิดให้ไปในทิศทางของมันได้แล้ว มันก็จะจับเขามาเป็นเหยือ่
เขาจะไม่มที างใช้กำ� ลังของเขาเองปลดปล่อยตนเองให้หลุดพ้นจากมนต์เสน่หแ์ ละการ
ล่อลวงของมัน ไม่มีสิ่งใดเว้นไว้เสียแต่อ�ำนาจของพระเจ้าที่ทรงโปรดประทานให้ด้วย
การอธิษฐานแห่งความเชือ่ อย่างเอาจริงเอาจังจึงจะช่วยกูจ้ ติ วิญญาณให้พน้ จากกับดัก
ของจิตวิญญาณเหล่านี้ {GC 558.2}
ทุกคนที่ปล่อยตัวให้หมกมุ่นอยู่กับอุปนิสัยบางส่วนที่ชั่วหรือจงใจเก็บรักษา
ความบาปทีร่ แู้ ก่ใจ พวกเขาก�ำลังชักชวนการทดลองของซาตานให้เข้ามา พวกเขาก�ำลัง
แยกตัวเองออกไปจากพระเจ้าและจากการคุ้มครองของทูตสวรรค์ เมื่อซาตานน�ำการ
ล่อลวงของมันมา พวกเขาจะไม่มเี ครือ่ งป้องกันและจะตกเป็นเหยือ่ ได้อย่างง่ายดาย ผูท้ ี่
เอาตัวไปอยูใ่ ต้อำ� นาจของมันจะไม่รเู้ ลยว่าวิถชี วี ติ ของเขาจะสิน้ สุดลงทีใ่ ด เมือ่ ผูล้ อ่ ลวง
เอาชนะพวกเขาได้แล้ว มันก็จะใช้พวกเขาเป็นตัวแทนเพือ่ ล่อลวงผูอ้ นื่ ไปสูค่ วามหายนะ
ต่อไป {GC 558.3}
ผู้เผยพระวจนะอิสยาห์กล่าวว่า “เมื่อเขาทั้งหลายกล่าวแก่พวกท่านว่า จง
ปรึกษากับคนทรงและพ่อมด แม่มดผู้ร้องเสียงจ๊อกแจ๊กและเสียงพึมพ�ำ ไม่ควรที่
ประชาชนจะปรึกษากับพระเจ้าของเขาหรือ ควรเขาจะไปปรึกษาคนตายเพื่อคนเป็น
หรือ ไปค้นพระโอวาทและถ้อยค�ำพยาน ดูเถิด แน่นอนทีเดียวคนที่ไปพูดเช่นนี้ก็เป็น
คนที่ไม่มีรุ่งอรุณเสียเลย” (อิสยาห์ 8:19, 20) หากมนุษย์พร้อมที่จะรับความจริงเรื่อง
ธรรมชาติของมนุษย์และสภาพของคนตายที่พระคัมภีร์กล่าวไว้อย่างชัดเจนแล้ว พวก
เขาจะมองเห็นข้ออ้างและการส�ำแดงของลัทธิทรงวิญญาณเป็นการกระท�ำของซาตาน
ที่มันท�ำด้วยอ�ำนาจและนิมิตและการอัศจรรย์ที่หลอกลวง แต่แทนที่จะยอม 599

จ�ำนนต่อเสรีภาพทีเ่ ข้ากันได้ดกี บั หัวใจฝ่ายเนือ้ หนัง และละทิง้ ความบาปทีเ่ ขาชืน่ ชอบ
ฝูงชนจ�ำนวนมากได้ปิดตาของตนจากแสงสว่างและเดินตรงไปโดยไม่สนใจค�ำเตือน
ขณะที่ซาตานสานกับดักของมันอยู่รอบๆตัวเขา และเขาจึงตกเป็นเหยื่อของมัน
“เพราะเขาทั้งหลายไม่ได้รักความจริงเพื่อจะรอดได้ เพราะเหตุนี้ พระเจ้าจึงทรงให้
ความลุม่ หลงมาครอบง�ำเขา ให้เขาเชือ่ สิง่ ทีเ่ ท็จ” (2 เธสะโลนิกา 2:10, 11). {GC 559.1}
ผู้ที่ต่อต้านค�ำสอนของลัทธิทรงวิญญาณไม่เพียงแต่ก�ำลังโจมตีมนุษย์เท่านั้น
แต่ก�ำลังโจมตีสู้กับซาตานและทูตของมันด้วย พวกเขาเข้าร่วมต่อสู้กับเทพบดีและ
อ�ำนาจและวิญญาณชั่วในที่สูง ซาตานไม่ยอมปล่อยอาณาเขตของมันแม้สักนิ้วเดียว
ยกเว้นมันจะถูกอ�ำนาจของผู้สื่อข่าวแห่งสวรรค์ขับไล่ออกไป ประชากรของพระเจ้า
จะต้านมันได้เหมือนเช่นทีพ่ ระผูช้ ว่ ยให้รอดของเราเคยเอาชนะมาแล้วด้วยพระด�ำรัส”
มีพระคัมภีร์เขียนไว้ว่า…” ในทุกวันนี้ ซาตานอ้างพระคัมภีร์ได้เหมือนที่เคยท�ำมาแล้ว
ในสมัยของพระคริสต์และมันจะบิดเบือนค�ำสอนของพระคัมภีร์เพื่อสนับสนุนการ
หลอกลวงของมัน ผู้ที่จะยืนหยัดอยู่ในช่วงเวลาอันตรายจะต้องเข้าใจค�ำพยานใน
พระคัมภีร์ด้วยตนเอง {GC 559.2}
คนมากมายจะต้องเผชิญหน้ากับวิญญาณของปีศาจทีม่ าในร่างของญาติหรือ
มิตรสายที่เขารักและประกาศค�ำสอนเทียมเท็จที่อันตรายที่สุด ผู้มาเยือนเหล่านี้จะ
ดึงดูดความเห็นอกเห็นใจที่อ่อนไหวที่สุดของเรา และจะท�ำการอัศจรรย์เพื่อยืนยัน
ค�ำอวดอ้างของมัน เราจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อต่อต้านสิ่งเหล่านี้ด้วยความจริง
ในพระคัมภีร์ที่ว่า คนตายไม่รู้อะไรเลยและผู้ที่มาปรากฏเช่นนั้นเป็นวิญญาณของมาร
{GC 560.1}
สิง่ ทีอ่ ยูต่ รงหน้าเราคือ “การลองใจซึง่ จะมีทวั่ ทัง้ โลกเพือ่ จะลองใจคนทัง้ ปวงที่
อยู่ในโลก” (วิวรณ์ 3: 10) ทุกคนที่ไม่ได้วางความเชื่อของเขาอย่างมั่นคงในพระวจนะ
ของพระเจ้าจะถูกหลอกและพ่ายแพ้ ซาตานท�ำงานด้วย “อุบายอธรรมต่างๆ” (2
เธสะโลนิกา 2: 10) เพื่อควบคุมบุตรทั้งหลายของมนุษย์ และการหลอกลวงของมัน
จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่มันจะบรรลุเป้าหมายของมันได้ก็ต่อเมื่อมนุษย์ยอมจ�ำนน
ต่อการทดลองของมันด้วยความสมัครใจ ผู้ที่แสวงหาความจริงด้วยความจริงใจและ
บากบั่นที่จะช�ำระจิตวิญญาณของเขาด้วยการเชื่อฟัง ด้วยการกระท�ำเช่นนี้จะเตรียม
่ ต่อสูใ้ นการขัดแย้ง พวกเขาจะพบแนวป้องกันทีม่ นั่ คงในพระเจ้า
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แห่งความจริง พระผูช้ ว่ ยให้รอดทรงสัญญาว่า “เพราะเหตุทเี่ จ้าได้ประพฤติตามค�ำของ
เราคือความอดทน เราจะป้องกันเจ้า” (วิวรณ์ 3: 10) พระองค์จะทรงบัญชาทูตสวรรค์
ทุกองค์จากสวรรค์เพือ่ ปกป้องประชากรของพระองค์โดยไม่ปล่อยให้ซาตานเอาชนะจิต
วิญญาณเพียงดวงเดียวที่วางใจในพระองค์ {GC 560.2}
ผู้เผยพระวจนะอิสยาห์บรรยายถึงภาพน่ากลัวของการหลอกลวงที่เกิดกับ
คนชั่ว โดยพวกเขาคิดว่า ตนเองรอดพ้นจากการพิพากษาของพระเจ้า เพราะ “เราได้
กระท�ำพันธสัญญาไว้กบั ความตาย และเราท�ำความตกลงไว้กบั แดนคนตาย เมือ่ ภัยพิบตั ิ
อันท่วมท้นผ่านไป จะไม่มาถึงเรา เพราะเราท�ำให้ความเท็จเป็นที่ลี้ภัยของเรา และเรา
ได้ก�ำบังอยู่ในความมุสา” (อิสยาห์ 28: 15) ในกลุ่มคนเหล่านี้ มีผู้ที่ดื้อรั้นไม่ส�ำนึกผิด
แล้วปลอบใจตนเองอย่างมัน่ ใจว่า ไม่มกี ารลงโทษคนบาป และมนุษยชาติทงั้ ปวงไม่วา่
จะชัว่ สักเพียงไรก็จะได้รบั การเชิดชูให้สงู ขึน้ เป็นทูตสวรรค์ของพระเจ้า แต่ยงิ่ กว่านีค้ อื
ผูท้ กี่ ระท�ำพันธสัญญาไว้กบั ความตายและตกลงไว้กบั แดนนรก พวกเขาละทิง้ ความจริง
ที่พระเจ้าแห่งสรวงสวรรค์จัดเตรียมไว้ให้เพื่อเป็นโล่ห์ป้องกันในเวลาแห่งความทุกข์
ยาก และยอมรับที่พักแห่งความเท็จที่ซาตานเสนอให้แทน ซึ่งเป็นข้ออ้างที่หลอกลวง
ของลัทธิทรงวิญญาณ {GC 560.3}
น่าพิศวงเกินค�ำบรรยายใดๆคือตาของคนในยุคนีท้ บี่ อดไป คนนับพันๆปฎิเสธ
พระค�ำของพระเจ้าว่าไม่คคู่ วรทีจ่ ะเชือ่ และยอมรับการหลอกลวงของซาตานด้วยความ
เชื่อมั่นอย่างร้อนรน คนเย้ยหยันและคนเยาะเย้ย ประณามความดื้อรั้นของผู้ที่พอใจ
กับความเชือ่ ของบรรดาผูเ้ ผยพระวจนะและอัครทูต และพวกเขาหันเหตัวเองด้วยการ
หัวเราะเยาะค�ำประกาศทีจ่ ริงจังของพระคัมภีรเ์ กีย่ วกับพระคริสต์และแผนการแห่งการ
ไถ่ให้รอด และการแก้แค้นให้ตกกับผู้ที่ปฏิเสธความจริง พวกเขาแกล้งสงสารคนที่มี
ความคิดคับแคบ อ่อนแอและงมงาย เพื่อยอมรับข้ออ้างของพระเจ้าและเชื่อฟัง
ข้อก�ำหนดในพระบัญญัติของพระองค์ พวกเขาแสดงออกอย่างแน่ใจเสมือนหนึ่งว่าได้
กระท�ำพันธสัญญาไว้กบั ความตายและตกลงไว้กบั แดนคนตาย ท�ำเสมือนหนึง่ ว่า พวก
เขาได้สร้างแนวขวางกัน้ ทีผ่ า่ นและทะลุไม่ได้ระหว่างตัวเขาเองกับพระพิโรธของพระเจ้า
ไม่มสี งิ่ ใดจะท�ำให้พวกเขากลัวได้ พวกเขายอมต่อผูล้ อ่ ลวงด้วยความเต็มใจ พวกเขาเข้า
ร่วมเป็นหนึง่ กับมันอย่างสนิทสนมและอิม่ เอิบอยูใ่ นวิญญาณของมันอย่างเต็มที่ จนไม่มี
ก�ำลังหรือความโน้มเอียงที่จะปลีกตัวออกไปจากกับดักของมัน {GC 561.1} 601

ในความพยายามครั้งสุดท้ายของมันเพื่อหลอกลวงโลก ซาตานได้เตรียมการ
มาเนิ่นนานแล้ว งานที่มันท�ำนั้น วางอยู่บนพื้นฐานที่มันกล่าวให้ความมั่นใจแก่เอวา
ในสวนเอเดนว่า “เจ้าจะไม่ตายจริงดอก” “เจ้ากินผลไม้นั้นวันใด ตาของเจ้าจะสว่าง
ขึน้ ในวันนัน้ แล้วเจ้าจะเป็นเหมือนพระเจ้าคือส�ำนึกในความดีและความชัว่ ” (ปฐมกาล
3: 4,5) มันเตรียมทางส�ำหรับผลงานชิ้นเอกของการหลอกลวงทีละเล็กทีละน้อย ด้วย
การพัฒนาลัทธิทรงวิญญาณ แผนงานของมันยังไม่เสร็จบริบูรณ์ตามที่มันวางแผนไว้
แต่จะท�ำให้สำ� เร็จได้ในช่วงสุดท้ายของเวลาทีเ่ หลือ ผูเ้ ผยพระวจนะกล่าวว่า “ข้าพเจ้า
เห็นผีโสโครกสามตนรูปร่างคล้ายกบ…….ผีเหล่านั้นเป็นผีร้ายกระท�ำหมายส�ำคัญ มัน
ออกไปหากษัตริย์ทั้งปวงทั่วพิภพ เพื่อให้บรรดากษัตริย์เหล่านั้นร่วมกันท�ำสงครามใน
วันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุด” (วิวรณ์ 16:13,14) คนทั้งโลกจะถูก
กวาดให้รว่ มขบวนการหลอกลวงนี้ ยกเว้นผูท้ อี่ ยูภ่ ายใต้อำ� นาจการปกป้องของพระเจ้า
โดยเชื่อในพระวจนะของพระองค์ คนทั้งหลายจะถูกกล่อมให้หลับไปอย่างรวดเร็วกับ
ความเชื่อมั่นที่อันตราย และตื่นขึ้นมากับพระพิโรธของพระเจ้าที่เทลงมา {GC 561.2}
พระเจ้าตรัสว่า “เราจะกระท�ำความยุติธรรมให้เป็นเชือกวัด และความชอบธรรมให้
เป็นลูกดิ่ง และลูกเห็บจะกวาดเอาความเท็จอันเป็นที่ลี้ภัยไปเสีย และน�้ำจะท่วมท้น
ที่ก�ำบัง แล้วพันธสัญญาของเจ้ากับความตายเป็นโมฆะ และข้อตกลงของเจ้ากับแดน
คนตายจะไม่ดำ� รง เมือ่ ภัยพิบตั อิ นั ท่วมท้นผ่านไป เจ้าจะถูกเหยียบย�ำ่ ลงด้วยโทษนัน้ ”
(อิสยาห์ 28: 17,18) {GC 562.1
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กษัตริย์ซาอูลและแม่มด
ที่บ้าน แอนโดร์
(1 ซามูเอล 28 : 7 – 25 )
พระคัมภีร์ห้ามไม่ให้ยุ่ง
เกี่ยวกับ ไสยศาสตร์
ทรงเจ้าเข้าผี
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บทที่ 35

จุดมุ่งหมายของระบอบสันตะปาปา
(สิทธิเสรีภาพทางศาสนาถูกคุกคาม)
โปรเตสแตนท์ทรยศต่อหลักความเชื่อเดิมเพื่อเข้าหาคาทอลิก

ปัจจุบันนี้ชาวโปรเตสแตนท์มีความรู้สึกชื่นชอบชาวโรมมันคาทอลิกมากกว่า
ในอดีตมาก ในเหล่าประเทศที่คริสตจักรคาทอลิกไม่เป็นที่นิยมมากนัก ชาวโรมัน
คาทอลิกต้องจ�ำยอมอ่อนข้อเพื่อจะมีอิทธิพลโน้มน้าว การไม่ใส่ใจในเรื่องหลักความ
เชื่อที่ท�ำให้เกิดการแตกหักและแยกนิกายโปรแตสแตนท์(สมัยปฏิรูปศาสนาคริสต์
Protestant Reformation) ออกจากคริสตจักรคาทอลิก ก็เพิ่มมากขึน้ ความเห็น
ที่ว่าในที่สุดแล้วเราก็ไม่ได้แตกต่างกันในเรื่องส�ำคัญๆตามที่เคยคิดอย่างมากมายนั้น
ก�ำลังเพิ่มทวีขึ้นและคิดว่าการยินยอมโอนอ่อน เพียงเล็กน้อยในส่วนของเราจะน�ำให้
คริสตจักรโปเตสแตนท์เข้าสู่ความเข้าใจกับคริสตจักรโรม Rome ได้ดียิ่งขึ้น สมัยก่อน
ชาวโปรเตสแตนท์เทิดทูนเสรีภาพทางความเชื่อ liberty of conscience ซึ่งต้อง
ซื้อมาด้วยราคาแพง พวกเขาสอนลูกๆให้เกลียดชังระบอบสันตะปาปาและให้ถือ
ว่าการแสวงหาความปรองดองให้เข้ากับคริสตจักรโรมนั้นถือเป็นการไม่จงรักภักดี
ต่อพระเจ้า แต่บัดนี้อารมณ์ความรู้สึกที่แสดงออกมานั้นช่างแตกต่างจากเดิมอย่าง
มากมาย! {GC 563.1}
ฝ่ายสนับสนุนระบอบของสันตะปาปา “papacy” ชี้แจงว่า คริสตจักรโรมัน
คาทอลิกถูกใส่ร้ายและชาวโปรเตสแตนท์มีแนวโน้มจะยอมรับค�ำพูดประโยคนี้ หลาย
คนพยายามเสนอว่าเป็นเรือ่ งไม่ยตุ ธิ รรมทีจ่ ะตัดสินคริสตจักรโรมันคาทอลิกสมัยนีจ้ าก
ความผิดทีน่ า่ รังเกียจและความโง่เขลา ความเหลวไหล ความไม่รู้ และความมืดของอดีต
ทีท่ ำ� ให้โรมันคาทอลิกสมัยเรืองอ�ำนาจหลายๆศตวรรษเป็นมลทิน พวกเขาแก้ตา่ งให้กบั
ความโหดเหีย้ มของโรมันคาทอลิกในอดีตทีน่ า่ กลัวว่าเป็นผลของความป่าเถือ่ นของสมัย
นั้น และวิงวอนอธิบายว่าอิทธิพลของอารยะธรรมยุคใหม่ได้เปลี่ยนอารมณ์ความคิด
ของโรมั น คาทอลิ ก ยุ ค นี้ ไ ปแล้ ว {GC 563.2} See – See You tube:
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คริสตจักรโรมอวดอ้างว่าไม่เคยท�ำผิด
คนเหล่านี้ลืมค�ำอวดอ้างที่ได้ประกาศมาเป็นเวลาแปดร้อยปีว่า “ไม่เคยผิด”
แล้วหรือ “claim of infallibility” เรื่องนี้ยังห่างไกลจากการยกเลิก ค�ำอ้างนี้ได้รับ
การรับรองในศตวรรษที่ 19 ด้วยการสนับสนุนมากยิ่งกว่าก่อน ในขณะที่โรมยืนยันว่า
“คริสตจักร(โรมันคาทอลิก)ไม่เคยท�ำผิดและพระคัมภีร์บอกว่าจะไม่มีวันท�ำผิด”
((John L. von Mosheim, Institutes of Ecclesiastical History, เล่มที่ 3, century
II, ตอน 2, บทที่ 2, section 9, note 17) โรมจะละทิ้งหลักการที่เป็นข้อบังคับโดย
ตลอดมาในอดีตได้อย่างไร ? {GC 564.1}
คริสตจักรโรมันคาทอลิกจะไม่มีวันยกเลิกค�ำอ้างที่ว่าไม่เคยท�ำผิด (doctrine of infallibility) ทุกสิง่ ทีโ่ รมได้ทำ� ไปในการกดขีผ่ ทู้ ปี่ ฏิเสธค�ำสอนของเขาหรือ
กฎเกณฑ์ทไี่ ร้เหตุผลของคริสตจักรโรมนัน้ ถือว่าท�ำถูกต้องแล้ว และโรมจะไม่ทำ� สิง่ นัน้
ซ�้ำอีกหรือถ้ามีโอกาสอีก? ถ้าหากไม่มีการควบคุมยับยั้งโดยรัฐบาลฝ่ายโลก (secular
government) คริสตจักรโรมันคาทอลิกก็จะคืนกลับไปสูอ่ ำ� นาจดังเดิม แล้วเมือ่ นัน้
ความเข้มงวดทีโ่ หดเหีย้ มและการกดขีข่ ม่ เหงทารุณและความเป็นเผด็จการทรราช
ของโรมก็จะฟื้นคืนชีพอย่างรวดเร็ว {GC 564.2}
เสรีภาพในการนับถือศาสนาในอเมริกาถูกคุกคาม
นักเขียนมีชอื่ เสียงท่านหนึง่ กล่าวถึงท่าทีของสภาปกครองสงฆ์ของสันตะปาปา
ในเรื่องเสรีภาพทางความเชื่อ ”freedom of conscience” และภัยอันตรายที่ข่มขู่
สหรัฐอเมริกาจากนโยบายของโรมันคาทอลิกเมือ่ ประสบความส�ำเร็จไว้วา่ {GC 564.3}
“หลายคนมักจะคิดว่าการกลัวคริสตจักรโรมันคาทอลิกในสหรัฐอเมริกานั้น
เป็นเรื่องของความดื้อดึงถือทิฐิและคิดแบบเด็กๆ คนเช่นนั้นมองไม่เห็นการกระท�ำ
และท่าทีทเี่ ป็นปฏิปกั ษ์ของลัทธิโรมันคาทอลิกทีม่ ตี อ่ สถาบันทีใ่ ห้เสรีภาพของเรา หรือ
ไม่พบสิง่ ใดทีเ่ ป็นลางแสดงถึงการเติบใหญ่ขนึ้ ของโรม อันดับแรกขอให้เราเปรียบเทียบ
หลักการการปกครองพื้นฐานของรัฐบาลของเรากับหลักการของคริสตจักรคาทอลิก
ก่อน {GC 564.4}
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“รัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริการับรองเสรีภาพทางความเชื่อ “liberty of conscience” ไม่มีสิ่งใดทีจ่ ะส�ำคัญและมีค่ามากยิ่งกว่านี้ สันตะปาปาปิอูสที่ 9 เขียนใน
Encyclical letter เมือ่ วันที่ 15 สิงหาคม ค.ศ. 1854 ว่า ‘หลักค�ำสอนไร้สาระและผิดๆ
หรือการพูดอย่างเพ้อเจ้อเพื่อปกป้องเสรีภาพทางความเชื่อนั้นเป็นความผิดเหมือน
โรคร้ายหรือเหมือนแมลงร้ายที่แทะท�ำลายที่น่ากลัวอย่างยิ่งของรัฐ’ สันตะปาปาองค์
เดียวกันนี้ ใน (Encyclical lette) สาร ของสันตะปาปา ลงวันที่ 8 ธันวาคม ค.ศ.
1864 สาบแช่งผู้ที่ยืนยันสิทธิของเสรีภาพทางความเชื่อและเสรีภาพในการนับถือ
ศาสนาและประนามคนทั้งหลายที่ยืนหยัดว่าคริสตจักรใช้อ�ำนาจบังคับไม่ได้ ‘ {GC
564.5}
ท่าทีทสี่ งบอ่อนโยนของคริสตจักรโรมในสหรัฐอเมริกาไม่ได้หมายความว่า
เธอกลับใจแล้ว โรมยอมผ่อนปรนเพราะเธอไม่มีอ�ำนาจ บิชอบ โอ คอนเนอร์กล่าวว่า
“จะยังยอมทนให้มีเสรีภาพทางศาสนา จนกว่าโรมจะสามารถท�ำตรงกันข้ามได้โดย
ไม่เป็นภัยต่อโลกของคาทอลิก ” ..... อารชบิชอบแห่งเซนต์หลุยซ์ (ฝ่ายคาทอลิก)เคย
กล่าวไว้ครั้งหนึ่งว่า “ความเชื่อนอกรีต “Heresy” หรือความเชื่อที่แตกต่างจากโรมัน
คาทอลิค และการไม่เชือ่ เหมือนคาทอลิกถือเป็นอาชญากรรม ประเทศทีน่ บั ถือคริสต์
ตัวอย่างเช่น ประเทศอิตาลีและสเปญ ที่มีประชากรทั้งหมดเป็นคาทอลิกและศาสนา
คาทอลิกเป็นส่วนประกอบส�ำคัญของกฎหมายของบ้านเมือง พวกทีไ่ ม่เชือ่ จะถูกลงโทษ
เหมือนเป็นอาชญากรที่ท�ำความผิดร้ายแรงทั่วๆไป …..{GC 565.1}
“พระคาดินาล อาร์ช บิชอบและบิชอบทุกคนในคริสตจักรคาทอลิกจะต้อง
สาบานตนว่าจะจงรักภักดีตอ่ สันตะปาปาด้วยวาจาทีป่ รากฏต่อไปนี้ “คนนอกรีต ผูท้ ำ�
ให้ศาสนาแตกแยกและผูท้ ที่ รยศต่อเจ้านายของเรา (สันตะปาปา) หรือผูส้ บื ต�ำแหน่ง
ดังทีก่ ล่าวมาแล้วข้างต้น ข้าฯจะกดขีข่ ม่ เหงและต่อต้านจนสุดก�ำลังของข้า” (Josiah Strong, Our Country, บทที่. 5 ย่อหน้า 2-4. {GC 565.2}
โรมันคาทอลิกเป็นคริสตจักรของพระเยซูคริสต์ไหม หรือ เป็นคริสเตียนไหม ???
เป็นความจริงทีว่ า่ ในกลุม่ ของโรมันคาธอลิกยังมีคริสเตียนทีจ่ ริงใจ มีคนนับพัน
ในคริสตจักรโรมันคาทอลิกที่เชื่อและปฏิบัติตามพระค�ำของพระเจ้าอย่างดีที่สุดตาม
606 แสงสว่างที่เขามี พวกเขาไม่มีโอกาสเข้าถึงพระธรรมค�ำสอน (พระคัมภีร์)

ของพระองค์ ดังนัน้ เขาจึงมองไม่เห็นความจริง [ ดูภาคผนวก GC 565] พวกเขาไม่เคย
มองเห็นความแตกต่างระหว่างการรับใช้ด้วยใจที่มีชีวิตชีวา กับการวนเวียนอยู่ใน
พิธกี รรมและระเบียบเท่านัน้ พระเจ้าทรงทอดพระเนตรด้วยพระเมตตาอย่างเอ็นดูตอ่
คนเหล่านี้ พวกเขาได้รบั การสอนในความเชือ่ ทีห่ ลอกลวง และไม่ได้รบั ผลตอบสนองที่
พึงพอใจ พระเจ้าจะท�ำให้ลำ� แสงสว่างส่องทะลุผา่ นความมืดหนาทึบทีล่ อ้ มพวกเขาอยู่
พระเจ้าจะเปิดเผยความจริงทีพ่ ระเยซูมี ต่อพวกเขา แล้วผูค้ นจ�ำนวนมากจะมาร่วมกับ
คนของพระเจ้า {GC 565.3}
ปัจจุบนั นีร้ ะบบของลัทธิโรมันคาทอลิกไม่ได้มรี ะบบทีป่ ระสานสอดคล้องกับ
พระธรรมค�ำสอนของพระเยซูคริสต์ มากไปกว่าเวลาใดๆในประวัติศาสตร์ของโรมที่
ผ่านมา คริสตจักรโปรเตสแตนท์ตกอยู่ในความมืดอันยิ่งใหญ่ มิฉะนั้นแล้วพวกเขาจะ
ต้องมองเห็นหมายส�ำคัญของเวลา คริสตจักรโรมมีแผนการระยะยาวมากและมีรปู แบบ
ปฏิบตั ทิ หี่ ลากหลาย โรมใช้อบุ ายทุกรูปแบบเพือ่ ขยายอิทธิพลของเธอและเพิม่ อ�ำนาจ
ของเธอในการเตรียมตัวส�ำหรับความขัดแย้งที่รุนแรงและมุ่งมั่นที่
(1) จะครองโลกอีก
(2) ใช้การกดขี่ข่มเหงอีก
(3) ยกเลิกทุกสิ่งที่คริสตจักรโปรเตสแตนท์ได้ท�ำไว้แล้ว
คริสตจักรคาทอลิกก�ำลังยึดพืน้ ทีไ่ ด้รอบข้าง ดูจากจ�ำนวนคริสตจักรและโบสถ์
คาทอลิกต่างๆในประเทศ ทีเ่ ป็นโปรเตสแตนท์ ให้มองดูความนิยมของผูค้ นในวิทยาลัย
และโรงเรียนสอนศาสนาของโรมันคาทอลิกในอเมริกาที่ชาวโปรเตนแตนท์สนับสนุน
อย่างกว้างขวาง ให้มองดูการเติบใหญ่ขึ้นของระบบพิธีกรรมในประเทศอังกฤษและ
บ่อยครัง้ เอาใจออกห่างเข้าไปอยูก่ บั คาทอลิก สิง่ เหล่านีจ้ ะต้องปลุกความกังวลของทุก
คนที่ยึดถือคุณค่าหลักการอันบริสุทธิ์ของพระธรรมค�ำสอนของพระเยซู {GC 565.4}
คริสต์จักรโรมเป็นศัตรูตัวร้ายกาจที่สุดของสิทธิเสรีภาพของบุคคล
และสิทธิเสรีภาพทางศาสนา
ชาวโปรเตสแตนท์ได้เข้าไปยุง่ เกีย่ วและอุดหนุนคริสต์จกั รโรมันคาทอลิก พวก
เขาได้ประนีประนอมและยอมกับหลายสิง่ ซึง่ ชาวคาทอลิกเองก็ยงั แปลกใจและไม่เข้าใจ
ผู้คนปิดตาให้กับธาตุแท้ของลัทธิโรมันคาทอลิกและภัยอันตรายที่จะมาเมื่อ 607

เธอมีอ�ำนาจสูงสุดและผู้คนจะต้องได้รับการปลุกให้ตื่นเพื่อต่อต้านกับการรุกเข้ามา
ของคริสต์จกั รโรมศัตรูตวั ร้ายกาจทีส่ ดุ ของสิทธิเสรีภาพของบุคคล (civil liberty)
และสิทธิเสรีภาพทางศาสนา (religious liberty) {GC 566.1}
ชาวโปรเตสแตนท์มากมายคิดว่าศาสนาคาทอลิกนัน้ ไม่มสี ง่ิ ทีด่ งึ ดูดความสนใจ
และการนมัสการของเขานั้นน่าเบื่อหน่าย วนเวียนอย่างไร้ความหมาย พวกเขาเข้าใจ
เรื่องนี้ผิด แม้ ลัทธิโรมันคาทอลิกจะตั้งอยู่บนการหลอกลวง แต่ก็ไม่ใช่เป็นการ
หลอกลวงที่หยาบๆหรือซุ่มซ่าม พิธีกรรมทางศาสนาของคริสต์จักรโรมันคาทอลิกนั้น
เป็นพิธีกรรมที่ประทับใจที่สุด การแสดงออกที่โอ่อ่าหรูหราและพิธีกรรมที่ขึงขังปลุก
เสน่หเ์ ร้าความรูส้ กึ ของคนทัง้ หลายและท�ำให้เสียงเตือนหรือจิตส�ำนึกของความมีเหตุ
มีผลและสติรผู้ ดิ รูช้ อบ “conscience” เงียบหายไป เสน่หต์ รึงตาของพวกเขา โบสถ์
วิหารยิ่งใหญ่ตระการตา ขบวนแห่ที่สง่างาม แท่นบูชาทองค�ำ หิ้งบูชาประดับเพชร
ระยิบระยับ ภาพวาดที่คัดสรรแล้วและรูปปั้น ที่งามวิจิตร ชักชวนให้ผู้ที่รักความงาม
หลงเสน่ห์ หูก็ได้ยินเสียงเพลงที่จับใจ เสียงดนตรีที่ไพเราะไม่แพ้ใคร เสียงโน๊ตดนตรี
มากมายที่ไพเราะจากออร์แกนที่มีเสียงทุ้มลึกไพเราะประสานกับเสียงไพเราะของ
นักร้องมากมาย ที่ดังกึกก้องลอยขึ้นไปยังโดมสูงและห้องโถงที่มีเสาและทางเดินที่
งดงามของโบสถ์วิหารที่สวยงามยิ่งใหญ่ สิ่งเหล่านี้ย่อมไม่พลาดที่จะน�ำความประทับ
ใจและความเคารพย�ำเกรงมาสู่จิตใจของผู้คนได้ {GC 566.2}
ความสง่างาม ความโอ่อา่ เอิกเกริก และพิธกี รรมทีแ่ สดงออกให้เห็นภายนอกนี้
เพียงเพือ่ ต้องการยัว่ เย้าความปรารถนาของจิตวิญญาณทีล่ ม้ ป่วยด้วยความบาปซึง่ เป็น
หลักฐานของความเน่าเปือ่ ยทีอ่ ยูภ่ ายใน ศาสนาของพระคริสต์ทแี่ ท้จริงไม่จำ� เป็นต้อง
มีเครือ่ งดึงดูดใจเช่นนีใ้ นการแนะน�ำ แสงทีส่ อ่ งสว่างมาจากกางเขน และ คริสต์ศาสนา
ทีแ่ ท้จริงนัน้ จะปรากฏให้เห็นว่างดงามบริสทุ ธิจ์ นไม่มเี ครือ่ งประดับภายนอกใดๆทีจ่ ะ
ทรงคุณค่าเทียบได้ ความงดงามของจิตใจทีบ่ ริสทุ ธิ์ จิตวิญญาณทีน่ อบน้อมถ่อมตน
และสงบเงียบมีคุณค่าต่อพระเจ้า {GC 566.3}
รูปแบบที่สุกใสแวววาวไม่ใช่เป็นเครื่องชี้วัดความคิดที่บริสุทธิ์สูงส่ง ความ
ชื่นชอบศิลปะอันสุนทรีย์ และรสนิยมละมุนละม่อมมักจะอยู่ในจิตใจของผู้ที่ยึดติดกับ
โลกและฝักใฝ่ในโลกีย์และเนื้อหนัง บ่อยครั้งซาตานจะใช้วิธีนี้น�ำคนให้ลืมสิ่งที่จ�ำเป็น
608 ต่อจิตวิญญาณ เพื่อท�ำให้เขามองไม่เห็นชีวิตอนาคตที่อมต (ชีวิตนิรันดร์มี

ความสุขในสวรรค์) เพื่อท�ำให้พวกเขาหันเหออกไปจากพระเจ้าพระผู้ช่วยนิรันดร์ของ
เขาและมีชีวิตอยู่ในโลกนี้เท่านั้น {GC 567.1}
ศาสนาทีเ่ ป็นเปลือกนอกนัน้ ดึงดูดจิตใจทีย่ งั ไม่บงั เกิดใหม่ ความโอ่อา่ หรูหรา
และพิธีนมัสการของคาทอลิกมีอ�ำนาจเวทย์มนต์ท�ำให้หลงเสน่ห์ได้ โดยวิธีนี้มีคน
มากมายถูกหลอกลวงและท�ำให้พวกเขามองว่าคริสตจักรโรมันคาทอลิกเป็นประตูจริง
ทีเ่ ปิดไปสูส่ วรรค์ ไม่มผี ใู้ ดนอกจากผูท้ เี่ อาเท้าวางไว้อย่างมัน่ คงลงบนฐานของความจริง
และดวงจิตที่ได้รับการบังเกิดใหม่โดยพระวิญญาณของพระเจ้าเท่านั้นที่จะต้านการ
ชักน�ำของพิธกี รรมได้ คนพันๆคนทีไ่ ม่เคยรูจ้ กั กับพระคริสต์และไม่มปี ระสบการณ์ ชีวติ
คริสเตียนที่แท้จริงจะถูกชักน�ำให้นับถือศาสนาที่มีรูปแบบภายนอกดูดีดูศักดิ์สิทธ์แต่
ไร้พลัง ศาสนาเช่นนี้แหละที่คนมากมายปราถนา (GC 56)
คริสตจักรโรมอ้างสิทธิ์ในการอภัยบาปได้
การทีค่ ริสตจักรโรมันคาทอลิกอ้างสิทธิใ์ นการให้อภัยความบาปได้นนั้ ท�ำให้
ชาวโรมันคาทอลิกคิดว่าเขามีเสรีภาพทีจ่ ะท�ำบาป และมีพธิ กี รรมสารภาพบาป หาก
ไม่ทำ� พิธกี รรมนีจ้ ะไม่ได้รบั การให้อภัยจากคริสตจักร โน้มเอียงไปเหมือนเป็นการให้
ใบอนุญาตทีจ่ ะท�ำชัว่ ได้ดว้ ย ผูท้ คี่ กุ เข่าต่อหน้ามนุษย์ทตี่ กอยูใ่ นความบาปและเปิดใจ
สารภาพความในใจทีเ่ ป็นความลับและเปิดใจเล่าสารพัดเรือ่ งทีอ่ ยูใ่ นใจท�ำให้คณ
ุ ค่าของ
ความเป็นมนุษย์ลดต�่ำลงและท�ำให้ทุกสัญชาตญาณที่ประเสริฐของมนุษย์ตกต�่ำ การ
เปิดเผยความบาปของชีวิตให้กับบาทหลวงซึ่งเป็นมนุษย์ที่มีบาปและต้องตายเช่นกัน
และบ่อยครัง้ ก็มชี วี ติ ทีด่ า่ งพร้อยด้วยเหล้าองุน่ และกามราคะ ผิดศีลธรรม มาตรฐานต�ำ่
คุณธรรมต�ำ่ ลงเป็นผลให้เปรอะเปือ้ นในทีส่ ดุ ความนึกคิดในเรือ่ งของพระเจ้านัน้ ลดลง
สู่ระดับของมนุษย์ที่ท�ำบาปได้ เพราะบาทหลวงนั้นยืนอยู่ในฐานะของตัวแทนของ
พระเจ้า การสารภาพบาปของมนุษย์ต่อมนุษย์ เป็นเรื่องน่าอับอาย เป็นบ่อน�้ำพุลับๆ
แห่งความชั่วมากมายที่ไหลมาท�ำให้โลกแปดเปื้อนและพร้อมที่จะถูกท�ำลายในที่สุด
แต่ถึงกระนั้น ส�ำหรับผู้ท่ีรักที่จะสนองตัณหาของตนเอง การสารภาพบาปต่อมนุษย์
ที่ต่างก็ต้องตายด้วยกันนั้นเป็นเรื่องที่พอใจมากกว่าการเปิดเผยกับพระเจ้า โดย
ธรรมชาติแล้วมนุษย์พึงพอใจที่จะสารภาพบาปมากกว่าการละทิ้งความบาป เป็น
เรื่องง่ายที่จะทรมานเนื้อหนังตนเองด้วยการนุ่งผ้ากระสอบและตีด้วย
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ต้นต�ำแยหรือทรมานด้วยการล่ามโซ่ตรวนมากกว่าการเอาตัณหาฝ่ายเนือ้ หนังไปตรึงที่
กางเขน คนทีม่ จี ติ ใจทีฝ่ กั ใฝ่เนือ้ หนังยินดีแบกแอกทีห่ นัก มากกว่า ทีจ่ ะยอมค�ำนับแอก
ของพระคริสต์ {GC 567.3}
ระหว่างคริสตจักรของโรมกับคริสตจักร ของชาวยิวในสมัยของพระคริสต์นนั้
มีความคล้ายคลึงกันทีเ่ ด่นชัด คือ ชาวยิวเหยียบย�ำ่ หลักการทุกข้อของพระบัญญัตขิ อง
พระเจ้าในที่ลับตาคนในขณะที่ภาพที่ปรากฏต่อผู้คนภายนอกคือพวกเขาถือรักษากฎ
บัญญัติเหล่านี้อย่างเคร่งครัด ท�ำให้กฎเกณฑ์เหล่านี้เป็นภาระที่หนักอึ้งเพราะความ
เข้มงวดและประเพณีตา่ งๆทีท่ ำ� ให้การเชือ่ ฟังปฏิบตั ติ ามเป็นเรือ่ งเจ็บปวดและเป็นภาระ
ยุ่งยาก ดังที่ชาวยิวอ้างว่าพวกเขาเคารพบูชาพระบัญญัติ ลัทธิโรมันก็อ้างว่าพวกเขา
เคารพบูชาไม้กางเขน พวกเขายกย่องสัญลักษณ์ทแี่ สดงถึงการทนทุกข์ของพระคริสต์ใน
ขณะทีใ่ นชีวติ จริงของเขานัน้ เขาปฏิเสธพระองค์ผทู้ ไี่ ม้กางเขนนัน้ หมายถึง {GC 568.1}
ชาวโรมันคาทอลิกประดับไม้กางเขนไว้ในโบสถ์ของพวกเขา บนแท่นบูชา
ของเขาและบนเสื้อคลุมของเขา จะมองเห็นเครื่องหมายไม้กางเขนได้ทุกที่ ในสถานที่
ทุกแห่งมีการถวายเกียรติและยกชูไว้อย่างสูงเกียรติ แต่คำ� สอนของพระคริสต์นนั้ ถูกฝัง
อยูใ่ ต้กองประเพณีทไี่ ร้ความหมาย การตีความหมายทีผ่ ดิ เพีย้ น และการออกข้อบังคับ
ที่เข้มงวดกวดขัน พระด�ำรัสของพระผู้ช่วยให้รอดในเรื่องความมีทิฐิมานะดันทุรังของ
ชาวยิว “bigoted Jews” น�ำมาใช้ได้อย่างดียงิ่ กับผูน้ ำ� ของโบสถ์โรมันคอทอลิก “ด้วย
เขาดีแต่ผกู มัดของหนักอึง้ แบกยาก วางบนบ่ามนุษย์ ส่วนเขาเองแม้แต่นวิ้ ก็ไม่กระดิก”
(มัทธิว 23: 4) ผู้ปฏิบัติธรรมตกอยู่ภายใต้ความหวาดผวาเสมอ เขากลัวพระเจ้าพิโรธ
โกรธแค้น ลงโทษผูท้ กี่ ระท�ำผิดต่อพระเจ้า ในขณะทีผ่ นู้ ำ� ระดับสูงของคริสตจักรหลาย
คนอยู่อย่างหรูหราฟุ่มเฟือยและเพลิดเพลินอยู่ในราคะแห่งเนื้อหนัง {GC 568.2}
ซาตานหลอกให้ กราบไวัว้ตถุ นักบุญและพระสันตะปาปา
แทนพระเจ้าที่เที่ยงแท้
การกราบบูชารูปเคารพและโบราณวัตถุ การปลุกวิญญาณนักบุญและเทิดทูน
พระสันตะปาปาเป็นเล่หก์ ลของซาตานทีจ่ ะดึงดูดจิตใจของคนทัง้ หลายให้หนั เหความ
สนใจออกไปจากพระเจ้าและพระบุตรของพระองค์ เพื่อท�ำลายพวกของพระเจ้าให้
610 ส�ำเร็จ ซาตาน มุมานะหมายมั่นที่จะหันความสนใจของผู้คนออกไปจาก

พระเจ้าผู้ซึ่งเป็นผู้เดียวที่พวกเขาจะพบความรอดได้ มันจะชี้น�ำให้ผู้คนไปหาวัตถุ
หรืออะไรก็ได้ให้เข้ามาแทนพระองค์ พระองค์ตรัสว่า “บรรดาผู้ท�ำงานเหน็ดเหนื่อย
และแบกภาระหนัก จงมาหาเราและเราจะให้ทา่ นทัง้ หลายหายเหนือ่ ยเป็นสุข” (มัทธิว
11: 28) {GC 568.3}
ซาตานพยายามอยู ่ เ สมอที่ จ ะแสดง พระลั ก ษณะของพระเจ้ า รวมทั้ ง
ความหมายของความบาปและปัญหาทีแ่ ท้จริงของการต่อสูอ้ นั ยิง่ ใหญ่ (ระหว่างพระเจ้า
และซานตาน)ให้เห็นในรูปที่ผิดๆ การหลอกลวงอย่างชาญฉลาดของเขาท�ำให้พันธะ
หน้าที่ต่อพระบัญญัติของพระเจ้าลดน้อยลงและให้ใบอนุญาตให้คนท�ำบาปได้ในเวลา
เดียวกัน ซาตานยังท�ำให้คนชืน่ ชอบกับแนวคิดผิดๆในเรือ่ งของพระเจ้าเพือ่ เขาเหล่านัน้
จะนับถือพระเจ้าด้วยความกลัวและความเกลียดชังแทนทีจ่ ะท�ำด้วยความรัก ความโหด
เหี้ยมที่เป็นส่วนหนึ่งของอุปนิสัยของมันนั้นมันซัดทอดใส่พระผู้สร้าง มันปลูกฝังลงไป
ในระบบของศาสนาและแสดงออกในรูปแบบของการกราบไหว้บูชา ด้วยเหตุนี้ จิตใจ
ของมนุษย์นั้นบอดไปและซาตานก็รวมพวกเขาเข้ามาเป็นตัวแทนเพื่อสู้รบกับพระเจ้า
ด้วยแนวคิดที่บิดเบือนไปในทางที่ผิด ในเรื่องคุณลักษณะของพระเจ้า เป็นเหตุชักน�ำ
ให้ผู้ที่ไม่นับถือพระเจ้าเชื่อว่าการถวายมนุษย์เป็นเครื่องเผาบูชาเป็นสิ่งจ�ำเป็นเพื่อที่
จะได้ความพึงพอพระทัยจากพระเจ้าและความโหดเหี้ยมที่น่ากลัวได้สานต่อเนื่องไป
อยู่ในรูปแบบต่างๆของการกราบไหว้รูปเคารพ {GC 569.1}
สมัยยุคมืดคริสตจักรโรมันคาทอลิกทรมานและฆ่าคนของพระเจ้า 50-100 ล้านคน
คริสตจักรโรมันคาทอลิกเอารูปลักษณ์ของลัทธินอกศาสนาคริสต์ (paganism) และลัทธิของศาสนาคริสต์มารวมเข้าด้วยกัน และคริสตจักรโรมันคาทอลิก
ททำเหมือนคนลัทธินอกศาสนาคริสต์ แสดงอุปนิสัยของพระเจ้าไปในทางที่ผิด เขาโหด
เหี้ยมและน่ารังเกียจไม่น้อยกว่ากัน โรมในสมัยที่เรืองอ�ำนาจเขาใช้เครื่องมือทรมาน
คนเพื่อบังคับให้คนยอมสยบต่อค�ำสอนของเขา มีเสาหลักไว้มัดคนแล้วเผาทั้งเป็น
เพื่อเผาผู้ที่ไม่ยอมท�ำตามที่เขาก�ำหนด มีการสังหารหมู่ที่ไม่มีวันจะรู้ว่าจ�ำนวนมาก
เท่าไรจนกว่าจะถึงเวลาเปิดเผยในวันพิพากษา
เจ้าหน้าทีผ่ มู้ ตี ำ� แหน่งสูงของคริสตจักรโรมศึกษาจากซาตานผูเ้ ป็นอาจารย์
ของเขาเหล่านั้น เพื่อค้นคิดวิธีทรมานที่ทารุณที่สุดเท่าที่จะท�ำได้โดยไม่ให้ 611

ชีวติ ของเหยือ่ ถึงจุดสิน้ สุด มีอยูห่ ลายรายทีข่ บวนการทารุนดุจนรก ถูกท�ำซ�ำ้ หลายครัง้
จนสุดความอดทนของมนุษย์จนกระทัง่ ร่างกายพ่ายแพ้ตอ่ การดิน้ รนและผูท้ ถี่ กู ทรมาน
ร้องหาความตายว่าเป็นการหลุดพ้นทุกข์ที่หวานชื่น {GC 569.2} ดูภาคผนวก www.
pacinst.com
นี่เป็นเคราะกรรมของผู้ที่เป็นปฏิปักษ์ต่อโรม ส�ำหรับผู้ติดตามของเธอนั้น
มีการเฆี่ยนตีด้วยหวาย มีการอดอาหารที่ทารุณโหดร้าย ทรมานกายทุกรูปแบบจน
น่าเวทนา ผูส้ ำ� นึกผิดละเมิดพระบัญญัตขิ องพระเจ้าโดยละเมิดกฎของธรรมชาติเพือ่ จะ
ให้สวรรค์ชื่นชอบ พวกเขาถูกสอนให้ตัดสิ่งที่พระเจ้าผูกพันไว้แล้ว(ผูกพันกับญาติมิตร
และครอบครัว)เพื่อเป็นพระพรและให้การเดินทางของมนุษย์ในโลกมีความสุข สุสาน
ในบริเวณโบสถ์ฝงั ผูเ้ คราะร้ายหลายล้านคน พวกเขาใช้ชวี ติ พยายามปฏิบตั ในสิง่ ที่
ไม่เกิดประโยชน์ เช่นเก็บกดความรักที่เป็นไปตามธรรมชาติและระงับความคิด
และความรูส้ กึ เห็นอกเห็นใจต่อเพือ่ นมนุษย์เพราะคิดว่าเป็นเรือ่ งทีจ่ ะท�ำให้พระเจ้า
ไม่พอพระทัย {GC 569.3}
หากเราใคร่อยากทีจะเข้าใจความโหดเหี้ยมโดยเจตนาของซาตานที่ปรากฏ
ให้เห็นมาเป็นเวลาหลายร้อยปี ไม่ใช่ในท่ามกลางคนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องพระเจ้าแต่อยู่
ในใจกลางและทั่วทั้งอาณาจักรโลกคริสเตียน เราเพียงแต่ต้องดูประวัติศาสตร์ของ
ลัทธิโรมัน ด้วย ระบบหลอกลวงที่มโหฬารนี้ ซาตานเจ้าชายแห่งความชั่วร้ายบรรลุ
เป้าหมายของมันในการน�ำความอัปยศอดสูมาสู่พระเจ้าและน�ำความทุกข์เวทนามาสู่
มนุษย์ และเมือ่ เราดูวา่ มันประสบความส�ำเร็จอย่างไรด้วยการปลอมตัวและท�ำงาน ผ่าน
ผูน้ ำ� ของคริสตจักร เราจะเข้าใจได้ดยี งิ่ ขึน้ ว่าท�ำไมคริสตจักรโรมจึงเกลียดชังพระคัมภีร์
ยิ่งนัก ? ถ้าอ่านพระคัมภีร์แล้ว พระเมตตาคุณและความรักของพระเจ้าจะถูกเปิดเผย
จะท�ำให้มองเห็นว่าพระองค์ไม่เคยวางภาระหนักใดๆเหล่านีบ้ นบ่ามนุษย์ พระเจ้าทรง
ขอเพียง หัวใจทีแตกสลาย เศร้าโศก ส�ำนึกผิด กลับใจ จิตใจที่ถ่อมตน และ เชื่อฟัง
{GC 570.1}
พระคริสต์ไม่เคยประทานแบบอย่างในชีวติ ของพระองค์ทจี่ ะให้ชายและหญิง
กักขังตัวเองในบริเวณโบสถ์เพือ่ เตรียมตัวให้เหมาะสมกับสวรรค์ พระองค์ไม่เคยสอนว่า
ความรักและความเห็นอกเห็นใจจะต้องถูกกดเก็บไว้ หัวใจของพระผู้ช่วยให้รอดนั้น
เปี612
ย่ มล้นด้วยความรัก มนุษย์ยงิ่ เข้าใกล้ความสมบูรณ์ของธรรม ความรูส้ กึ ของเขาก็จะ

ไวมากยิ่งขึ้น เขาจะมองเห็นบาปได้ชัดแจ้งยิ่งขึ้นและมีความเห็นอกเห็นใจอย่างลึกซึ้ง
ให้กับผู้ที่ตกอยู่ในความทุกข์ยาก สันตะปาปาอ้างว่าตนเป็นตัวแทนของพระเยซู
vicar of Christ แต่อุปนิสัยของท่านนั้นเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับพระอุปนิสัยของ
พระผูช้ ว่ ยให้รอดของเรา ไม่เคยปรากฎว่าพระเยซูสง่ คนไปเข้าคุกหรือตรึงบนเครือ่ ง
ทรมานเพราะเขาไม่เคารพพระองค์ว่าเป็นกษัตริย์แห่งสวรรค์? หรือไม่เคยได้ยิน
พระสุรเสียงลงโทษประหารชีวิตคนที่ไม่ยอมรับพระองค์ ? เมื่อประชาชนจากหมู่บ้าน
ของชาวสะมาเรียดูแคลนพระองค์ อัครสาวกยอห์นโกรธแค้นอย่างมากและทูลถาม
พระองค์ว่า “พระองค์เจ้าข้า พระองค์พอพระทัยจะให้ข้าพระองค์ขอไฟลงมาจาก
สวรรค์เผาผลาญเขาเสียอย่างเอลียาห์ได้กระท�ำนัน้ หรือ” พระเยซูทอดพระเนตรสาวก
ของพระองค์ทคี่ ดิ รุนแรงด้วยความสงสารและตรัสว่า “เพระว่าบุตรมนุษย์มไิ ด้มาเพือ่
ท�ำลายชีวิตมนุษย์ แต่มาเพื่อช่วยเขาทั้งหลายให้รอด” (ลูกา 9:54 – 56 KJV พระ
คัมภีร์ หลายฉบับ ได้ตัดพระธรรมข้อนี้ออก มีพิรุทน่าสงสัย) น�้ำพระทัยที่พระคริสต์
ทรงส�ำแดงนัน้ ช่างแตกต่างอย่างมากกับผูท้ อี่ า้ งตนว่าเป็นตัวแทนของพระเยซูคริสต์
(GC 570.2)
คริสตจักร โรมไม่ได้เปลี่ยนหรือส�ำนึกผิด ความโหดเหี้ยม ยังมีอยู่
ปัจจุบนั นีน้ คี้ ริสตจักรโรมันเสนอภาพด้านทีส่ วยงามให้โลกดู เป็นภาพของการ
ขออภัยให้กับประวัติที่โหดเหี้ยมน่ากลัว เธอได้สวมใส่อาภรณ์ที่ละม้ายคล้ายอาภรณ์
ของพระคริสต์ แต่เธอไม่ได้เปลี่ยนแปลง หลักการทั้งหมดของระบอบสันตะปาปา
“papacy” ที่มีในยุคอดีตก็ยังมีอยู่ในปัจจุบัน หลักค�ำสอนที่วางแผนไว้ในยุคมืด
ทีส่ ดุ ก็ยงั ใช้อยู่ อย่าให้ผใู้ ดหลอกลวงตนเองเลย ระบอบสันตะปาปาทีบ่ ดั นีช้ าวโปรเตส
แตนท์พร้อมที่จะให้เกียรตินั้นเป็นระบอบสันตะปาปาเดียวกันที่ปกครองโลกในสมัย
ของการปฏิรูปศาสนานิกายโปเตสแตนท์ “Protestant Reformation” เมื่อคนของ
พระเจ้าลุกขึ้นเสี่ยงชีวิตเพื่อเปิดโปงความชั่วของคริสตจักรโรม เธอยังคงทรนงหยิ่ง
ยโสและอวดดีเช่นเดียวกับที่มีอ�ำนาจเหนือพระราชาและขุนนางและอวดอ้างพระ
ราชอ�ำนาจของพระเจ้า ในเวลานี้จิตใจของเธอนั้นไม่ได้โหดเหี้ยมและโหดร้ายน้อย
กว่าสมัยทีค่ ริสตจักรโรมบดขยีเ้ สรีภาพของมนุษย์และสังหารผูบ้ ริสทุ ธิข์ องพระเจ้า
ผู้สูงสุด {GC 571.1}
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ระบอบสันตะปาปาก็ยงั คงเป็นตามทีค่ ำ� พยากรณ์เปิดเผยว่าจะเป็น คือการ
ละทิง้ แก่นแท้ของศาสนาในช่วงหลัง (2 เธสะโลนิกา 2: 3,4 ) นโยบายส่วนหนึง่ ของ
เธอคือรักษาภาพพจน์ให้ดีที่สุดเพื่อจะท�ำงานที่เธอประสงค์ให้ส�ำเร็จ แต่ภายใต้คราบ
ของจิ้งจกเปลี่ยนสี “chameleon” ที่มีหลากหลายสี เธอปกปิดพิษสงที่ไม่เคยแปร
เปลี่ยนของงูพิษ เธอประกาศว่า “ไม่จ�ำเป็นต้องรักษาสัตย์กับคนนอกรีต ‘heretics’
หรือคนที่ถูกสงสัยว่าเลื่อมใสในศาสนานอกรีต ‘heresy’” (Lenfant, เล่มที่ 1, หน้า
516) เดีย๋ วนีเ้ ราจะยอมรับอ�ำนาจทีม่ ปี ระวัตนิ บั พันปีทเี่ ขียนด้วยเลือดของคริสเตียน
ที่บริสุทธิ์มาเป็นส่วนหนึ่งของคริสตจักรของพระคริสต์ไหม? {GC 571.2}
ค�ำกล่าวในประเทศโปรเตสแตนท์ต่างๆที่ว่า ชาวคาทอลิกมีความแตกต่าง
จากชาวโปรเตสแตนท์มีระยะห่างน้อยลงกว่าสมัยก่อนนั้นไม่ใช่ไม่มีเหตุผล มีการ
เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจริง แต่การเปลี่ยนแปลงไม่ได้อยู่ที่ระบอบสันตะปาปา แท้จริง
แล้ว ชาวคาทอลิกมีความคล้ายกับโปรเตสแตนท์ของสมัยนีเ้ พราะชาวโปรเตสแตน
ท์เสือ่ มถอยไปมากตัง้ แต่สมัยแรกของการปฏิรปู (Protestant Reformation) {GC
571.3}
ในขณะทีค่ ริสตจักรโปรเตสแตนท์ตา่ งๆเข้าหาการสนับสนุนจากชาวโลก ความ
รักจอมปลอมท�ำให้ตาเธอบอดไป พวกเขามองไม่เห็นอะไรนอกจากมองเห็นว่าความชัว่
ทัง้ ปวงคือความดีและเชือ่ ว่าเป็นเรือ่ งถูกต้องและในทีส่ ดุ ผลทีต่ ามมาอย่างหลีกเลีย่ งไม่
ได้คอื พวกเขาก็จะเชือ่ ว่าความดีทงั้ ปวงคือความชัว่ แทนทีจ่ ะยืนหยัดปกป้องความเชือ่
ทีค่ รัง้ หนึง่ พระเจ้าประทานให้กบั สาวกของพระองค์ บัดนีพ้ วกโปเตสแตนท์ ท�ำราวกับ
ว่าก�ำลังขอขมาต่อโรมในความเกรี้ยวกราดที่ขาดความรักและดื้อรั้นในความเชื่อของ
ตนและอ้อนวอนขอให้ยกโทษ {GC 571.4} See cruel Jesuit Oath (Jesuit still
no change); Read“Convert or Die” by Edmond Paris,--During World War
II,the Roman Catholic Church is responsible for the murder and torture
of over 700,000 non-Catholic Serbs in Yugoslavia; Read “Catholic Terror
in Ireland” by Avro Mahattan
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ความมืดจะปกคลุมผู้ที่ปฏิเสธแสงสว่างของพระเจ้า
คนกลุ่มใหญ่แม้ในพวกที่มองลัทธิโรมันอย่างไม่ชื่นชอบเข้าใจถึงอันตรายแต่
เพียงเล็กน้อยที่มาจากอ�ำนาจและอิทธิพลของโรม คนมากมายพยายามพูดว่าความ
มืดทางปัญญาและศีลธรรมในยุคกลาง “Middle Ages”สนับสนุนค�ำสอนที่ไม่มี
หลักเกณฑ์และความเชือ่ โชคลางและการกดขีข่ ม่ เหงของโรม และในยุคปัจจุบนั ด้วยสติ
ปัญญาทีด่ กี ว่า ความรูท้ แี่ พร่กระจายไปอย่างกว้างขวางและความใจกว้างทีเ่ พิม่ มากขึน้
ในเรื่องศาสนา จึงห้ามไม่ให้มีการรื้อฟื้นความไม่ใจกว้างทางศาสนาหรือการไม่รับ
ความเชื่อที่แตกต่างกัน “intolerance” และการใช้อ�ำนาจอย่างโหดเหี้ยม การเพียง
ที่จะคิดว่าเรื่องต่างๆเหล่านี้จะมีปรากฏในยุคที่มีความรอบรู้แล้วนั้นเป็นเรื่องน่าขัน
จริงอยู่ แสงสว่างเจิดจ้าในเรือ่ งทางปัญญา ศีลธรรมและศาสนา ก�ำลังส่องสว่างลงมายัง
ยุคนี้ ในพระคัมภีร์ของพระเจ้าที่เปิดอยู่นั้น แสงสว่างจากสวรรค์ได้ส่องลงมาบนโลก
แต่โปรดจ�ำไว้ว่าแสงสว่างส่องลงมายิ่งมาก ความมืดก็จะยิ่งปกคลุมผู้ที่บิดเบือน
และปฏิเสธแสงนั้น {GC 572.1}
การศึกษาพระคัมภีร์ด้วยการอธิษฐานจะเปิดเผยให้ชาวโปรเตสแตนท์เห็น
ลักษณะที่แท้จริงของระบอบสันตะปาปา “papacy” และท�ำให้พวกเขารังเกียจและ
หลีกไปจากระบอบสันตะปาปา แต่คนมากมายเย่อหยิง่ ในความฉลาดของตนจนท�ำให้
รู้สึกว่าไม่ต้องการแสวงหาพระเจ้าด้วยการถ่อมใจเพื่อจะน�ำเขาไปให้ถึงความจริง แม้
เขาจะโอ้อวดถึงความรอบรู้ของเขาเองแล้วก็ตามทีแต่พวกเขายังขาดความรู้ทั้งเรื่อง
ของพระคัมภีรแ์ ละเรือ่ งอ�ำนาจของพระเจ้า พวกเขาจ�ำเป็นต้องได้บางอย่างทีจ่ ะท�ำให้
จิตใต้สำ� นึกรูผ้ ดิ ชอบของเขาสงบลงและเข้าหาสิง่ ทีม่ ศี ลี ธรรมน้อยทีส่ ดุ และอับอายน้อย
ทีส่ ดุ พวกเขาอยากได้วธิ ลี มื พระเจ้าด้วยวิธดี เู หมือนไม่ลมื พระเจ้า ระบอบสันตปาปาได้
เตรียมการไว้ส�ำหรับมนุษยชาติสองจ�ำพวก ครอบคลุมเกือบทั้งโลก - พวกที่อยาก
ได้รบั ความรอดโดยการท�ำคุณความดีดว้ ยตนเองและผูท้ อี่ ยากได้รบั ความรอดทัง้ ๆ
ที่ท�ำบาป นี่คือเคล็ดลับของอ�ำนาจของระบอบสันตปาปา {GC 572.2}
ยุคของความยิง่ ใหญ่ของความมืดทางปัญญาเคยแสดงให้เห็นว่าเอือ้ ต่อความ
ส�ำเร็จของระบอบสันตะปาปา”papacy “ ยังจะมีการแสดงให้เห็นอีกว่า ยุคของความ
สว่างทางปัญญาทีย่ งิ่ ใหญ่(ในสมัยนี)้ จะเอือ้ ต่อความส�ำเร็จเท่าๆกับ ในยุคอดีตเมือ่ มนุษย์
อยู่โดยปราศจากพระค�ำของพระเจ้าและปราศจากความรู้เรื่องความจริง
615

ตาของพวกเขาถูกปิดไปและคนจ�ำนวนนับพันติดกับดัก มองไม่เห็นตาข่ายที่แผ่ดักจับ
เท้าของเขา ในยุคนีม้ คี นมากมายทีต่ าพร่าไปด้วยแสงเจิดจ้าของการคาดเดาของมนุษย์
ที่เรียกกันอย่างผิดๆว่าเป็น “วิทยาศาสตร์” พวกเขามองไม่เห็นตาข่ายและพร้อมจะ
เดินเข้าไปด้วยความเต็มใจราวกับว่ามีผา้ ผูกตาไว้ พระเจ้าทรง ตรัสไว้วา่ พลังทางปัญญา
ของมนุษย์จะต้องเก็บถนอมไว้และเป็นของประทานจากพระผู้สร้างของเขาและจะ
ต้องน�ำมาใช้ในพระราชกิจของการรับใช้สจั จะธรรมและคุณธรรม แต่เมือ่ พวกเขาเชิดชู
ความหยิง่ และความทะเยอทะยานและมนุษย์เชิดชูทฤษฎีของตนเองเหนือพระค�ำของ
พระเจ้าแล้วความรู้ความฉลาดจะยิ่งสร้างความเสียหายมากกว่าความไม่รู้ ด้วยเหตุนี้
วิทยาศาสตร์ทจี่ อมปลอมของยุคปัจจุบนั ทีล่ อบท�ำลายความเชือ่ ในพระคัมภีรจ์ ะยังคง
พิสูจน์ให้เห็นว่าประสบความส�ำเร็จในการเตรียมทางเพื่อต้อนรับระบอบสันตะปาปา
papacyในหลากรูปแบบทีส่ นองความพึงพอใจ เป็นการระงับยับยัง้ ความรูเ้ พือ่ เปิดทาง
ให้เพิ่มความยิ่งใหญ่ของระบอบสันตะปาปาในยุคมืด {GC 572.3}
โปรเตสแตนท์ก�ำลังหลงทาง จะออกกฏหมายวันอาทิตย์
ปัจจุบันในสหรัฐอเมริกามีขบวนการที่ก�ำลังเคลื่อนไหวเพื่อให้รัฐสนับสนุน
สถาบันและธรรมเนียมปฎิบัติของคริสตจักร ในการกระท�ำเช่นนี้ชาว โปรเตสแตนท์
ก�ำลังเดินตามรอยเท้าของชาวโรมันคาทอลิค ไม่เพียงแต่แค่นี้ พวกเขาก�ำลังเปิดประตู
เพื่อให้ระบอบของสันตะปาปา”papacy”น�ำอ�ำนาจที่สูญเสียไปในโลกเก่ากลับคืนมา
อยูใ่ นอเมริกา(โลกใหม่)ทีเ่ ป็นประเทศโปรเตสแตนท์ และสิง่ ทีใ่ ห้ความส�ำคัญยิง่ ใหญ่กว่า
ในขบวนการเคลื่อนไหวนี้คือข้อเท็จจริงของเป้าหมายหลักที่มุ่งหมายไว้คือการบังคับ
ให้ถือรักษาวันอาทิตย์ซึ่งเป็นขนบธรรมเนียมที่มีแหล่งก�ำเนิดจากโรมและซึ่งเธอ
อ้างว่าเป็นเครื่องหมายส�ำคัญแห่งอ�ำนาจของโรม ความคิดในการ ประณีประนอม
กับขนบธรรมเนียมของชาวโลก และ การยกชูขนบธรรมเนียมของมนุษย์เหนือกว่า
พระบัญญัติของพระเจ้าเป็นความมุ่งมั่นของระบอบสันตะปาปา “papacy”ที่ก�ำลั
งแทรกซึมเข้าไปในคริสตจักรโปรเตสแตนท์และน�ำพวกเขาไปท�ำงานเดียวกันคือการ
ยกชูวันอาทิตย์ซึ่งระบอบสันตะปาปาเคยท�ำมาแล้วก่อนชาวโปรแตสแตนท์ {GC
573.1}
616 หากผู้อ่านต้องการเข้าใจวิธีการที่จะน�ำมาใช้ในการต่อสู้ที่ก�ำลังจะมาในเร็ว

วันนัน้ ผูอ้ า่ นเพียงแต่ตอ้ งติดตามประวัตทิ บี่ นั ทึกวิธกี ารทีโ่ รมใช้เพือ่ เป้าหมายเดียวกัน
ในยุคทีผ่ า่ นมา หากเขาต้องการทราบว่าเมือ่ ชาวโรมันคาทอลิคและชาวโปรเตสแตนท์
รวมกันแล้วจะปฏิบัติต่อผู้ที่ปฏิเสธค�ำสอนไร้หลักการของเขาทั้งหลายอย่างไร ก็ขอให้
ดูจิตใจของคริสตจักรโรมที่ปฏิบัติต่อวันสะบาโตและต่อผู้ที่ปกป้องวันสะบาโต (วันที่
7 หรือ วันเสาร์) {GC573.2}
พิธกี รรมต่างๆของคริสตจักรซีง่ ได้รบั การสนับสนุนโดยอ�ำนาจฝ่ายโลกอยูน่ นั้
เป็นขัน้ ตอนทีท่ ำ� ให้วนั เทศกาลของชาวโลกทีถ่ อื ก�ำเนิดนอกศาสนาคริสต์ pagan festival ซึง่ เป็นวันอทิตย์ ได้รบั การยกย่องให้รบั เกียรติยศในวงการของคริสเตียน การบังคับ
ให้ถอื รักษาวันอาทิตย์เป็นครัง้ แรกอย่างเปิดเผยเป็นกฎหมายทีจ่ กั รพรรดิคอนสเตนติน
ตราขึ้นในปี ค.ศ. 321 ค�ำสั่งนี้บังคับให้คนในเมืองพักผ่อนใน “วันอันเป็นที่เคารพของ
ดวงอาทิตย์” แต่อนุญาตให้คนในชนบทยังคงท�ำงานเกษตรกรรมต่อได้ แม้วา่ กฎหมาย
นีโ้ ดยแท้จริงแล้วเกือบทัง้ หมดเป็นของรัฐบาลทีไ่ ม่ถอื ศาสนาคริสต์ แต่จกั รพรรดิเป็นผู้
ประกาศเป็นกฏหมายบังคับให้ใช้หลังจากที่จักรพรรดิรับเชื่อในศาสนาคริสต์แต่เพียง
ในนามแล้ว {GC 574.1}
“ผูค้ นจะต้องได้รบั การปลุกให้ตนื่ เพือ่ ต่อต้านกับการรุกเข้ามาของคริสต์
จักรโรม ศัตรูตัวร้ายกาจที่สุดของสิทธิเสรีภาพของประชาชน (civil
liberty) และสิทธิเสรีภาพทางศาสนา (religious liberty)” {GC 566.}
เอเลน จี ไวท์
คริสตจักรโรมเปลี่ยนวันสะบาโต(วันเสาร์)เป็นวันอาทิตย์
เมื่อปรากฏว่ากฎหมายพระราชกฤษฎีกานั้นไม่เพียงพอที่จะเข้าใช้แทนที่
พระราชอ�ำนาจของพระเจ้า บาทหลวงบิชอบยูซีเบียสได้เข้าประจบสอพลอเหล่าเจ้า
ผู้ครองนครที่เป็นมิตรสหายสนิทและผู้สนับสนุนจักรพรรดิคอนสเตนติน เสนอค�ำ
ประกาศอ้างว่าพระคริสต์ทรงย้าย วันสะบาโต(วันเสาร์หรือวันที่เจ็ด)ไปวันอาทิตย์
(วันทีห่ นึง่ ของสัปดาห์)แล้ว แต่เขาไม่มหี ลักฐานจากพระคัมภีรส์ กั ข้อเดียวมาพิสจู น์หลัก
ข้อเชื่อใหม่นี้ บิชอบยูซีเบียสเองเผลอยอมรับในความเท็จเรื่องนี้โดยชี้ให้เห็น 617

ถึงต้นตอของการเปลี่ยนแปลง เขากล่าวว่า “บรรดาทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ที่ต้องท�ำ
ในวันสะบาโต(วันเสาร์) สิง่ เหล่านี้เราได้ยา้ ยไปยังวันขององค์พระผูเ้ ป็นเจ้าแล้ว (วัน
อาทิตย์)” (Robert Cox, Sabbath Laws and Sabbath Duties, หน้า 538) แต่
ข้อโต้แย้งเรือ่ งวันอาทิตย์ทปี่ ราศจากหลักฐานนัน้ ได้ทำ� หน้าทีข่ องการท�ำให้มนุษย์กล้า
มากยิง่ ขึน้ ในการเหยียบย�ำ่ วันสะบาโตของพระเจ้า(วันเสาร์) ทุกคนทีป่ รารถนาทีจ่ ะได้
รับเกียรติของชาวโลกยอมรับวันเทศกาล(วันอาทิตย์)ที่นิยมกันนี้ {GC 574.2}
ขณะที่ระบอบสันตะปาปาก่อตั้งได้มั่นคงแล้ว งานของการเทิดทูนวันอาทิตย์
ก็ยังด�ำเนินต่อไป สมัยหนึ่ง ประชาชนที่ท�ำงานเกษตรกรรมเมื่อไม่ได้เข้าโบสถ์ก็ยังคง
ถือวันที่เจ็ดเป็นวันสะบาโต แต่การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆ ผู้อยู่ใน
ต�ำแหน่งศักดิส์ ทิ ธิถ์ กู ห้ามตัดสินลงโทษความขัดแย้งในวันอาทิตย์ ในเวลาไม่นานต่อมา
ทุกคนไม่ว่ามีต�ำแหน่งใดได้รับค�ำสั่งให้ละเว้นจากการท�ำงานธรรมดาและมีโทษปรับ
หากเป็นเสรีชนและลงโทษเฆี่ยนตีในกรณีที่เป็นทาส ต่อมาภายหลังมีค�ำสั่งให้ลงโทษ
คนร�่ำรวยด้วยการเสียที่ดินครึ่งหนึ่งและในที่สุดหากยังคงดื้อดึงต่อไป ก็จะถูกบังคับ
ให้เป็นทาส คนชนชั้นต�่ำจะต้องถูกขับไล่หรือเนรเทศออกไปตลอดกาล {GC 574.3}
เหตุการณ์มหัศจรรย์ก็น�ำเข้ามาให้เป็นเรื่องจ�ำเป็น ในบรรดาเหตุการณ์
มหัศจรรย์นั้นมีรายงานว่าในขณะที่ชาวนาคนหนึ่งก�ำลังจะไปไถนาในวันอาทิตย์
ขณะที่เขาท�ำความสะอาดคันไถเหล็กชิ้นหนึ่งอยู่นั้น เหล็กชิ้นนั้นปักติดมือของเขา
อย่างเหนียวแน่นและเขาต้องมีเหล็กชิ้นนี้ติดตัวไปเป็นเวลา 2 ปี น�ำความ “เจ็บปวด
และอับอายมาให้เขาอย่างแสนสาหัส” (Francis West, Historical and Practical
Discourse on the Lord’s Day, หน้า 174) {GC 575.1
ต่อมาสันตะปาปาชีแ้ นะว่าบาทหลวงของท้องถิน่ จะต้องตักเตือนผูล้ ว่ งละเมิด
วันอาทิตย์และเรียกร้องให้พวกเขาไปโบสถ์และสวดมนต์ มิฉะนัน้ จะน�ำความหายนะลง
มาสูต่ วั เขาและเพือ่ นบ้าน ในการประชุมของสภาฝ่ายสงฆ์ครัง้ หนึง่ ได้นำ� เหตุผลข้อหนึง่
ขึ้นมาและเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางแม้ในหมู่ชาวโปรเตสแตนท์ว่าเนื่องจากว่า
มีคนเคยถูกฟ้าผ่าขณะท�ำงานในวันอาทิตย์ดังนั้นวันอาทิตย์จึงต้องถือเป็นวันสะบาโต
พระราชาคณะกล่าวว่า “เป็นที่ประจักษ์ว่าพระเจ้าไม่ทรงพอพระทัยอย่างยิ่งที่พวก
เขาละเลยวันนี้” จึงมีการอ้อนวอนว่าบาทหลวงและศาสนาจารย์และ พระราชาและ
้ รองนครและผูท้ มี่ คี วามเชือ่ จะต้องใช้ความพยายามและความตัง้ ใจอย่าง
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สุดความสามารถที่จะน�ำวันนี้กลับคืนสู่เกียรติภูมิที่ควรได้รับและเพื่อเป็นเกียรติของ
คริสตศาสนา ให้ถอื รักษาไว้อย่างสัตย์ซอื่ ตลอดไป.-- “—Thomas Morer, Discourse
in Six Dialogues on the Name, Notion, and Observation of the Lord’s
Day, page 271 {GC 575.2}
เมือ่ เป็นทีป่ ระจักษ์แล้วว่าค�ำสัง่ ของสภาคริสตจักรนัน้ ไม่เพียงพอจึงได้มกี ารน�ำ
อ�ำนาจทางฝ่ายโลกเข้ามาเพือ่ ประกาศค�ำสัง่ ทีโ่ หดเหีย้ มมาข่มขูจ่ ติ ใจของประชาชนและ
บังคับให้พวกเขาหลีกเลี่ยงจากการท�ำงานในวันอาทิตย์ การประชุมสงฆ์ที่จัดขึ้นใน
กรุงโรมได้เน้นย�้ำเรื่องที่สรุปแล้วในอดีตด้วยมาตรการที่หนักแน่นและจริงจังมากยิ่ง
ขึ้น ยังได้เสนอให้เข้าไปอยู่ในกฎหมายฝ่ายศาสนา และอ�ำนาจทางฝ่ายปกครอง (ฝ่าย
โลก) ก็บังคับใช้เกือบทั่วอาณาจักรของโลกคริสเตียน (See Heylyn, History of the
Sabbath, เล่มที่ 2, บทที่ 5, ตอนที่ 7) {GC 575.3}
หลอกว่าม้วนค�ำสั่งของพระเจ้าตกลงมาจากสวรรค์
การขาดหลักฐานที่บันทึกในพระคัมภีร์ว่าให้ถือรักษาวันอาทิตย์(วันที่ 1 ของ
สัปดาห์)น�ำความอับอายมาไม่นอ้ ย เมือ่ ประชาชนท้วงติงถึงความชอบธรรมต่อครูสอน
ของเขาที่ละเลยพระบัญชาของพระเยโฮวาห์ “วันที่ เจ็ด นั้นเป็นสะบาโตของพระเจ้า
ของเจ้า” ( อพยบ 20:10 ) เพือ่ ถวายเกียรติวนั ของดวงอาทิตย์ เมือ่ ไม่มหี ลักฐานในพระ
คัมภีร์ จึงจ�ำเป็นต้องหาข้ออ้างอื่นมาแทน ในช่วงท้ายของศตวรรษที่สิบสองมีชายคน
หนึง่ ทีส่ นับสนุนอย่างร้อนรนเรือ่ งของวันอาทิตย์ ได้ไปเยีย่ มคริสตจักรต่างๆในประเทศ
อังกฤษ เขาได้รบั การต่อต้านจากผูเ้ ชือ่ ทีย่ นื หยัดเพือ่ ความจริง และความพยายามของ
เขาก็ไม่เกิดผลจนเขาต้องออกไปจากประเทศนี้เป็นระยะเวลาหนึ่งและเดินทางไปมา
เพื่อหาวิธีท่ีจะบังคับใช้ค�ำสอนของเขา เมื่อเขากลับมา คราวนี้ เขาได้รับสิ่งที่เขาขาด
ไปและได้ประสบความส�ำเร็จมากขึ้นในงานที่เขาท�ำในช่วงหลังๆ เขาน�ำม้วนข้อมูล
มาหนึง่ ม้วนทีเ่ ขาอ้างว่ามาจากพระเจ้าโดยตรง เป็นม้วนข้อมูลทีป่ ระกอบด้วยพระ
บัญชาที่สั่งให้ถือรักษาวันอาทิตย์ที่มีค�ำขู่น่ากลัวที่จะท�ำให้คนที่ไม่เชื่อฟังหวาดกลัว
เอกสารอันมีค่านี้—เป็นการปลอมแปลงที่เลวทรามเหมือนเช่นสถาบันที่ให้การ
สนับสนุนและพูดกันว่าได้ตกลงมาจากสวรรค์และพบทีก่ รุงเยรูซาเล็มบนแท่นบูชาของ
เซนท์ซีเมโอนในโกลโกทา แต่ไม่เป็นความจริง พระราชวังของสังฆราชที่
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กรุงโรมเป็นแหล่งต้นก�ำเหนิดในทุกยุคของการฉ้อฉลและการปลอมแปลงเพื่อความ
ยิง่ ใหญ่ในอ�ำนาจและความมัง่ คัง่ ของคริสตจักรโรมเป็นเรือ่ งทีร่ ะบอบของสันตะปาปา
ถือว่าถูกต้องตามกฎหมาย {GC 576.1}
ม้วนค�ำสั่งห้ามท�ำงานเริ่มแรก คือ 3นาฬิกา ของ บ่ายวันเสาร์ไปจนถึงดวง
อาทิตย์ขนึ้ ในวันจันทร์และอ้างว่าอ�ำนาจของค�ำสัง่ นีผ้ า่ นการรับรองด้วยการมีปาฏิหาร
มากมายทีเ่ กิดขึน้ แล้ว มีรายงานว่ามีคนท�ำงานเกินเวลาทีก่ ำ� หนดไว้ ล้มป่วยลงด้วยโรค
อัมพาต มีคนหนึ่งที่ลงแรงบดข้าวโพด แทนที่จะได้แป้งข้าวโพด เขาเห็นกระแสเลือด
ไหลออกมาและล้อของเครื่องบดแป้งหยุดนิ่งไปแม้จะมีน�้ำไหลผ่านอย่างแรงก็ตาม มี
หญิงคนหนึง่ อบขนมปังแต่เมือ่ เอาออกจากเตาอบก็พบว่ายังเป็นแป้งขนมปังดิบทัง้ ๆที่
เตาอบนั้นร้อนมาก หญิงอีกคนหนึ่งที่คิดจะเอาก้อนแป้งขนมปังดิบใส่เข้าไปในเตาอบ
ในเวลา 3 นาฬิกา แต่เปลีย่ นใจจึงวางพักไว้ตงั้ ใจทีจ่ ะเก็บไว้จนถึงวันจันทร์ พบว่าในวัน
ต่อมา.ก้อนแป้งดิบนัน้ ถูกปัน้ เป็นรูปของขนมปังและอบสุกโดยฤทธิอ์ ำ� นาจของพระเจ้า
ชายคนหนึ่งอบขนมปังในเวลา 3 นาฬิกาของวันเสาร์พบว่าในวันรุ่งขึ้นเมื่อเขาหัก
ขนมปัง ปรากฎว่ามีเลือดไหลออกมาจากขนมปังนัน้ โดยการปัน้ เรือ่ งทีไ่ ร้สาระ เพราะ
ความเชื่อไสยศาสตร์เชื่อแบบงมงาย ผู้สนับสนุนวันอาทิตย์จึงพยายามคิดค้นสร้าง
ความลึกลับศักดิ์สิทธิ์ขึ้น ( อ้างอิง Roger de Hoveden, Annals, vol. 2, pp.
528-530.) {GC 576.2}
ทีป่ ระเทศสกอตแลนด์ เหมือนทีป่ ระเทศอังกฤษ มีการนับถือวันอาทิตย์อย่าง
เหนียวแน่นมากโดยการเอาบางส่วนของวันสะบาโตโบราณ (วันเสาร์) มารวมกับวัน
อาทิตย์ แต่ช่วงเวลาที่จะต้องถือให้บริสุทธ์จะแตกต่างกันออกไป พระราชกฤษฎีกา
ของกษัตริย์แห่งประเทศสกอตแลนด์ประกาศให้ถือ “วันเสาร์ตั้งแต่เที่ยง 12 นาฬิกา
ให้ถือเป็นวันบริสุทธิ์” และห้ามผู้ใดท�ำงานธุระกิจทางฝ่ายโลกตั้งแต่เวลานั้นจนถึงเช้า
ของวันจันทร์ --Morer, pages 290, 291. {GC 577.1}
ความพยายามทั้งหมดที่ท�ำไปเพื่อจัดตั้งวันอาทิตย์ให้ศักสิทธิ์นั้น ชาวโรมัน
คาทอลิกเองสารภาพอย่างเปิดเผยว่าต้นก�ำเนิดของวันสะบาโต (วันเสาร์ ) มาจาก
อ�ำนาจของพระเจ้าแต่สถาบันวันอาทิตย์ทเี่ ข้ามาแทนทีน่ นั้ มีตน้ ก�ำเนิดมาจากมนุษย์
ในศตวรรษที่ 16 สภาของชาวโรมันคาทอลิกประกาศอย่างชัดเจนว่า “ขอให้คริสเตียน
620 ทั้งหมดจดจ�ำไว้ว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้กระท�ำให้วันที่เจ็ด (วันเสาร์)นั้นเป็นวัน

ศักดิส์ ทิ ธิแ์ ละเป็นทีย่ อมรับและถือปฏิบตั มิ าไม่เพียงในหมูช่ าวยิวเท่านัน้ แต่โดยทุกคน
ที่เสแสร้งว่าเป็นผู้นมัสการพระเจ้า แต่เราคริสเตียนได้เปลี่ยนวันสะบาโตของเขา (วัน
เสาร์)ให้เป็นวันอาทิตย์และเรียกเป็นวันขององค์พระผู้เป็นเจ้า ” ”the Lord’s Day”
(Ibid หน้า 281,282) ผู้ที่ก�ำลังยุ่งเปลี่ยนแปลงพระบัญญัติของพระเจ้านั้นไม่ใช่ไม่รู้
ตัวว่าก�ำลังท�ำผิด พวกเขาจงใจวางตัวเขาเองให้อยู่เหนือพระเจ้า {GC 577.2}
ตัวอย่างอันหนึ่งที่แสดงได้เด่นชัดถึงนโยบายของโรมที่มีต่อผู้ที่ขัดแย้งกับโรม
คือการกดขี่ข่มเหงที่ยาวนานและนองเลือดของกลุ่มวอลเดนซี่ “Waldenses”
บางคนในพวกนี้ถือรักษาวันสะบาโต (วันเสาร์) กลุ่มอื่นๆก็ทนทุกข์ทรมานใน
ลักษณะเดียวกันเพราะความภักดีที่มีต่อพระบัญญัติข้อที่ 4 ” (วันสะบาโตคือ
วันเสาร์ ตรงกับวันที่เจ็ดของสัปดาห์) ประวัติศาสตร์ของคริสตจักรที่ประเทศ
เอธิโอเปียและอบิสซีเนีย ”Ethiopia and Abyssinia” นัน้ มีความส�ำคัญมาก ท่ามกลาง
ความมืดมิดของยุคมืด คริสเตียนในแถบกลางของทวีปอาฟริกานั้นไม่มีใครให้ความ
ส�ำคัญและโลกก็ลืมพวกเขาไปและเป็นเวลาหลายศตวรรษที่พวกเขามีความสุขกับ
เสรีภาพในการถือรักษาความเชื่อของเขา แต่ในที่สุดโรมได้มารู้ว่ามีพวกเขาอยู่ และ
ต่อมาไม่นานนักจักรพรรดิแห่งอบิสซีเนียถูกหลอกลวงให้ยอมรับว่าสันตะปาปาเป็น
ตัวแทน (substitute) ของพระคริสต์ “vicar of Christ” การยอมท�ำตามเรือ่ งอืน่ ๆ
ก็ตามมาเรือ่ ยๆ มีการออกกฎหมายประกาศห้ามถือรักษาวันสะบาโต (วันเสาร์) ภายใต้
บทลงโทษที่โหดเหี้ยมที่สุด (โปรดดู Michael Geddes, Church History of Ethiopia, หน้า 311, 312.) แต่ในไม่ช้าความทารุณของระบอบสันตะปาปาก็กลายเป็นแอก
ที่ขมขื่นมากจนชาว อบิสซีเนียมุ่งมั่นที่จะปลดมันออกจากคอของพวกเขา หลังจาก
การดิ้นรนต่อสู้อย่างรุนแรง พวกเขาได้ขับลัทธิโรมันคาทอลิกออกไปจากการปกครอง
ของพวกเขาและความเชื่อดั้งเดิมได้กลับคืนมาอีกครั้ง คริสตจักรต่างๆปลื้มปิติยินดีใน
เสรีภาพทีไ่ ด้คนื มาและไม่เคยลืมบทเรียนทีไ่ ด้รบั ในเรือ่ งการหลอกลวง เรือ่ งความคลัง่
ศาสนาและอ�ำนาจกดขี่จากผเด็จการของโรม ภายในอาณาจักรโดดเดี่ยวนั้นพวกเขา
พอใจที่จะคงอยู่อย่างเดิมไม่เป็นที่รู้จักของโลกคริสเตียนอื่นๆ {GC 577.3}
คริ ส ตจั ก รต่ า งๆในทวี ป อาฟริ ก ายึ ด ถื อ วั น สะบาโตตามที่ ค ริ ส ตจั ก รเคย
ยึดถือก่อนที่เธอละทิ้งศาสนาที่เป็นแก่นแท้ไปโดยสิ้นเชิง ในขณะที่พวกเขาถือรักษา
วันสะบาโต (วันที่เจ็ด หรือ วันเสาร์ คือวันสะบาโต) ตามแบบพระบัญญัติของ 621

พระเจ้านั้น พวกเขาหลีกเลี่ยงการท�ำงานในวันอาทิตย์ตามธรรมเนียมของคริสตจักร
โรมันคาทอลิก เมื่อได้รับอ�ำนาจสูงสุด โรมเหยียบย�่ำวันสะบาโตของพระเจ้า(วันเสาร์)
ลงไปเพื่อยกชูวันที่คริสต์จักรโรมันตั้งขึ้นเอง(วันอาทิตย์ ) แต่คริสตจักรต่างๆในทวีป
อัฟริกาที่เก็บซ่อนตัวอยู่เกือบพันปีนั้นไม่ได้มีการเสื่อมตามในการเปลี่ยนวันสะบาโต
เมื่อพวกเขาตกเข้ามาอยู่ภายใต้การครอบครองของโรมพวกเขาก็ถูกบังคับให้ปลดวาง
วันสะบาโตทีแ่ ท้จริงและยกสะบาโตเทียมเท็จ ขึน้ มา (วันอาทิตย์ซงึ่ นับเป็นวันที่ 1 ของ
สัปดาห์) แต่ในทันทีที่เขาได้รับเอกราชแล้ว พวกเขาก็กลับไปปฏิบัติตามพระบัญญัติ
10 ประการ ข้อที่ 4 (เอ็กโซโด Exodus หรือ อพยพ 20: 8 -11 ) (พระบัญญัติ ข้อ
ที่ 4 ยืนยันว่า วันสะบาโต คือวันที่ 7 ของสัปดาห์ หรือวันเสาร์ ) (GC 578.1} See
Appendix ดูภาคผนวก ข้อความบันทึกเหล่านี้ในอดีตเปิดเผยอย่างชัดแจ้งถึงความ
เกลียดชังและ เป็นปฏิปกั ษ์ของโรมทีม่ ตี อ่ วันสะบาโตทีแ่ ท้จริง(วันเสาร์)และผูท้ ปี่ กป้อง
วันสะบาโต และวิธีการที่โรมใช้ (เช่น การกดขี่ข่มเหง) เพื่อเชิดชูสถาบันวันอาทิตย์ที่
โรมตั้งขึ้นเอง พระคัมภีร์บอกว่าภาพเหตุการณ์นี้จะเกิดซ�้ำอีกเมื่อชาวโรมันคาทอลิก
และชาวโปรเตสแตนท์รวมตัวกันเชิดชูวันอาทิตย์ {GC 578.2}
ค�ำพยากรณ์เกี่ยวกับอเมริกาและโรมเมื่อ 2000 ปีก่อน
ค�ำพยากรณ์ของพระคัมภีร์ไบเบิล วิวรณ์ บทที่ 13 (วิววรณ์ KJV คือหนังสือ
เล่มสุดท้ายในพระคัมภีร์ - เขียน 2000 ปี ก่อน) เปิดเผยว่า อ�ำนาจที่แสดงตนเป็น
สัตว์ร้ายที่มีเขาเหมือนลูกแกะจะท�ำให้ “โลกและคนที่อยู่ในโลก” บูชาระบอบ
สันตะปาปา “papacy” ทีใ่ ช้สญ
ั ลักษณ์เป็นสัตว์ทมี่ ตี วั “เหมือนเสือดาว” สัตว์รา้ ยทีม่ ี
เขา 2 เขาจะพูดกับพวกเขาด้วยว่า “ให้คนทัง้ หลายทีแ่ ผ่นดินโลกสร้างรูปจ�ำลองให้แก่
สัตว์รา้ ย” และยิง่ กว่านัน้ ยัง “บังคับคนทัง้ ปวงทัง้ ผูใ้ หญ่ผนู้ อ้ ย คนมัง่ มีและคนจนไทและ
ทาส” ให้รับเครื่องหมายของสัตว์ร้าย “mark of the beast” (วิวรณ์ 13:11-16)
ข้าพเจ้าได้รับการเปิดเผยให้เห็นสัตว์ร้ายมี 2 เขา เหมือนลูกแกะหมายถึงอเมริกา
และค�ำพยากรณ์จะเป็นจริง เมือ่ อเมริกาบังคับให้ถอื รักษาวันอาทิตย์ ซึง่ โรมอ้างว่าเป็น
การยอมรับในอ�ำนาจทีพ่ เิ ศษสูงสุดของโรม แต่ในเรือ่ งนีส้ หรัฐอเมริกาจะไม่โดดเดีย่ วใน
ความภักดีทใี่ ห้ระบอบสันตะปาปา อิทธิพลของโรมในประเทศทีเ่ คยยอมรับอ�ำนาจการ
622 ปกครองของเธอนั้นยังไม่ได้ถูกท�ำลายไปมากนัก และค�ำพยากรณ์บอกไว้

ล่วงหน้าว่าเธอจะได้อ�ำนาจกลับมาอีก “ข้าพเจ้าได้เห็น.....หัวๆหนึ่งของมันดูเหมือน
ถูกฟันปางตาย แต่แผลที่ถูกฟันนั้นรักษาหายแล้ว คนทั้งโลกติดตามสัตว์ร้ายนั้นไป
ด้วยความอัศจรรย์ใจ” (ข้อ 3) การเกิดแผลถูกฟันปางตายนั้นชี้ไปยังการล่มสลายของ
ระบอบสันตะปาปาในปี ค.ศ. 1798 ผู้เผยพระวจนะกล่าวว่า หลังจากนั้น “แผลที่
ถูกฟันนั้นรักษาหายแล้ว คนทั้งโลกติดตามสัตว์ร้ายนั้นไปด้วยความอัศจรรย์ใจ”
อัครสาวกเปาโลกล่าวไว้ว่า “คนแห่งการบาป” “man of sin” ( คือสันตะปาปา
หรือ Antichrist ผูต้ อ่ ต้านพระเยซูคริสต์) จะคงอยูต่ อ่ ไปจนถึงพระคริสต์เสด็จกลับมา
ครั้งที่สอง (2 เธสะโลนิกา 2: 3-8 KJV ) เขาจะด�ำเนินงานของการหลอกลวงไปจนถึง
ช่วงสุดท้ายของเวลา See Appendix ดูภาคผนวก - ผูเ้ ขียนเรือ่ งวิวรณ์เปิดเผยถึงเรือ่ ง
ของระบอบสันตะปาปาเช่นกันว่า “คนในแผ่นดินโลกทีไ่ ม่มชี อื่ อยูใ่ นหนังสือแห่งชีวติ
จะบูชาสัตว์ร้ายนั้น”(คือบูชา คริสตจักรโรม Rome ) (วิวรณ์ 13:8) ทั้งในโลกเก่า
(ยุโรป)และโลกใหม่(สหรัฐอเมริกา) ระบอบสันตะปาปาจะได้รับการเทิดทูนจากความ
เคารพที่ให้กับการถือรักษาวันอาทิตย์ ซึ่งมาจากการใช้อ�ำนาจก�ำหนดขึ้นโดยคริสต
จักรโรมเท่านั้น {GC 578.3}
พระคัมภีร์ และนางเอเลน จี ไวท์ ท�ำนายว่า
คนนับถือวันเสาร์จะถูกปรักปร�ำว่าเป็นต้นเหตุให้เกิดเหตุการณ์เลวร้าย
ตั้งแต่กลางศตวรรษที่สิบเก้าเป็นต้นมา ในสหรัฐอเมริกามีผู้ที่ศึกษาเรื่อง
ค�ำพยากรณ์ของพระเจ้าในพระคัมภีร์ได้เสนอค�ำพยานหลักฐานนี้ให้กับโลก จาก
เหตุการณ์ที่ก�ำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันจะเห็นว่าเราก�ำลังก้าวไปสู่จุดที่ท�ำนายไว้อย่าง
รวดเร็ว ครูสอนศาสนาของชาวโปรเตสแตนท์ก็อ้างเช่นเดียวกันว่าการถือรักษาวัน
อาทิตย์เป็นพระบัญชาของพระเจ้าและขาดหลักฐานจากพระคัมภีร์ เหมือนผู้น�ำของ
ระบอบสันตะปาปาที่ปั้นแต่งเรื่องปาฏิหารขึ้นเพื่อไปแทนที่พระบัญชาของพระเจ้า
ค�ำกล่าวโทษกับผู้ที่ไม่ถือรักษาวันอาทิตย์ที่ว่าเหตุการเลวร้าย (เช่น ภัยพิบัติ พายุ
น�ำ้ ท่วม แผ่นดินไหว ไฟไหม้ โรคระบาดร้ายแรง และความวุน่ วายในสังคม) ทีเ่ กิดขึน้
(ในโลกนี้) เป็นการลงโทษของพระเจ้าเพราะมีผู้ที่ไม่ถือรักษาวันอาทิตย์เป็นวัน
สะบาโต การกล่าวโทษจะเกิดขึ้นซ�้ำอีก บัดนี้ก็เริ่มจะเห็นการผลักดันความคิดนี้แล้ว
และมีขบวนการก�ำลังเคลื่อนไหวที่จะบังคับให้ถือรักษาวันอาทิตย์และ
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ก�ำลังได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว {GC 579.1}
ความเฉลียวฉลาดเจ้าเล่ห์ของคริสตจักรโรม
ความเฉลียวฉลาดและเจ้าเล่ห์อย่างวิเศษนั้นเป็นของคริสตจักรโรม เธอรู้ว่า
จะเกิดอะไรขึ้น โรมคอยท่าเวลาของเธอ โรมมองเห็นว่าคริสตจักรโปรเตสแตนท์
แสดงความภักดีต่อโรมด้วยการยอมรับวันสะบาโตเทียมเท็จและ โปเตสแตนท์ก�ำลัง
เตรี ย มตั ว ที่ จ ะบั ง คั บ การถื อ รั ก ษาวั น อาทิ ต ย์ ด ้ ว ยวิ ธี เ ดี ย วกั น กั บ ที่ โรมใช้ ใ นอดี ต
ชาวโปเตสแตนท์ที่ปฏิเสธแสงสว่างของความจริงจะถามหาความช่วยเหลือจาก
ผูม้ อี ำ� นาจทีอ่ า้ งว่าไม่มวี นั ผิดพลาด “infallible” ทีย่ กชูวนั อาทิตย์เพือ่ เทิดทูนสถาบัน
วันอาทิตย์ที่มีต้นก�ำเนิดมาจากโรม โรมพร้อมที่จะมาช่วยชาวโปรเตสแตนท์แค่ไหน
ไม่ใช่เป็นเรือ่ งยากทีจ่ ะคาดเดา ผูใ้ ดจะมีความเข้าใจได้ดกี ว่าผูน้ ำ� ของระบอบสันตะปาปา
ในการจัดการกับผู้ที่ไม่เชื่อไม่ปฏิบัติตามคริสตจักรคาทอลิก? {GC 580.1}
คริสตจักรโรมันคาทอลิกมีกิ่งก้านสาขาทั่วโลกก่อตั้งเป็นองค์กรขนาดใหญ่ที่
อยูภ่ ายใต้การควบคุมและการวางแผนเพือ่ ผลประโยชน์ของส�ำนักงานของสันตะปาปา
สมาชิกผู้เข้ารับพิธีศีลมหาสนิทนับล้านคนในทุกประเทศทั่วโลกได้รับการผูกมัดให้
จงรักภักดีต่อองค์สันตะปาปา ไม่ว่าคนเหล่านี้จะมีสัญชาติใดหรือรัฐบาลใดๆ พวก
เขาจะต้องถือว่าอ�ำนาจของคริสตจักรโรมันคาทอลิกอยู่เหนือทุกสิ่ง ถึงแม้พวกเขา
จะสาบานตนว่าจะจงรักภักดีต่อรัฐของเขาแต่ถึงกระนั้นเบื้องหลังนี้เขาจะต้องสาบาน
ตนที่จะเชื่อฟังโรม พวกเขาจะพ้นผิดในค�ำสาบานที่เป็นปฏิปักษ์ต่อผลประโยชน์ของ
โรม {GC 580.2}
ประวัติศาสตร์เป็นพยานถึงความพยายามอย่างยิ่งยวดและไม่ลดละเพื่อ
สอดแทรกศาสนาคริสต์โรมันคาทอลิกเข้าไปในการปกครองของประเทศต่างๆและ
เมื่อเข้ายึดครองได้แล้วก็จะแผ่ขยายเป้าหมายของตนเอง แม้จะต้องท�ำลายเจ้าฟ้าเจ้า
แผ่นดินและประชาชนก็ตามที ในปี ค.ศ. 1204 สันตะปาปาอินโนเซนต์ที่ 3 บีบคั้น
เปโตรที่สอง พระราชาแห่งประเทศอาร์รากอนให้กล่าวค�ำสาบานแปลกประหลาด
ต่อไปนี้ “ข้าพเจ้า เปโตร พระราชาแห่งชาวอาร์รากอเนียนยึดมั่นและสัญญาที่จะ
ซือ่ สัตย์และเชือ่ ฟังต่อนายของข้าพเจ้าคือสันตะปาปาอินโนเซนต์และต่อผูส้ บื ต�ำแหน่ง
624 ของสันตะปาปาและคริสตจักรโรมันคาทอลิกและจะรักษาอาณาจักรของ

ข้าพเจ้าไว้ด้วยการเชื่อฟังพระองค์ จะปกป้องความเชื่อของคาทอลิกและจะกดขี่
ข่มเหงพวกนอกรีต (John Dowling, The History of Romanism, เล่มที่. 5,
บทที่. 6, ตอนที่. 55) เรื่องนี้สอดคล้องเป็นอย่างดีกับการยืนยันในอ�ำนาจของ
สันตะปาปาของโรมว่า “สันตะปาปามีสิทธิ์ปลดจักรพรรดิ ” และ “สันตะปาปามี
อ�ำนาจอภัยโทษผู้ที่เคยสวามิภักดิ์ต่อเจ้านายผู้ปกครองที่ชั่วร้าย” (ไม่ท�ำตามกฏของ
โรมถือว่าชั่วร้าย) (Mosheim, เล่มที่. 3, cent. 11, ตอนที่ 2, บทที่. 2, ตอนที่. 9,
โน๊ต 17). {GC 580.3}
ค�ำโอ้อวดของโรมคือเธอไม่เคยเปลี่ยนแปลง
ให้จดจ�ำไว้ว่า ค�ำโอ้อวดของโรมคือเธอไม่เคยเปลี่ยนแปลง หลักการของ
พระสันตะปาปาเกรเกอรี่ที่ 7และพระสันตะปาปาอินโนเซนต์ที่ 3 ยังคงเป็นหลักการ
ของคริสตจักรโรมันคาทอลิก หากเดี๋ยวนี้โรมมีอ�ำนาจอีกก็จะปฏิบัติอย่างเต็มก�ำลัง
เหมือนหลายศตวรรษที่ผ่านมา ชาวโปรเตสแตนท์รู้เพียงเล็กน้อยในสิ่งที่โรมท�ำเมื่อ
เสนอทีจ่ ะให้โรมช่วยในเรือ่ งการยกชูวนั อาทิตย์ ในขณะทีโ่ ปเตสแตนท์มงุ่ หน้าบากบัน่ ที่
จะท�ำตามเป้าหมายของตนให้สำ� เร็จ คริสตจักร โรมก�ำลังมุง่ หน้าทีจ่ ะเอาอ�ำนาจของ
โรมกลับคืนมาและเอาต�ำแหน่งที่สูงที่สุดที่สูญเสียไป กลับคืนมาด้วย ในทันทีที่
สหรัฐอเมริกามีหลักการว่าให้คริสตจักรใช้หรือควบคุมอ�ำนาจของรัฐได้ และกฎหมาย
ของรัฐ (ฝ่ายโลก secular laws)บังคับให้ผคู้ นถือรักษาพิธกี รรมและธรรมเนียมปฎิบตั ิ
ทางศาสนาได้ สรุปคือเมือ่ อ�ำนาจของคริสตจักรและของรัฐควบคุมเหนือจิตใต้สำ� นึก
รู้ผิดชอบชั่วดี (conscience เสรีภาพทางความเชื่อ) แล้ว ชัยชนะของโรมใน
สหรัฐอเมริกาจะประสบความส�ำเร็จอย่างแน่นอน {GC 581.1}
กว่าโปรเตสแตนท์จะรู้จุดมุ่งหมายของโรม ก็สายเสียแล้ว !!!
พระวจนะของพระเจ้าเตือนถึงเรื่องภัยอันตรายที่จะมาถึง หากละเลยเรื่อง
นี้ไป กว่าโปรเตสแตนท์จะเรียนรู้ว่าอะไรคือความมุ่งหมายแท้จริงของคริสตจักรโรม
ก็สายเกินไปเสียแล้วทีจ่ ะหลุดพ้นไปจากกับดักนี้ โรมก�ำลังเรืองอ�ำนาจขึน้ อย่างเงียบๆ
หลักค�ำสอนของโรมนั้นมีอิทธิพลในสภาร่างกฎหมายและในคริสตจักรต่างๆและใน
หัวใจของมนุษย์ ด้วย คริสตจักร โรมก�ำลังสร้างสิ่งก่อสร้างสูงตระหง่านและ 625

ยิง่ ใหญ่ในทีล่ ลี้ บั เพือ่ ให้การกดขีใ่ นอดีตเกิดขึน้ ซ�ำ้ อีกครัง้ เพือ่ มุง่ ไปสูเ่ ป้าหมาย คริสต
จักรโรมันคาทอลิกก�ำลังแอบสร้างกองก�ำลังแข็งแกร่งหลบซ่อนอยูแ่ ละไม่มใี ครรูห้ รือ
สงสัย เมือ่ ถึงเวลาโรมจะเข้าจูโ่ จม สิง่ เดียวทีโ่ รมต้องการคือสมรภูมทิ ไี่ ด้เปรียบ และ
โปรเตสแตนท์กำ� ลังยืน่ ให้โรมแล้ว เราจะได้เห็นในเร็ววันนีแ้ ละจะได้สมั ผัสถึงธาตุแท้
และเป้าหมาย ของโรมันคาทอลิก นั่นคือ ผู้ใดที่เชื่อและปฏิบัติตามพระวจนะของ
พระเจ้าจะถูกประนามและถูกกดขี่ข่มเหง GC 581.

หลักความเชื่อส�ำคัญและโดดเด่นเฉพาะของคริสตจักรโปรเตสแตนท์
1. ความรอดอยู่ที่ความเชื่อใน พระเยซูคริสต์เท่านั้น Sola Fides (“The
just shall live by faith” Roman โรม 1:17, John โยฮัน 3:16, Acts กิจกา
16:31)
2. หลักความเชื่อหรือค�ำสอนอยู่ที่พระคัมภีร์เท่านั้น Sola Scriptura
พระคัมภีร์ไม่ผิดและไม่เคยผิด ( sole infallibility of the Scriptures)
2 ทิโมธี 3:15-17
3. สมัยปฏิรูปศาสนา (Protestant Reformation) หัวหน้าชาวโปรเตส
แตนท์หรือนักปฏิรูปทางศาสนาทุกคน เช่น มาร์ติน ลูเธอร์ และ จอห์น ไวคริฟ
จอห์น นอกซ์ ยืนยันว่าสันตะปาปาหรือระบอบสันตะปาปา คือ Antichrist
ผู้ต่อต้านพระคริสต์ (2 เธสะโลนิกา 2 : 3-8)
4. คริสเตียนทุกคนเป็นปุโรหิต (priest) ของพระเจ้า การสารภาพบาป
ไม่ต้องผ่านบาทหลวง แต่ผ่านพระเยซูคริสต์เท่านั้น 1ทิโมธี 2: 5
5. ศาสนา (church) และ การเมือง (state) ไม่ควรยุง่ เกีย่ วกัน ต้องแยกออก
จากกัน “the wall of separation between church and state”* สิทธิเสรีภาพ
ในการนับถือศาสนา (freedom of religion) เป็นสิทธิทสี่ ำ� คัญทีส่ ดุ จิตใต้สำ� นึก
รู้ถูก รู้ผิด หรือ เสรีภาพทางความเชื่อ ( liberty of conscience) เป็นสิทธิ
ที่ส�ำคัญสูงสุด คนอื่นไม่มีสิทธิ์ยุ่งเกี่ยว
WWM
626

*Thomas Jefferson เจ้าของวลีนี้

“รั ฐ ธรรมนู ญ ของสหรั ฐ อเมริ ก ารั บ รอง
เสรี ภ าพทางความเชื่ อ (เสรี ภ าพของ
จิตใต้ส�ำนึก รู้ถูกรู้ผิด) ไม่มีสิ่งใดที่ส�ำคัญ
และ มีค่ามากยิ่งกว่านี”้ นาง เอเลน จี ไวท์
GC 564 EGW
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เสรีภาพทางความเชื่อเป็นสิทธิที่สำ�คัญที่สุด
แต่โรมเกลียดที่สุด
“รัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริการับรองเสรีภาพทางความเชื่อ หรือ
จิตส�ำนึกรูถ้ กู รูผ้ ดิ liberty of conscience ไม่มสี งิ่ ใดทีม่ คี า่ มากยิง่ กว่านี้ หรือ
เป็นรากฐานที่ส�ำคัญกว่านี้สันตะปาปาปิอูสที่ 9 เขียนใน Encyclical letter
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม ค.ศ. 1854 ว่า ‘หลักค�ำสอนไร้สาระและผิดๆหรือการ
พูดอย่างเพ้อเจ้อเพื่อปกป้องเสรีภาพทางความเชื่อนั้นเป็นความผิดเหมือนโรค
ร้ายหรือเหมือนแมลงร้ายที่แทะท�ำลายที่น่ากลัวอย่างยิ่งของรัฐ’สันตะปาปา
องค์เดียวกันนี้ ในEncyclicalletter สาร ของสันตะปาปา ลงวันที่ 8 ธันวาคม
ค.ศ. 1864 สาบแช่งผู้ที่ยืนยันสิทธิเสรีภาพทางความเชื่อหรือจิตส�ำนึกรู้ถูกรู้ผิด
liberty of conscience และเสรีภาพในการนับถือศาสนาและสาปแช่งคน
ทั้งหลายที่ยืนหยัดว่าคริสตจักรใช้อ�ำนาจบังคับไม่ได้” EGW นาง เอเลน จี ไวท์
{GC 564}

สันตะปาปาเกลียดชังและสาบแช่งรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกา
และค�ำประกาศอิสรภาพของสหรัฐอเมริกา ค.ศ.1776 เพราะรับรอง
สิทธิเสรีภาพอ้างอิง:Free online book: “50 Years in the “Church”
of Rome” by Charles Chiniquy (First edition) www.biblebelievers.com/
chiniquy/www.pacinst.com/america.htm EGW นาง เอเลน จี ไวท์ {GC 564}
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รัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกา

“สภาคองเกรส ต้องไม่ตรากฎหมายใด ที่จะเป็นการนับถือหรือ
ก่อตัง้ ศาสนาใด ศาสนาหนึง่ หรือห้ามการนับถือศาสนาและประกอบพิธกี รรม
ทางศาสนาโดยเสรี” จากบทบัญญัติว่าด้วยสิทธิเสรีภาพของประชาชน
(ข้อแก้ไขข้อที่ 1) รัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกา GC 442
“Congress shall make no law respecting an
establishment of religion or prohibiting the free
exercise thereof”-The Bill of Rights- First Amendment
(Constitution of the U.S.) GC 295, 442

คำ�ประกาศอิสรภาพของสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1776
(Declaration of Independence 1776)

“มนุษย์ทุกคนถูกสร้างขึ้นมาอย่างเท่าเทียมกันและพระเจ้าผู้สร้าง
ได้มอบสิทธิบางประการที่จะเพิกถอนมิได้ไว้ให้แก่มนุษย์ในบรรดาสิทธิ
เหล่านั้น ได้แก่ชีวิตเสรีภาพและการแสวงหาความสุข” GC 295, 441 EGW
“All men are created equal ; that they are endowed
by their Creator with certain unalienable rights; that among these
are life, liberty, and the pursuit of happiness.” GC 295, 441 EGW
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คริสตจักรโรมันคาทอลิกเป็นคริสเตียนไหม?
นาง เอเลน จี ไวท์ ตอบ:

1. “เป็นความจริงทีว่ า่ ในกลุม่ ของโรมันคาธอลิกยังมีคริสเตียนทีจ่ ริงใจ มีคน
นับพันในคริสตจักรโรมันคาทอลิกทีเ่ ชือ่ และปฏิบตั ติ ามพระค�ำของพระเจ้าอย่างดีทสี่ ดุ
ตามแสงสว่างที่เขามี พวกเขาไม่มีโอกาสเข้าถึงพระธรรมค�ำสอน ( เช่น พระคัมภีร์)
ของพระองค์ ดังนั้นเขาจึงมองไม่เห็นความจริง พวกเขาไม่เคยมองเห็นความแตกต่าง
ระหว่างการรับใช้ดว้ ยใจทีม่ ชี วี ติ ชีวา กับการวนเวียนอยูใ่ นพิธกี รรมและระเบียบเท่านัน้
พระเจ้าทรงทอดพระเนตรด้วยพระเมตตาอย่างเอ็นดูตอ่ คนเหล่านี้ พวกเขาได้รบั การ
สอนในความเชื่อที่หลอกลวง และไม่ได้รับผลตอบสนองที่พึงพอใจ พระเจ้าจะท�ำให้
ล�ำแสงสว่างส่องทะลุผา่ นความมืดหนาทึบทีล่ อ้ มพวกเขาอยู่ พระเจ้าจะเปิดเผยความ
จริงที่พระเยซูมี ต่อพวกเขา แล้วผู้คน(คาธอลิก)จ�ำนวนมากจะมาร่วมกับคนของ
พระเจ้า ” {GC 565.3} 607
2. “ปัจจุบนั นีร้ ะบบของลัทธิโรมันคาทอลิกไม่ได้มรี ะบบทีป่ ระสานสอดคล้อง
กับพระธรรมค�ำสอนของ พระเยซูคริสต์ มากไปกว่าเวลาใดๆในประวัตศิ าสตร์ของโรม
ที่ผ่านมา” { GC 565.4 } 607
3. “เดี๋ยวนี้เราจะยอมรับอ�ำนาจ (คริสตจักรโรม) ที่มีประวัตินับพันปี
ที่ เขี ย นด้ ว ยเลื อ ดของคริ ส เตี ย นที่ บ ริ สุ ท ธิ์ ม าเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของคริ ส ตจั ก รของ
พระคริสต์ไหม?” {GC 571.2} 614
YouTube: Richard Bennett : Are Catholic Christians ? ; John MacArthur: Are Catholics
saved? Is Roman Catholicism a false gospel? ; Dave Hunt –The Woman Rides the
Beast, Roman Catholicism is not Christianity,no matter how old it is.
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บทที่ 36

การต่อสู้ที่กำ�ลังจะมาถึง
ซาตานตั้งใจจะล้มล้างพระบัญญัติของพระเจ้าตั้งแต่การพิพาทยิ่งใหญ่ได้เริ่ม
ต้นขึ้นในสวรรค์ เพื่อท�ำการนี้ให้ส�ำเร็จ มันจึงกบฏต่อพระผู้สร้าง และแม้นว่ามันได้
ถูกขับออกไปจากสวรรค์แล้ว มันก็ยังคงด�ำเนินการสงครามเดียวกันนี้ในโลก สิ่งที่
มันท�ำด้วยความมุ่งมั่นตลอดมาคือ ล่อลวงและชักน�ำมนุษย์ให้ล่วงละเมิดพระบัญญัติ
ของพระเจ้า ไม่ว่ามันจะท�ำส�ำเร็จด้วยการท�ำให้มนุษย์ละทิ้งพระบัญญัติทั้งหมดหรือ
ปฏิเสธพระบัญญัติข้อใดข้อหนึ่ง ผลที่ได้ก็มีค่าเท่ากัน ผู้ที่ท�ำผิดพระบัญญัติแม้เพียง
“ข้อเดียว” ก็ได้ดแู คลนพระบัญญัตทิ งั้ หมด อิทธิพลและแบบอย่างของเขาอยูฝ่ า่ ยของ
คนล่วงละเมิด เขาจึง “เป็นผู้ผิดธรรมบัญญัติทั้งหมด” (ยากอบ 2:10) {GC 582.1}
ซาตานพยายามท�ำให้กฎหมายของพระเจ้าถูกดูแคลน มันจะบิดเบือนหลัก
ค�ำสอนในพระคัมภีร์ และค�ำสอนที่ผิดนี้ได้กลายมาเป็นความเชื่อของคนนับพันที่อ้าง
ตนว่าเชื่อพระคัมภีร์ ความขัดแย้งสุดท้ายที่ยิ่งใหญ่ระหว่างค�ำสอนที่ถูกต้องและค�ำ
สอนเทียมเท็จนัน้ แท้ทจี่ ริงคือ การดิน้ รนสุดท้ายของความขัดแย้งทีม่ มี าอย่างยาวนาน
เกี่ยวกับพระบัญญัติของพระเจ้า เราก�ำลังก้าวเข้าสู่สงครามนี้ ซึ่งเป็นสงครามระหว่าง
กฎระเบียบของมนุษย์และกฎข้อบังคับของพระเยโฮวาห์ ระหว่างศาสนาของพระคัมภีร์
และศาสนาที่มีนิทานและประเพณีเป็นพื้นฐาน {GC 582.2}
อ�ำนาจที่จะรวมตัวกันเพื่อต่อต้านความจริงและความชอบธรรมในการ
สงครามนี้ ก�ำลังท�ำการอย่างแข็งขัน พระค�ำศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าซึ่งส่งทอดลงมายัง
เราด้วยความทุกข์ยากและเลือดเนื้อ กลับมีคุณค่าเพียงเล็กน้อย พระคัมภีร์มีอยู่ใกล้
แค่เอื้อมของคนทั้งปวง แต่มีเพียงน้อยคนที่ยอมรับพระคัมภีร์เป็นแนวทางในการ
ด�ำรงชีวติ การไม่มศี าสนามีอยูท่ วั่ ไปจนน่าตกใจ ไม่ใช่เพียงในฝ่ายโลกเท่านัน้ แม้แต่ใน
คริสตจักรก็ยังมีคนเช่นนี้อยู่มาก มีคนมากมายปฏิเสธหลักค�ำสอนซึ่งเป็นเสาหลักของ
ความเชื่อคริสเตียน คนส่วนใหญ่ในโลกคริสเตียนละทิ้งความจริงยิ่งใหญ่ในเรื่องของ
การสร้างโลกซึ่งได้รับการจารึกไว้โดยนักเขียนผู้ได้รับการดลใจ เรื่องมนุษย์ 631

ล้มลงในบาป การลบบาปและความยั่งยืนยงของพระบัญญัติของพระเจ้า พวกเขาได้
ละทิง้ ความจริงเหล่านีท้ งั้ หมดหรือเพียงบางส่วน คนนับพันทีภ่ มู ใิ จกับปัญญาและความ
เป็นเอกเทศของตนเองจะมองดูว่า การไว้วางใจพระคัมภีร์อย่างเต็มที่เป็นหลักฐาน
แสดงถึงความอ่อนแอของคนๆนั้น พวกเขาคิดว่า การจับผิดพระคัมภีร์ การปลูกฝัง
และอธิบายความจริงทีส่ ำ� คัญตามแนวคิดของเขา เป็นเครือ่ งพิสจู น์ความสามารถและ
ความรู้ที่เลิศหรูของเขา ทั้งศาสนาจารย์จ�ำนวนมาก รวมทั้งศาสตราจารย์ และครู
มากมายก�ำลังสอนนักศึกษาและประชาชนว่า พระบัญญัตขิ องพระเจ้าได้เปลีย่ นแปลง
ไปแล้ว หรือ ถูกยกเลิกไปแล้ว และผู้ที่ถือว่า พระบัญญัติยังคงมีผลบังคับอยู่ และต้อง
ถือรักษาตามที่ได้จารึกไว้ คนเหล่านี้ควรได้รับการเย้ยหยันและดูแคลน {GC 582.3}
เมื่อมนุษย์ปฏิเสธความจริง เขาได้ปฏิเสธพระเจ้าผู้ทรงเป็นเจ้าของความจริง
ด้วย เมื่อเขาเหยียบย�่ำพระบัญญัติของพระเจ้า เขาได้ปฏิเสธอ�ำนาจของพระเจ้าผู้ทรง
ประทานพระบัญญัติ การที่จะเทิดทูนบูชาหลักค�ำสอนและทฤษฎีเทียมเท็จนั้นก็ง่าย
พอๆกับการท�ำรูปเคารพจากไม้หรือก้อนหิน ซาตานต้องการใส่ร้ายพระเจ้าอย่างผิดๆ
มันจึงชักน�ำมนุษย์ให้มองดูพระองค์ด้วยพระลักษณะที่ผิดๆ มีคนมากมายเทิดทูน
ปรัชญา แล้วน�ำมาแทนพระเยโฮวาห์ มีคนไม่มากนักทีน่ มัสการพระเจ้าผูท้ รงพระชนม์
ตามทีไ่ ด้เปิดเผยไว้ในพระวจนะของพระองค์ ในพระคริสต์ และในพระราชกิจแห่งการ
ทรงสร้าง คนนับพันๆกราบไหว้ธรรมชาติ ในขณะที่พวกเขาปฏิเสธพระเจ้าแห่ง
ธรรมชาติ การกราบบูชารูปเคารพในโลกคริสเตียนทุกวันนี้ และการกราบไหว้รปู เคารพ
ของอิสราเอลในสมัยโบราณ แม้จะมีรูปแบบที่แตกต่างกัน แต่ในความจริงแล้วกลับมี
ลักษณะเหมือนกัน ในสมัยของเอลียาห์ พระของคนที่อ้างตนว่าฉลาด ของนักปรัชญา
ของนักอักษรศาสตร์ ของนักการเมือง ของนักเรียน ของคนในสังคมชัน้ สูงทีม่ กี ารศึกษา
ของวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยต่างๆ แม้แต่พระของสถาบันศาสนศาสตร์บางแห่ง
พระของบรรดาคนเหล่านี้ก็ดีกว่าพระบาอัล พระเจ้าแห่งดวงอาทิตย์ของชาวฟินีเซีย
เพียงเล็กน้อย {GC 583.1}
ในบรรดาค�ำสอนผิดๆที่ชาวคริสเตียนยอมรับ ไม่มีค�ำสอนใดที่ท้าทายต่อ
อ�ำนาจสวรรค์ โจมตีโดยตรงต่อความมีเหตุผลและมีผลร้ายแรงกว่า หลักค�ำสอนใหม่ที่
ได้รบั การยอมรับอย่างรวดเร็วว่า พระบัญญัตขิ องพระเจ้าไม่มผี ลบังคับใช้กบั มนุษย์แล้ว
ั ติ าม ไม่มรี ฐั บาลใด
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จะอยู่ได้โดยไม่มีกฎหมายเหล่านี้ และพวกเขาคิดได้อย่างไรว่า พระเจ้าพระผู้สร้าง
ท้องฟ้าและแผ่นดินโลกไม่มกี ฎระเบียบเพือ่ ใช้ปกครองสิง่ มีชวี ติ ทีพ่ ระองค์ทรงสร้างมา
นัน้ สมมติวา่ รัฐมนตรีทมี่ ชี อื่ เสียงจะป่าวประกาศอย่างเปิดเผยว่า กฎหมายทีใ่ ช้ปกครอง
ประเทศและปกป้องสิทธิของพลเมืองเป็นสิ่งที่ไม่จ�ำเป็น เพราะกฎหมายเหล่านี้จ�ำกัด
เสรีภาพของประชาชน ดังนัน้ จึงไม่ตอ้ งปฏิบตั ติ าม เราควรจะทนปล่อยให้คนเช่นนีพ้ ดู
อีกนานไหม แต่การละเลยกฎหมายของบ้านเมืองและประเทศชาติจะร้ายแรงไป
กว่าการเหยียบย�่ำข้อก�ำหนดของพระเจ้าซึ่งเป็นพื้นฐานของการปกครองทั้งปวงหรือ
{GC 584.1}
ที่จะให้ประเทศทั้งหลายยกเลิกกฎหมายและปล่อยให้ประชาชนท�ำสิ่งที่ตน
พอใจ เป็นเรือ่ งทีเ่ กิดขึน้ ได้งา่ ยกว่าทีจ่ ะให้พระเจ้าแห่งจักรวาลลบล้างพระบัญญัตขิ อง
พระองค์และปล่อยให้โลกไม่มมี าตรฐานเพือ่ ใช้ตำ� หนิคนท�ำผิดและยืนยันความถูกต้อง
ของผู้เชื่อฟัง เราเคยทราบถึงผลของการยกเลิกพระบัญญัติของพระเจ้าหรือไม่ เรื่องนี้
เคยมีการทดลองมาแล้ว ภาพเหตุการณ์ทนี่ า่ สะพึงกลัวนีเ้ กิดขึน้ ในประเทศฝรัง่ เศส เมือ่
คนทีไ่ ม่มศี าสนาขึน้ มามีอำ� นาจในการปกครองประเทศ สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ แสดงให้โลกเห็นว่า
การละทิ้งข้อห้ามที่พระเจ้าทรงจัดวางไว้ คือการยอมรับการปกครองภายใต้การกดขี่
ข่มเหงทีโ่ หดเหีย้ มทีส่ ดุ การไม่สนใจต่อมาตรฐานของความชอบธรรม เป็นการเปิดทาง
ให้เจ้าชายแห่งความชั่วสถาปนาอ�ำนาจของมันขึ้นในโลก {GC 584.2}
สถานทีใ่ ดก็ตามทีม่ กี ารปฏิเสธพระบัญญัตขิ องพระเจ้า บาปก็จะไม่เป็นบาปอีก
ต่อไป หรือความชอบธรรมจะเป็นสิง่ ทีผ่ คู้ นอยากได้ ผูท้ ปี่ ฏิเสธไม่ยอมรับการปกครอง
ของพระเจ้าก็จะเป็นผูท้ ไี่ ม่เหมาะสมทีจ่ ะปกครองตนเองอย่างสิน้ เชิง ค�ำสอนทีอ่ นั ตราย
เหล่านี้ได้ปลูกฝังวิญญาณแห่งความดื้อรั้นลงไปในหัวใจของเด็กและเยาวชน ผู้ซึ่งมี
ธรรมชาติไม่ชอบให้ใครมาควบคุม และมีความไม่เป็นระเบียบอยู่แล้ว ส่งผลให้สภาพ
สังคมไร้ศีลธรรม ในขณะที่พวกเขาเยาะเย้ยความหูเบาของผู้ที่เชื่อฟังข้อก�ำหนดของ
พระเจ้า ฝูงชนเหล่านี้ยนิ ดีรับการหลอกลวงของซาตาน พวกเขาปล่อยตัวให้กบั ตัณหา
ฝ่ายต�่ำ และท�ำความบาปที่ท�ำให้พวกคนนอกศาสนาต้องได้รับการพิพากษา {GC
584.3}
ผู้ที่สอนประชาชนให้ไม่ใส่ใจต่อพระบัญญัติของพระเจ้าก�ำลังหว่านการ
ไม่เชื่อฟังเพื่อเก็บเกี่ยวความไม่เชื่อฟัง เมื่อมีการละทิ้งข้อห้ามทั้งหมดที่
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พระบัญญัติของพระเจ้าบังคับไว้แล้ว ไม่ช้ากฎหมายของมนุษย์ก็จะถูกละเลยไปด้วย
เพราะว่าพระเจ้าทรงห้ามการกระท�ำที่ไม่สัตย์ซื่อ การโลภ การพูดปดและการ
หลอกลวง มนุษย์นนั้ พร้อมทีจ่ ะเหยียบย�ำ่ พระบัญญัตขิ องพระองค์ทขี่ ดั ขวางความเจริญ
รุ่งเรืองทางฝ่ายโลก แต่การละทิ้งข้อก�ำหนดเหล่านี้ไม่ได้มีผลดีตามที่เขาคาดหวังไว้
ในเมือ่ บัญญัตไิ ม่มผี ลบังคับต่อไปแล้ว ท�ำไมพวกเขาจึงต้องกลัวการล่วงละเมิดอีกเล่า?
ทรัพย์สมบัติจะไม่ปลอดภัยอีกต่อไป ผู้คนจะใช้ความรุนแรงเพื่อเอาสิ่งของที่เป็นของ
เพื่อนบ้าน และคนที่แข็งแรงที่สุดจะกลายเป็นคนร�่ำรวยที่สุด พวกเขาจะไม่เคารพต่อ
ชีวิต ค�ำปฏิญาณในงานแต่งงานจะไม่ใช่กำ� แพงศักดิ์สิทธิ์ที่ปกป้องครอบครัวอีกต่อไป
ผู้ที่มีอ�ำนาจก็คงจะใช้ก�ำลังไปแย่งภรรยาของเพื่อนบ้านมาเป็นของตนตามความ
ต้องการ พระบัญญัติข้อที่ห้าคงถูกยกเลิกไปพร้อมๆกับพระบัญญัติข้อที่สี่ เด็กๆจะ
ไม่เกรงกลัวต่อการเอาชีวิตของพ่อแม่ ถ้าหากการกระท�ำนั้นจะสนองความปรารถนา
ของหัวใจชั่วของพวกเขา โลกศิวิไลนี้จะกลายเป็นถ�้ำโจรและฆาตกร ความสงบสุข
การพักผ่อนและความผาสุกคงจะหายไปจากโลก {GC 585.1}
หลักค�ำสอนทีว่ า่ มนุษย์นนั้ หลุดพ้นจากการต้องเชือ่ ฟังข้อก�ำหนดของพระเจ้า
ได้บนั่ ทอนอ�ำนาจความรับผิดชอบทางฝ่ายศีลธรรมและเปิดประตูให้ความชัว่ หลัง่ ไหล
เข้ามาในโลก การไม่มกี ฎหมาย การส�ำมะเลเทเมาและการฉ้อโกงเป็นเสมือนคลืน่ ยักษ์ที่
ก�ำลังโถมกระหน�ำ่ ใส่เรา ซาตานท�ำงานอยูใ่ นครอบครัว ธงของมันสะบัดโบกแม้กระทัง่
ในบ้านที่เรียกตัวเองว่าเป็นครอบครัวคริสเตียน ความอิจฉา การคิดร้ายต่อกัน การ
หน้าไหว้หลังหลอก การตีตวั ออกห่าง การแก่งแย่งกัน การต่อสูก้ นั การทรยศต่อความ
ไว้วางใจของคูส่ มรส การหมกมุน่ อยูก่ บั ตัณหา หลักการและค�ำสอนทัง้ ระบบของศาสนา
ซึ่งควรจะเป็นพื้นฐานและโครงสร้างของชีวิตในสังคมกลับกลายเป็น ก�ำลังซวนเซ
พร้อมทีจ่ ะดิง่ ลงสูค่ วามพินาศ เมือ่ จับอาชญากรทีโ่ หดเหีย้ มทีส่ ดุ โยนเข้าคุก บ่อยครัง้ ที่
การกระท�ำเช่นนีก้ ลับกลายเป็นการให้รางวัลแก่พวกเขา และท�ำให้พวกเขาได้รบั ความ
สนใจราวกับว่าได้รับเกียรติยศที่น่าอิจฉา สื่อต่างๆรายงานบุคลิกและอาชญากรรม
ของเขา ข่าวสารต่างๆบรรยายถึงความเลวร้ายทีเ่ ขาได้กระท�ำไว้อย่างละเอียด สิง่ เหล่านี้
ได้กระตุ้นให้ผู้อื่นเลียนแบบการฉ้อฉล ปล้นจี้ และฆาตกรรม และซาตานชื่นชมกับ
ความส�ำเร็จในผลงานนรกของมัน ความหลงใหลในอบายมุข การจงใจเอาชีวิตอย่าง
634 โหดเหี้ยม การไม่ประมาณตนที่เพิ่มมากขึ้นอย่างน่ากลัว และความชั่วทุก

ขนาดและทุกรูปแบบ จะต้องปลุกทุกคนทีย่ ำ� เกรงพระเจ้าให้ตนื่ ขึน้ เพือ่ แสวงหาวิธกี าร
ที่จะยับยั้งคลื่นแห่งความชั่วนี้เสีย {GC 585.2}
ศาลยุติธรรมทุจริต ผู้ปกครองบ้านเมืองกระท�ำการอย่างหวังผลและหมกมุ่น
อยู่กับความเพลิดเพลินทางกามารมย์ การไม่รู้จักควบคุมตนเองได้บดบังความนึกคิด
ของคนจ�ำนวนมาก จนซาตานควบคุมเขาได้เกือบทั้งหมด ผู้พิพากษาก็ไม่สัตย์ซื่อ
ติดสินบน และหลอกลวง การเมาสุราและการเทีย่ วหาความส�ำราญ กิเลสตัณหา ริษยา
ความไม่ซื่อสัตย์ในทุกรูปแบบก็พบได้ในผู้ที่รักษากฎหมาย “ความชอบธรรมก็ยืนอยู่
แต่ไกล เพราะความจริงล้มเสียแล้วที่ตรงลานเมืองและความเที่ยงตรงเข้าไปไม่ได้”
(อิสยาห์ 59:14) {GC 586.1}
ภายใต้การปกครองของโรม ความชั่วและความมืดทางจิตวิญญาณมีให้เห็น
อยู่ทั่วไป สิ่งเหล่านี้คือผลที่เกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อเธอป้องปรามพระคัมภีร์
แต่จะมองหาสาเหตุของการไม่มีศาสนา การปฏิเสธพระบัญญัติของพระเจ้า และ
การเสื่อมโทรมทางศีลธรรมในยุคแห่งเสรีภาพทางศาสนาซึ่งเต็มไปด้วยแสงสว่างแห่ง
พระกิตติคุณได้อย่างไร บัดนี้ซาตานไม่สามารถควบคุมโลกให้อยู่ภายใต้การปกครอง
ของมันด้วยการกักเก็บพระคัมภีร์ มันจึงหาวิธอี นื่ เพือ่ ท�ำเป้าหมายเดียวกันนีใ้ ห้ประสบ
ความส�ำเร็จ การท�ำลายความเชือ่ ในพระคัมภีรจ์ ะให้ผลเหมือนกับการท�ำลายพระคัมภีร์
ซึ่งเป็นสิ่งที่มันต้องการ โดยการท�ำให้เชื่อว่า พระบัญญัติของพระเจ้าไม่มีผลบังคับ
ใช้แล้ว มันได้นำ� มนุษย์ให้ลว่ งละเมิดพระบัญญัตเิ สมือนหนึง่ พวกเขาไม่รจู้ กั พระบัญญัติ
เลย และในปัจจุบันนี้ ก็เป็นเช่นเดียวกับในยุคก่อน มันได้ขยายแผนงานของมันผ่าน
คริสตจักร องค์กรศาสนาของยุคนี้ปฏิเสธไม่ยอมรับฟังความจริงที่ได้รับการกล่าวไว้
อย่างชัดแจ้งในพระคัมภีรแ์ ต่ไม่เป็นทีน่ ยิ ม และในการต่อสูก้ บั ความจริงเหล่านี้ พวกเขา
ได้รับค�ำอธิบายและจุดยืนที่กระจายเมล็ดแห่งความสงสัยเอาไว้ เขาต่างยึดติดกับ
ค�ำสอนผิดๆของเปปาซีในเรื่องคนตายมีสภาพเป็นอมตะ และคนตายยังคงรู้เรื่อง เขา
ปฏิเสธโล่หอ์ นั เดียวทีใ่ ช้ปกป้องการหลอกลวงต่อเรือ่ งลัทธิทรงเจ้าเข้าผี หลักความเชือ่
เรือ่ งการทรมานเป็นนิจท�ำให้คนมากมายไม่เชือ่ พระคัมภีร์ และเมือ่ ประชากรทัง้ หลาย
ถูกกระตุน้ ด้วยข้ออ้างในพระบัญญัตขิ อ้ ทีส่ ี่ และพบว่า การถือรักษาวันสะบาโตวันทีเ่ จ็ด
เป็นสิ่งที่พระคัมภีร์บังคับไว้ และมีอยู่หนทางเดียวที่จะหลุดพ้นจากหน้าที่ที่เขา
ไม่ต้องการ คือการประกาศว่า พระบัญญัติของพระเจ้าไม่มีผลบังคับใช้แล้ว 635

ซึ่งเป็นสิ่งที่ครูผู้มีชื่อเสียงหลายคนได้สอนไว้ ด้วยวิธีนี้ พวกเขาปัดพระบัญญัติและ
วันสะบาโตทิ้งไปพร้อมๆกัน ในขณะที่การปฏิรูปวันสะบาโตด�ำเนินต่อไปนั้น การ
ปฏิเสธพระบัญญัตขิ องพระเจ้าเพือ่ หลีกเลีย่ งจากการต้องท�ำตามพระบัญญัตขิ อ้ ทีส่ จี่ ะ
ขยายผลออกไปอย่างกว้างไกล ค�ำสอนของผูน้ ำ� ศาสนาเปิดประตูให้กบั ความไม่ซอื่ สัตย์
กับลัทธิทรงเจ้าเข้าผี และเหยียบย�่ำบัญญัติศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า และผู้น�ำเหล่านี้จะ
ต้องรับผิดชอบอย่างใหญ่หลวงต่อความชั่วที่มีอยู่ในโลกของคริสเตียน {GC 586.2}
ถึงกระนัน้ คนกลุม่ เดียวกันนีจ้ ะกล่าวอ้างว่า ความเลวร้ายทีแ่ พร่กระจายอย่าง
รวดเร็วนัน้ ส่วนใหญ่เกิดจากการท�ำให้วนั ทีเ่ รียกกันว่า “วันสะบาโตของชาวคริสเตียน”
หมดความศักดิส์ ทิ ธิ์ และการบังคับให้ถอื รักษาวันอาทิตย์จะช่วยให้ศลี ธรรมของสังคม
ดีขนึ้ ค�ำกล่าวอ้างนีจ้ ะเน้นเป็นพิเศษในประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศซึง่ ค�ำสอนเรือ่ ง
วันสะบาโตที่แท้จริงถูกประกาศมากที่สุด ในสถานที่แห่งนี้ มักจะมีการรณรงค์ให้รู้จัก
บังคับตนเอง ซึ่งเป็นงานที่โดดเด่นและส�ำคัญที่สุดงานหนึ่งของการปฏิรูปศีลธรรม น�ำ
เข้ามาสัมพันธ์กับขบวนการถือรักษาวันอาทิตย์ด้วย ผู้ที่สนับสนุนการถือรักษา
วันอาทิตย์จะอ้างว่า การถือรักษาวันอาทิตย์จะให้ผลประโยชน์สูงสุดแก่สังคม และ
ผู้ที่ปฏิเสธไม่ยอมเป็นพวกเดียวกับเขา จะถูกประณามว่าเป็นศัตรูของการรณรงค์ให้
รูจ้ กั บังคับตนเองและการปฏิรปู ความจริงคือ มีขบวนการทีท่ ำ� ในสิง่ ทีผ่ ดิ แต่กลับเอามา
เชือ่ มโยงอยูก่ บั อีกงานหนึง่ ซึง่ เป็นงานทีด่ ี วิธกี ารนีไ้ ม่ได้ทำ� ให้เรือ่ งทีผ่ ดิ กลายเป็นสิง่ ที่
ทุกคนยอมรับ เราอาจแอบผสมสารพิษลงไปในอาหารทีด่ ี แต่เราไม่ได้เปลีย่ นสภาพของ
สารพิษ ในทางตรงข้าม กลับท�ำให้สารพิษนีอ้ นั ตรายมากยิง่ ขึน้ เพราะอาจรับประทาน
เข้าไปโดยไม่รู้ตัวได้มากขึ้น นี่เป็นกลเม็ดของซาตานที่จะน�ำความจริงในปริมาณที่
เพียงพอผสมลงไปในความเท็จ เพือ่ ท�ำให้ความเท็จมองดูนา่ เชือ่ ถือ ผูน้ ำ� การเคลือ่ นไหว
ในเรือ่ งการถือรักษาวันอาทิตย์ อาจสนับสนุนการปฏิรปู ตามทีป่ ระชาชนต้องการ โดยน�ำ
หลักการที่สอดคล้องกับพระคัมภีร์มาใช้ในการปฏิรูป แต่กระนั้น ก็จะมีข้อก�ำหนดที่
ขัดแย้งกับพระบัญญัติของพระเจ้าอยู่ในการปฏิรูปนั้น ซึ่งผู้รับใช้ของพระเจ้าจะยอม
เข้าร่วมกับขบวนการนี้ไม่ได้ ไม่มีข้ออ้างใดที่จะยืนยันความถูกต้องของการละทิ้ง
พระบัญญัติของพระเจ้า และหันมาใช้ข้อก�ำหนดของมนุษย์แทน {GC 587.1}
ซาตานจะหลอกลวงผู้คนด้วยค�ำสอนผิดๆที่ยิ่งใหญ่สองประการคือ วิญญาณ
636 มีสภาพเป็นอมตะ และความศักดิ์สิทธิ์ของวันอาทิตย์ ในขณะที่เรื่องของ

วิญญาณที่เป็นอมตะเป็นพื้นฐานของลัทธิทรงเจ้าเข้าผี ส่วนเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ของ
วันอาทิตย์จะสร้างสายสัมพันธ์แห่งความเห็นอกเห็นใจกับโรม ชาวโปรเตสแตนท์ใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาจะน�ำหน้าในการยืน่ มือข้ามช่องว่างมาจับมือกับลัทธิทรงเจ้าเข้าผี
พวกเขาจะเอื้อมมือข้ามเหวลึกเพื่อจับมือกับอ�ำนาจโรมัน และภายใต้อิทธิพลของ
การรวมตัวของทั้งสามส่วนนี้ ประเทศนี้จะเดินตามรอยเท้าอาณาจักรโรมันในการ
เหยียบย�่ำสิทธิของสติสัมปชัญญะ {GC 588.1}
เมื่อลัทธิทรงเจ้าเข้าผีเลียนแบบการด�ำรงชีวิตของคริสเตียนในยุคนี้มากขึ้น
เพียงไร มันก็ยิ่งมีอ�ำนาจหลอกลวงและดักจับมากขึ้นเท่านั้น ซาตานเองก็มีการ
เปลีย่ นแปลง มันเจริญรอยตามความทันสมัย มันปรากฏตัวด้วยลักษณะของทูตสวรรค์
แห่งความสว่าง มันจะท�ำการอัศจรรย์โดยผ่านตัวแทนของการทรงเจ้าเข้าผี คนป่วยจะ
หายจากโรค และจะมีการอัศจรรย์ที่เราไม่อาจปฏิเสธเกิดขึ้นมากมาย และในขณะที่
วิญญาณต่างๆจะยอมรับว่า เชื่อพระคัมภีร์และแสดงความเคารพต่อสถาบันของ
คริสตจักร ท�ำให้สิ่งที่มันท�ำลงไปได้รับการยอมรับว่า เป็นการส�ำแดงออกซึ่งอ�ำนาจ
ของพระเจ้า {GC 588.2}
ในทุกวันนี้ เส้นแบ่งแยกระหว่างผู้ที่เป็นคริสเตียนและผู้ที่ไม่มีศาสนานั้น
แทบจะแยกแยะจากกันไม่ออก สมาชิกคริสตจักรจะรักสิง่ ทีช่ าวโลกรักและพร้อมทีจ่ ะ
กระโดดเข้าร่วมกับพวกเขา และซาตานตัง้ ใจทีจ่ ะรวมพวกเขาให้เป็นหนึง่ เดียว เพือ่ ให้
เป้าหมายของมันมั่นคงยิ่งขึ้น มันจะกวาดเอาคนทั้งหมดเข้าไปสู่ลัทธิทรงเจ้าเข้าผีใน
รูปแบบทีแ่ ตกต่างกัน ชาวเปปาซีผโู้ อ้อวดว่า การอัศจรรย์เป็นสัญลักษณ์ทยี่ นื ยันว่าเป็น
คริสตจักรทีแ่ ท้จริง พวกเขาก็จะถูกอ�ำนาจทีก่ ระท�ำการอัศจรรย์นหี้ ลอกอย่างง่ายดาย
ส่วนชาวโปรเตสแตนท์ทไี่ ด้ละทิง้ ความจริงซึง่ เป็นโล่หก์ ำ� บังก็จะถูกหลอกลวงด้วย ชาว
เปปาซี ชาวโปรเตสแตนท์และชาวโลกจะยอมรับรูปแบบของศาสนาทีป่ ราศจากอ�ำนาจ
พวกเขามองเห็นว่า เป็นการร่วมมือกันในขบวนการยิ่งใหญ่เพื่อน�ำโลกให้กลับใจ และ
เป็นการอัญเชิญจุดเริ่มต้นของยุคพันปีที่ทุกคนรอคอย {GC 588.3}
โดยทางลัทธิทรงเจ้าเข้าผี ซาตานจะท�ำตัวเป็นผู้สร้างผลประโยชน์ให้แก่เผ่า
พันธุ์มนุษย์ มันรักษาโรคต่างๆของประชาชนและแอบอ้างน�ำเสนอระบบความเชื่อ
ทางศาสนาที่ใหม่และสูงส่งกว่า แต่ในเวลาเดียวกัน มันท�ำงานเป็นผู้ท�ำลายด้วย การ
ทดลองของมันน�ำคนมากมายไปสู่ความพินาศ การไม่บังคับตนเองได้เข้า
637

ครอบครองแทนความมีเหตุมีผล ส่งผลให้เกิดการปล่อยตัวไปตามกามารมย์ การต่อสู้
และการนองเลือด ซาตานชืน่ ชอบกับการสงคราม เพราะการสงครามจะปลุกเร้าตัณหา
ที่ต�่ำช้าที่สุดของดวงวิญญาณ และกวาดล้างเหยื่อของมันให้ดิ่งลงสู่ความชั่วร้ายและ
นองเลือดไปตลอดนิจนิรันดร์ เป็นเป้าหมายของมันที่จะยุยงให้ประชาชาติต่อสู้กัน
เพื่อมันจะได้หันเหความคิดของคนทั้งหลายให้ออกไปจากหน้าที่ที่เขาต้องเตรียมตัวที่
จะต้องลุกขึ้นยืนในวันแห่งพระเจ้า {GC 589.1}
ซาตานท�ำงานทุกวิถีทางเพื่อเก็บรวบรวมจิตวิญญาณที่ไม่ได้เตรียมพร้อม
มันศึกษาความลึกลับในห้องปฏิบัติการของธรรมชาติและใช้ก�ำลังทั้งหมดของมัน
ควบคุมสิ่งต่างๆเท่าที่พระเจ้าทรงอนุญาต เมื่อมันได้รับอนุญาตให้น�ำความทุกข์ตกลง
มายังโยบ ฝูงสัตว์ตา่ งๆ คนใช้ บ้าน ลูกๆก็ถกู กวาดไปหมดอย่างรวดเร็ว ความทุกข์ยาก
แล้วทุกข์ยากเล่าตามกันมาติดๆ พระเจ้าทรงปกป้องสิ่งมีชีวิตทั้งปวงที่พระองค์ทรง
สร้างและล้อมรอบเขาให้พน้ จากอ�ำนาจของผูท้ ำ� ลาย แต่สำ� หรับชาวคริสเตียนทีด่ แู คลน
พระบัญญัตขิ องพระเยโฮวาห์ พระองค์จะทรงกระท�ำสิง่ ทีไ่ ด้ทรงประกาศไว้คอื พระองค์
จะทรงถอนคืนพระพรของพระองค์ออกไปจากโลกและน�ำการพิทกั ษ์ดแู ลของพระองค์
ออกไปจากผู้ที่ต่อต้านพระบัญญัติของพระองค์ รวมทั้งผู้ที่สอนและบังคับผู้อื่นให้
ท�ำสิง่ เดียวกับพวกเขาด้วย ซาตานควบคุมทุกคนทีพ่ ระเจ้าไม่ได้ทรงปกป้องไว้เป็นพิเศษ
มันจะแสดงความมีมติ รไมตรีจติ กับบางคน และน�ำความร�ำ่ รวยมาให้ ทัง้ นีเ้ พือ่ สานต่อ
แผนการที่มันจัดวางไว้และมันจะน�ำความทุกข์มายังคนอื่นๆและน�ำพวกเขาให้เชื่อว่า
พระเจ้าเป็นผู้ที่ท�ำให้เขาเกิดความทุกข์ {GC 589.2}
ในขณะที่มันปรากฏต่อหน้าเหล่าบุตรทั้งหลายของมนุษย์ในฐานะแพทย์ผู้
ยิง่ ใหญ่ผสู้ ามารถรักษาความเจ็บป่วยทัง้ หมดของพวกเขาได้ มันจะน�ำโรคภัยและความ
หายนะเข้ามาจนเมืองที่มีผู้คนอาศัยหนาแน่นลดลงเหลือเพียงแต่ซากและอ้างว้าง
แม้ในเวลานี้มันก็ยังท�ำงานของมันอยู่ ซาตานแสดงอ�ำนาจของมันให้เห็นในอุบัติเหตุ
และความหายนะทางทะเลและทางบก ในไฟไหม้ยงิ่ ใหญ่ ในพายุโทนาโดทีร่ นุ แรงและ
พายุลูกเห็บที่โหดร้าย ในลมพายุ น�้ำท่วม พายุหมุน คลื่นใต้ทะเลและแผ่นดินไหว ใน
ทุกๆสถานที่และทุกรูปแบบ มันกวาดพืชผลที่พร้อมจะเก็บเกี่ยวทิ้งไปและการกันดาร
อาหารและความทุกข์ล�ำบากก็ตามมา มันท�ำให้อากาศมีกลิ่นไอแห่งความตายและ
638 คนเป็นพันๆก็พินาศด้วยโรคระบาด สิ่งเหล่านี้จะเกิดบ่อยขึ้นและรุนแรง

มากยิ่งขึ้น การท�ำลายจะเกิดขึ้นกับทั้งคนและสัตว์ “โลกก็ไว้ทุกข์และเหี่ยวแห้งไป”
“คนสูงศักดิก์ อ็ อ่ นระทวยไป โลกนีม้ รี าคีเพราะผูอ้ าศัยในนัน้ เพราะเขาทัง้ หลายละเมิด
ต่อบทบัญญัติ ได้ฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ ได้หักพันธสัญญานิรันดร์นั้น” (อิสยาห์ 24:4, 5){GC
589.3}
และแล้วเจ้าจอมหลอกลวงจะท�ำให้คนทัง้ หลายเชือ่ ว่า ผูท้ รี่ บั ใช้พระเจ้าเป็นต้น
เหตุของความชัว่ ทัง้ หลายเหล่านี้ กลุม่ ทีก่ อ่ ความไม่พอใจให้กบั สวรรค์จะโยนความทุกข์
ทั้งหมดลงใส่ผู้ที่เชื่อฟังพระบัญญัติของพระเจ้า เพราะการเชื่อฟังของเขาได้ต�ำหนิผู้
ล่วงละเมิดอย่างต่อเนื่อง จะมีการประกาศว่า มนุษย์ก�ำลังท�ำผิดต่อพระเจ้าด้วยการ
ล่วงละเมิดสะบาโตของวันอาทิตย์ โดยความบาปนี้ได้น�ำความทุกข์ล�ำบากเข้ามา และ
จะไม่สิ้นสุดลงจนกว่าจะมีการบังคับให้ถือรักษาวันอาทิตย์อย่างเคร่งครัด และผู้ที่
ประกาศเกี่ยวกับการถือรักษาพระบัญญัติข้อที่สี่ก�ำลังท�ำลายความศักดิ์สิทธิ์ของวัน
อาทิตย์ คนเหล่านี้เป็นผู้ก่อความยากล�ำบากให้แก่คนทั้งหลาย และขวางกั้นการที่จะ
ได้รบั ความพอพระทัยจากพระเจ้ารวมทัง้ ความมัง่ คัง่ ทีจ่ ะได้รบั กลับคืนมา ด้วยประการ
ฉะนี้ การกล่าวหาผู้รับใช้ของพระเจ้าที่เคยเกิดขึ้นในอดีตจะเกิดขึ้นอีกครั้งและเกิดขึ้น
ด้วยข้อกล่าวหาทีเ่ หมือนกัน “และอยูม่ าเมือ่ อาหับทอดพระเนตรเห็นเอลียาห์ อาหับก็
ตรัสกับท่านว่า ‘นี่ตัวเจ้าหรือ เจ้าผู้ท�ำความล�ำบากให้อิสราเอล’ และท่านจึงทูลว่า
‘ข้าพระบาทมิได้กระท�ำความล�ำบากแก่อิสราเอล แต่ฝ่าพระบาทได้กระท�ำ และ
ราชวงศ์บิดาของฝ่าพระบาท เพราะว่าพวกฝ่าพระบาทได้ทอดทิ้งพระบัญญัติของ
พระเจ้า และติดตามบรรดาพระบาอัล ’” (1 พงษ์กษัตริย์ 18: 17,18) เมือค�ำกล่าวหา
เท็จจะปลุกคนทั้งหลายให้โกรธ พวกเขาจะด�ำเนินการต่อผู้แทนของพระเจ้าด้วย
วิธกี ารทีค่ ล้ายคลึงกับทีช่ าวอิสราเอลผูล้ ะทิง้ พระเจ้าเคยกระท�ำต่อเอลียาห์ {GC 590.1}
อ�ำนาจการท�ำการอัศจรรย์ของลัทธิทรงเจ้าเข้าผีจะส่งอิทธิพลออกมาต่อต้าน
ผู้ที่ปฏิบัติตามพระเจ้ามากกว่าท�ำตามมนุษย์ ผู้ที่ติดต่อกับวิญญาณจะประกาศว่า
พระเจ้าทรงประทานการอัศจรรย์เหล่านีเ้ พือ่ ให้เขามัน่ ใจว่า ผูท้ ปี่ ฏิเสธวันอาทิตย์ได้ทำ�
ความผิด และยังย�ำ้ ว่า ควรจะเชือ่ ฟังกฎหมายของบ้านเมืองให้เสมอเหมือนกฏบัญญัติ
ของพระเจ้า ผูค้ นจะเศร้าใจกับความชัว่ ยิง่ ใหญ่ทมี่ ใี นโลกและเห็นพ้องกับค�ำพยานของ
ครูสอนศาสนาว่า สภาพความเลวร้ายทางศีลธรรมมีสาเหตุมาจากการท�ำลายความ
ศักดิ์สิทธิ์ของวันอาทิตย์ ทุกคนที่ปฏิเสธไม่ยอมรับค�ำพยานของพวกเขาจะ 639

เป็นที่ชิงชังของผู้คน {GC 590.2}
นโยบายในการต่อสู้ครั้งสุดท้ายของซาตานกับประชากรของพระเจ้า ก็ยังคง
เหมือนเดิมกับนโยบายที่มันใช้เปิดฉากการต่อสู้ยิ่งใหญ่ในสวรรค์ มันอ้างว่าพยายาม
สนับสนุนการปกครองของพระเจ้าให้มนั่ คง ในขณะทีม่ นั กระท�ำการอย่างลับๆ พยายาม
หาโอกาสเพื่อที่จะคว�่ำการปกครองและสิ่งที่มันท�ำด้วยความมุ่งมั่น มันกลับน�ำมา
ใส่ความกล่าวหาทูตสวรรค์ที่ซ่ือสัตย์ นโยบายการหลอกลวงเดียวกันนี้ ถูกจารึกใน
ประวัติศาสตร์ของคริสตจักรโรมัน คริสตจักรนี้แสดงตนว่าเป็นตัวแทนของสวรรค์ ใน
ขณะที่พยายามยกตนเองขึ้นเหนือพระเจ้าและเปลี่ยนแปลงพระบัญญัติของพระองค์
ภายใต้การปกครองของโรม ผู้ที่ต้องตายเพราะความจงรักภักดีต่อพระกิตติคุณถูก
ประณามว่าเป็นคนชั่ว พวกเขาถูกประกาศว่า เป็นพันธมิตรกับซาตานและถูกต�ำหนิ
ในทุกวิถที างเท่าทีจ่ ะเป็นไปได้ เพือ่ ให้พวกเขากลายเป็นอาชญากรทีเ่ ลวทีส่ ดุ ในสายตา
ของประชาชน และแม้ในสายตาของพวกเขาเองด้วย ดังนัน้ ครัง้ นีก้ จ็ ะเป็นเช่นนัน้ ด้วย
ในขณะทีซ่ าตานคอยแสวงหาทางท�ำลายผูท้ ถี่ วายเกียรติพระบัญญัตขิ องพระเจ้า มันจะ
ท�ำให้พวกเขาถูกกล่าวหาว่าเป็นผูท้ ำ� ผิดพระบัญญัติ เป็นคนทีห่ ลูเ่ กียรติพระเจ้าและน�ำ
การพิพากษามายังโลก {GC 591.1}
พระเจ้าไม่เคยบังคับจิตใจหรือความส�ำนึก แต่ซาตานพยายามบังคับโดยใช้
ความโหดเหี้ยม เพื่อควบคุมคนทั้งหลายที่มันไม่อาจล่อลวงให้ท�ำผิดด้วยวิธีการอื่น
มันจะใช้ความกลัวหรือการบังคับ เพือ่ ควบคุมจิตใต้สำ� นึกและสร้างความจงรักภักดีให้
กับตัวของมันเอง เพื่อกระท�ำการเรื่องนี้ให้ส�ำเร็จ มันจึงท�ำการผ่านผู้มีอ�ำนาจทั้งทาง
ฝ่ายศาสนาและทางฝ่ายโลก เพื่อให้พวกเขาน�ำกฎหมายของมนุษย์ออกมาบังคับ
เป็นการท้าทายพระบัญญัติของพระเจ้า {GC 591.2}
ผู้ที่ถวายเกียรติวันสะบาโตของพระคัมภีร์จะถูกปรักปร�ำว่าเป็นศัตรูของ
กฎระเบียบ เป็นผู้ท�ำลายกรอบศีลธรรมของสังคม ท�ำให้เกิดความวุ่นวายและความ
เสือ่ ม และน�ำการพิพากษาของพระเจ้าลงมาสูโ่ ลกนี้ ความเคร่งครัดทางศาสนาของเขา
จะถูกตราว่าดันทุรัง หัวดื้อรั้น และดูแคลนอ�ำนาจการปกครอง พวกเขาจะถูกกล่าว
หาว่าไม่ภักดีต่อรัฐบาล ศาสนาจารย์ที่ปฏิเสธข้อก�ำหนดในพระบัญญัติของพระเจ้า
จะเทศนาจากธรรมาสน์ถงึ หน้าทีท่ จี่ ะต้องเชือ่ ฟังอ�ำนาจรัฐว่าเป็นสิง่ ทีพ่ ระเจ้าทรงเจิม
640 ไว้ ในสภานิติบัญญัติและศาลยุติธรรม ผู้ที่ถือรักษาพระบัญญัติของพระเจ้า

จะถูกกล่าวหาอย่างไม่เป็นธรรมและถูกลงโทษ ค�ำพูดของพวกเขาจะถูกป้ายสีอย่างผิดๆ
ความตั้งใจของพวกเขาจะถูกกล่าวหาอย่างเลวร้ายที่สุด {GC 592.1}
ในขณะที่คริสตจักรโปรเตสแตนท์ปฏิเสธค�ำอธิบายที่ชัดเจนในพระคัมภีร์ที่
แก้ต ่างพระบั ญ ญั ติ ข องพระเจ้า พวกเขาอยากจะปิ ด ปากของผู ้ ที่ เขาไม่ อ าจเอา
พระคัมภีร์ไปล้มล้างความเชื่อได้ ถึงแม้เขาจะปิดตาไม่ยอมดูข้อเท็จจริง แต่พวกเขา
จะสร้างวิธกี ารทีน่ ำ� ไปสูก่ ารกดขีข่ ม่ เหงผูท้ ตี่ งั้ มัน่ ปฏิเสธไม่ยอมท�ำในสิง่ ทีโ่ ลกคริสเตียน
ท�ำกัน และไม่ยอมรับค�ำกล่าวอ้างสิทธิของวันสะบาโตของเปปาซี {GC 592.2}
ผู้ที่มีต�ำแหน่งสูงในคริสตจักรและในรัฐบาลจะร่วมกันให้สินบน ชักชวนหรือ
บังคับคนทุกชนชั้นให้ถวายเกียรติแก่วันอาทิตย์ อ�ำนาจของพระเจ้าที่ขาดหายไปจะ
ถูกแต่งเติมด้วยการตรากฎหมายที่กดขี่ ความเลวร้ายทางการเมืองก�ำลังท�ำลายความ
รักการยุติธรรมและการเคารพความจริง และแม้ในประเทศสหรัฐอเมริกาที่เสรี พวก
ผู้มีอ�ำนาจในการปกครองและสมาชิกสภานิติบัญญัติจะตรากฎหมายบังคับการถือ
รักษาวันอาทิตย์ตามทีผ่ คู้ นเรียกร้อง เพือ่ คงความนิยมจากประชาชน เสรีภาพทางความ
นึกคิดซึง่ ได้มาด้วยการเสียงสละอันมีคา่ จะไม่ได้รบั การนับถืออีกต่อไป ในความขัดแย้ง
ทีก่ ำ� ลังจะมาถึง เราจะเห็นสิง่ ทีจ่ ะเกิดขึน้ ตามทีผ่ เู้ ผยพระวจนะได้กล่าวไว้วา่ “พญานาค
โกรธแค้นหญิงนั้น มันจึงออกไปท�ำสงครามกับพงศ์พันธุ์ของนางที่เหลืออยู่นั้น คือผู้ที่
ประพฤติตามพระบัญญัตขิ องพระเจ้าและยึดถือค�ำพยานของพระเยซู” (วิวรณ์ 12:17)
{GC 592.3}
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พระคัมภีร์ฉบับภาษาอังกฤษ ควรใช้ฉบับ
King James Version 1611 เพราะเป็น
ฉบับที่ดีที่สุดตรงที่สุดจากภาษาเดิม ส่วน
ภาษาไทยควรใช้ฉบับคิงเจมส์ KJV ค.ศ.
2006 หาซือ้ ได้จาก คริสตจักรแบ็บตีส๊ กลุม่
อนุรกั ษ์นยิ ม (ไม่ใช่ฉบับ New King James
NKJV)
YouTube: No NIV for me- Walter Veith;
New World Order Bible Versions
ท่ า นสามารถอ่ า นพระคั ม ภี ร ์ คิ ง เจมส์ KJV
ออนไลน์ได้

พระคัมภีร์ฉบับคิงเจมส์ KJV Bible 2006

“มีเพียงผู้ที่ท�ำนุบ�ำรุงสมองของตนเอง
ด้วยความจริงในพระคัมภีร์เท่านั้นที่จะยืนหยัด
จนผ่านพ้น ความขัดแย้งสุดท้ายที่ยิ่งใหญ่ไปได้”
เอเลน จี ไวท์ GC 593.2
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บทที่ 37

พระคัมภีร์ช่วยคุ้มครองให้ปลอดภัย
“ไปค้นพระโอวาทและถ้อยค�ำพยานดูเถิด แน่นอนทีเดียวคนที่ไม่พูดเช่นนี้
ก็เป็นคนที่ไม่มีรุ่งอรุณเสียเลย” (อิสยาห์ 8: 20) ประชากรของพระเจ้าถูกสอนให้ใช้
พระคัมภีรเ์ ป็นเครือ่ งป้องกันตนเองจากอิทธิพลของครูสอนเทียมเท็จและอ�ำนาจหลอก
ลวงของวิญญาณมืด ซาตานใช้เครือ่ งมือทุกรูปแบบเพือ่ กีดกันมนุษย์ไม่ให้รบั รูเ้ รือ่ งราว
ในพระคัมภีร์ เพราะเรือ่ งราวทีเ่ รียบง่ายในพระคัมภีรจ์ ะเปิดโปงการหลอกลวงของมัน
ทุกครัง้ ทีม่ งี านฟืน้ ฟูของพระเจ้า จะกระตุน้ ให้เจ้าชายแห่งความชัว่ ท�ำงานของมันอย่าง
หนักหน่วงยิ่งขึ้น บัดนี้ มันก�ำลังท�ำการอย่างเต็มที่เป็นครั้งสุดท้าย เพื่อดิ้นรนต่อสู้กับ
พระคริสต์และผู้ติดตามของพระองค์ การหลอกลวงยิ่งใหญ่ครั้งสุดท้ายก�ำลังจะเปิด
ฉากขึ้น เราจะเห็นพระคริสต์เทียมเท็จท�ำการอัศจรรย์ ของเทียมเท็จจะคล้ายคลึงกับ
ของจริงจนแยกไม่ออก นอกจากจะใช้พระคัมภีร์เป็นเครื่องแยกแยะ เราจะต้องตรวจ
สอบค�ำพยานทุกค�ำและการอัศจรรย์ทุกอย่าง{GC 593.1}
ผู้ที่ตั้งใจปฏิบัติตามพระบัญญัติทุกๆข้อของพระเจ้าจะถูกต่อต้านและถูก
เยาะเย้ย พวกเขาจะยืนหยัดอยู่ได้ด้วยพระเจ้าเท่านั้น เขาจะต้องเข้าใจน�้ำพระทัยของ
พระเจ้าทีไ่ ด้เปิดเผยไว้ในพระวจนะของพระองค์ เพือ่ ทีจ่ ะทนต่อการทดลองทีอ่ ยูเ่ บือ้ ง
หน้าเขาได้ เขาจะถวายเกียรติให้แก่พระองค์ได้ก็ต่อเมื่อเขาเข้าใจพระลักษณะการ
ปกครองและพระประสงค์ของพระองค์อย่างถูกต้องและยอมปฏิบตั ติ าม มีเพียงผูท้ ที่ ำ� นุ
บ�ำรุงสมองของตนเองด้วยความจริงในพระคัมภีรท์ จี่ ะยืนหยัดจนผ่านพ้นความขัดแย้ง
สุดท้ายทีย่ งิ่ ใหญ่ไปได้ จิตวิญญาณทุกดวงจะต้องผ่านการทดสอบว่า ข้าพเจ้าจะเชือ่ ฟัง
พระเจ้ามากกว่าเชื่อฟังมนุษย์หรือไม่ เวลาที่จะต้องตัดสินใจนั้นมาใกล้แล้ว เรายืนอยู่
บนศิลาแห่งพระวจนะของพระเจ้าที่ไม่เปลี่ยนแปลงแล้วหรือยัง เราพร้อมที่จะยืนขึ้น
เพื่อปกป้องพระบัญญัติของพระเจ้าและความเชื่อของพระเยซูหรือไม่ {GC 593.2}
ก่อนที่พระผู้ช่วยให้รอดจะถูกตรึงบนกางเขน พระองค์ทรงอธิบายให้สาวก
ทราบว่า พระองค์จะต้องตายและจะฟื้นขึ้นมาจากหลุมฝังศพ และทูตสวรรค์ 643

ก็อยู่ท่ีนั่นเพื่อประทับพระด�ำรัสของพระองค์ลงไปในความทรงจ�ำและจิตใจของเหล่า
สาวก แต่สาวกทัง้ หลายก�ำลังมองหาการช่วยกูฝ้ า่ ยเนือ้ หนังจากแอกของโรมันและพวก
เขาทนไม่ได้กับความคิดที่ว่า พระองค์ผู้ทรงเป็นความหวังของพวกเขาจะต้องทนกับ
ความตายที่น่าอับอายเช่นนี้ พระด�ำรัสต่างๆที่พวกเขาต้องจดจ�ำนั้นอันตรธานหาย
ไปจากความคิด และเมื่อเวลาแห่งการทดลองมาถึง พวกเขาจึงไม่พร้อม ความตาย
ของพระเยซูท�ำลายความหวังของเขาไปโดยสิ้นเชิง เสมือนหนึ่งว่าพระองค์ไม่ได้เตือน
พวกเขาไว้ก่อน ค�ำพยากรณ์เกี่ยวกับอนาคตที่ได้เปิดเผยให้พวกเราทราบนั้น ชัดเจน
เช่นเดียวกับพระด�ำรัสของพระคริสต์ทไี่ ด้เปิดเผยให้สาวกทราบ เหตุการณ์เกีย่ วกับเวลา
แห่งพระกรุณาธิคุณสิ้นสุดลง และการเตรียมพร้อมส�ำหรับเวลาแห่งความทุกข์ยากได้
เปิดเผยไว้อย่างชัดเจน แต่คนมากมายไม่เข้าใจความจริงส�ำคัญเหล่านี้ ราวกับว่ายังไม่
เคยมีการเปิดเผยมาก่อน ซาตานเฝ้าคอยทีจ่ ะขจัดความนึกคิดทุกอย่างทีจ่ ะท�ำให้พวก
เขาฉลาดจนถึงขั้นได้รับความรอด และเมื่อเวลาแห่งความทุกข์ยากมาถึง พวกเขาจะรู้
ว่าตนเองไม่พร้อม {GC 594.1}
เมื่อพระเจ้าประทานค�ำเตือนที่ส�ำคัญมากมาให้มนุษย์ โดยใช้ทูตสวรรค์
ศักดิ์สิทธิ์ที่บินประกาศอยู่บนท้องฟ้าเป็นสัญลักษณ์ พระองค์ทรงบังคับให้ทุกคนที่มี
ความสามารถในการใช้เหตุผลให้รบั ฟังข่าวสารนี้ ข่าวการพิพากษาทีน่ า่ กลัวซึง่ ปรักปร�ำ
การกราบบูชาสัตว์ร้ายและรูปของมัน (วิวรณ์ 14: 9-11) น่าจะท�ำให้ทุกคนใส่ใจศึกษา
ค�ำพยากรณ์เพือ่ เรียนรูว้ า่ รูปของสัตว์รา้ ยคืออะไร และเราจะหลีกหนีไม่รบั รูปของมันได้
อย่างไร แต่คนส่วนใหญ่ปดิ หูไม่รบั ฟังความจริงและเปิดหูเข้าหาเรือ่ งทีไ่ ม่เป็นความจริง
เมือ่ อัครทูตเปาโลมองไปยังยุคสุดท้าย ท่านได้ประกาศว่า “เพราะจะถึงเวลาทีค่ นจะทน
ต่อค�ำสอนที่มีหลักไม่ได้” (2 ทิโมธี 4: 3) เวลานี้มาถึงแล้ว ผู้คนไม่ต้องการความจริง
ในพระคัมภีร์ เพราะความจริงในพระคัมภีรข์ ดั ต่อความปรารถนาของหัวใจทีบ่ าปหนา
และฝักใฝ่ทางโลก และซาตานก็สนองตอบการหลอกลวงตามทีเ่ ขาชืน่ ชอบ {GC 594.2}
แต่พระเจ้าทรงมีประชากรของพระองค์ในโลกทีค่ อยค�ำ้ จุนรักษาพระคัมภีรไ์ ว้
และใช้แต่เพียงพระคัมภีรเ์ ป็นมาตรฐานของหลักค�ำสอนทุกๆข้อ และเป็นพืน้ ฐานของ
การปฏิรูปทั้งปวง ความคิดเห็นของผู้คงแก่เรียน ข้อสรุปทางวิทยาศาสตร์ ค�ำสอน
ทางศาสนาหรือค�ำตัดสินของสภาฝ่ายศาสนาที่มีมากและขัดแย้งกัน เท่าๆกับจ�ำนวน
644 คริสตจักรที่มีอยู่ในสภา เสียงข้างมากไม่อาจเป็นหลักฐานเพื่อสนับสนุนหรือ

คัดค้านจุดใดจุดหนึง่ ในความเชือ่ ทางศาสนาได้ ก่อนทีจ่ ะยอมรับหลักค�ำสอนหรือความ
เห็นใดๆนั้น เราจะต้องได้รับการสนับสนุนด้วยค�ำพูดที่ว่า “พระเจ้าตรัสดังนี้” {GC
595.1}
ซาตานพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อดึงดูดความสนใจไปที่มนุษย์แทนที่จะไปที่
พระเจ้า มันสอนให้คนไปหาค�ำแนะน�ำจากสังฆราช ศาสนาจารย์ ศาสตราจารย์ทาง
ศาสนศาสตร์ แทนที่จะค้นหาพระคัมภีร์เพื่อเรียนรู้หน้าที่ที่ตนเองจะต้องท�ำ ด้วย
การควบคุมสมองของผู้น�ำเหล่านี้ มันจะแผ่อิทธิพลของมันไปสู่ประชาชนได้ตามที่มัน
ต้องการ {GC 595.2}
เมือ่ พระคริสต์เสด็จเข้ามาตรัสพระธรรมแห่งชีวติ คนธรรมดาฟังพระองค์ดว้ ย
ความยินดีและมีคนมากมายแม้กระทัง่ ในหมูป่ โุ รหิตและผูป้ กครองก็ยงั เชือ่ พระองค์ แต่
หัวหน้าปุโรหิตและผู้น�ำประเทศตั้งใจโจมตีและไม่ยอมรับค�ำสอนของพระองค์ ถึงแม้
พวกเขาจะพยายามอย่างเต็มที่ก็ยังหาทางกล่าวหาพระองค์ไม่ได้ ถึงแม้พวกเขาจะไม่
ยอมรับค�ำสอนของพระองค์ แต่พวกเขาสามารถสัมผัสอิทธิพลอ�ำนาจของพระเจ้าและ
พระปัญญาที่มากับพระด�ำรัสเหล่านั้น แต่ถึงกระนั้นพวกเขายังคงปิดล้อมตัวเองด้วย
ความอคติ พวกเขาปฏิเสธหลักฐานที่ชัดเจนที่สุดว่า พระองค์คือพระเมสสิยาห์ ด้วย
ความกลัวว่าจะถูกบังคับให้เข้าร่วมเป็นสาวกของพระองค์ ศัตรูเหล่านี้ของพระเยซู
คือบุคคลที่ประชาชนถูกสอนตั้งแต่วัยเยาว์ให้เคารพยกย่อง และน้อมรับอ�ำนาจของ
พวกเขาโดยไม่ต้องสงสัย เขาต่างถามกันว่า “เพราะว่าผู้ปกครองของเราและเหล่าธร
รมาจารย์ที่รอบรู้ไม่เชื่อในพระเยซู ท�ำไมคนที่เคร่งในศาสนาเหล่านี้จึงไม่ยอมรับว่า
พระองค์คอื พระคริสต์” อิทธิพลของครูเหล่านีน้ ำ� ประชาชาติยวิ ให้ปฏิเสธพระผูไ้ ถ่ของ
พวกเขา {GC 595.3}
วิญญาณที่อยู่เบื้องหลังปุโรหิตและผู้ปกครองเหล่านั้นยังคงมองเห็นได้ใน
ผู้คนมากมายที่ด�ำรงต�ำแหน่งสูงในฝ่ายศาสนา พวกเขาปฏิเสธที่จะพิจารณาค�ำพยาน
ของพระคัมภีร์ในเรื่องของความจริงพิเศษส�ำหรับยุคนี้ พวกเขาชี้ให้ดูจ�ำนวนสมัคร
พรรคพวก ทรัพย์สมบัติและความโด่งดังของเขา และมองอย่างดูแคลนมายังผู้ที่ยกชู
ความจริงซึ่งมีอยู่เพียงไม่กี่คน ฐานะยากจนและไม่มีคนรู้จัก เป็นพวกที่มีความเชื่อซึ่ง
แยกตนเองออกไปจากโลก {GC 596.1}
พระคริสต์ทรงมองไปยังภายภาคหน้า พระองค์ทรงมองเห็นว่า อ�ำนาจ 645

ทีเ่ หล่าธรรมาจารย์และฟาริสใี ช้นนั้ ไม่ได้สนิ้ สุดลงเมือ่ ชาติยวิ แตก (หมายเหตุ: อธิบาย
ให้เข้าใจได้ดขี นึ้ ได้ไหม)พระองค์ทรงมองเห็นภาพเหตุการณ์ทจี่ ะเกิดขึน้ ในภายภาคหน้า
ว่า จะมีการยกชูอ�ำนาจของมนุษย์ขึ้นเพื่อควบคุมสามัญส�ำนึก ซึ่งจะเป็นค�ำสาปแช่งที่
เลวร้ายของคริสตจักรตลอดทุกยุค และพระด�ำรัสอันน่ากลัวทีต่ ำ� หนิเหล่าธรรมาจารย์
และฟาริสี และค�ำตักเตือนของพระองค์ทปี่ ระทานให้แก่คนทัง้ ปวง เพือ่ ไม่ให้เขาติดตาม
ผู้น�ำที่ตาบอดเหล่านี้ เรื่องราวเหล่านี้ถูกบันทึกไว้เพื่อตักเตือนคนในทุกยุคที่จะมาถึง
{GC 596.2}
คริสตจักรโรมันสงวนสิทธิใ์ ห้นกั บวชมีอำ� นาจแปลความหมายพระคัมภีรโ์ ดยใช้
หลักการว่า มีเพียงนักบวชเท่านัน้ ทีจ่ ะอธิบายพระวจนะของพระเจ้าได้ ประชาชนทัว่ ไป
ไม่มีสทิ ธิท์ �ำเช่นนี้ ถึงแม้การปฏิรปู ทางศาสนาได้นำ� พระคัมภีร์กลับคืนมาให้ประชาชน
แล้ว แต่กระนั้น หลักการอันเดียวกันที่โรมรักษาไว้นั้นยังคงขัดขวางคนจ�ำนวนมากใน
คริสตจักรโปรเตสแตนท์ไม่ให้ค้นหาพระคัมภีร์ด้วยตนเอง พวกเขาถูกสอนให้ยอมรับ
ค�ำสอนตามทีค่ ริสตจักรได้แปลความหมายไว้ และมีคนนับพันทีไ่ ม่กล้ารับสิง่ ใดทีข่ ดั แย้ง
กับความเชือ่ หรือค�ำสอนทีค่ ริสตจักรของเขาได้สอนไว้ ถึงแม้พระคัมภีรจ์ ะเปิดเผยเรือ่ ง
ดังกล่าวไว้อย่างชัดแจ้งเพียงไรก็ตาม{GC 596.3}
ถึงแม้ว่าพระคัมภีร์เต็มไปด้วยค�ำเตือนเรื่องครูสอนเทียมเท็จ ก็ยังมีคนอีก
มากมายทีม่ อบจิตวิญญาณของเขาไว้กบั นักบวช ในทุกวันนี้ มีศาสตราจารย์ดา้ นศาสนา
นับพันทีไ่ ม่สามารถหาเหตุผลมารองรับความเชือ่ ทีเ่ ขายึดถือ นอกจากจะบอกได้เพียงว่า
ความเชือ่ ของเขาได้รบั การสอนจากผูน้ ำ� ศาสนา พวกเขามองข้ามค�ำสอนของพระผูช้ ว่ ย
ให้รอดไปและวางใจในค�ำพูดของศาสนาจารย์ แต่ศาสนาจารย์จะไม่มที างผิดพลาดเลย
หรือ เราจะมอบจิตวิญญาณของเราให้พวกเขาน�ำได้อย่างไร นอกเสียจากว่าเราจะเรียน
รูจ้ ากพระวจนะของพระเจ้าว่า พวกเขาเป็นผูเ้ ชิดชูแสงสว่าง การขาดความกล้าหาญที่
จะก้าวเท้าออกจากเส้นทางเดินของโลกทีเ่ หยียบย�ำ่ มาแล้วได้นำ� คนมากมายไปติดตาม
ย่างเท้าของผู้ที่มีการศึกษาสูง และจากความลังเลใจ ที่จะท�ำการตรวจสอบด้วยพวก
เขาเอง พวกเขาจึงถูกล่ามไว้ดว้ ยโซ่ตรวนของความผิดอย่างสิน้ หวัง พวกเขามองเห็นว่า
พวกเขามองเห็นว่าความจริงส�ำหรับยุคนี้เปิดเผยไว้อย่างชัดเจนในพระคัมภีร์และ
สัมผัสได้ถงึ พระวิญญาณบริสทุ ธิท์ ท่ี รงร่วมสถิตอยูก่ บั การประกาศ แต่ถงึ กระนัน้ เขายัง
646 ปล่อยให้การต่อต้านของนักบวชหันเหพวกเขาออกไปจากแสงสว่าง ถึงแม้

ความคิดอย่างมีเหตุมีผลและสามัญส�ำนึกจะคล้อยตามความเชื่อแล้วก็ตามที จิต
วิญญาณทีห่ ลงละเลยเหล่านีไ้ ม่กล้าแม้ทจี่ ะคิดให้ตา่ งไปจากศาสนาจารย์และการตัดสิน
ใจของแต่ละคน ผลประโยชน์ชวั่ นิรนั ดร์นนั้ เขาบูชาถวายไว้ให้กบั ความไม่เชือ่ ความหยิง่
และอคติของผู้อื่น {GC 596.4}
ซาตานท�ำงานของมันผ่านอิทธิพลมนุษย์ดว้ ยวิธกี ารมากมาย เพือ่ ดักจับเหยือ่
ของมัน มันผูกมัดฝูงชนไว้กับตัวมันเองด้วยการเชื่อมพวกเขาไว้กับสายสัมพันธ์แห่ง
ความเห็นอกเห็นใจกับผู้ที่เป็นศัตรูของกางเขนพระคริสต์ ไม่ว่าสายสัมพันธ์นี้จะเป็น
อะไรก็ตามที จะเป็นสายสัมพันธ์ของการเป็นพ่อแม่ ของลูก ของคู่สมรส หรือของ
สังคม ผลที่ได้รับจะเหมือนกัน ผู้ที่ต่อต้านความจริงจะใช้อ�ำนาจของเขาเพื่อควบคุม
สามัญส�ำนึก และจิตวิญญาณที่ตกอยู่ภายใต้การควบคุมของอ�ำนาจนี้ จะไม่มีความ
กล้าหาญเพียงพอหรือมีอสิ ระทีจ่ ะเชือ่ ฟังความเชือ่ มัน่ ในหน้าทีเ่ ขาต้องท�ำ {GC 597.1}
ความจริงและพระสิรขิ องพระเจ้านัน้ แยกออกจากกันไม่ได้ เป็นไปไม่ได้ทจี่ ะให้เราถวาย
เกียรติพระเจ้าด้วยทัศนคติทผี่ ดิ ๆในเมือ่ เรามีพระคัมภีรอ์ ยูใ่ กล้แค่เอือ้ ม คนมากมายอ้าง
ว่าใครจะเชื่ออะไรนั้นไม่ใช่เรื่องส�ำคัญ หากชีวิตของเขาด�ำเนินไปอย่างดี แต่ชีวิตจะถูก
หล่อหลอมด้วยความเชื่อ หากแสงสว่างและความจริงอยู่ใกล้แค่เอื้อมและเราละเลย
โอกาสที่จะพัฒนาการฟังและการมองเห็น ก็เท่ากับเราปฏิเสธความจริงและแสงสว่าง
นั้นไป เราก�ำลังเลือกความมืดแทนที่จะเลือกความสว่าง {GC 597.2}
“มีทางหนึง่ ซึง่ คนเราคิดว่าถูก แต่มนั สิน้ สุดลงทีท่ างของความมรณา” (สุภาษิต
16:25) การไม่รู้ไม่อาจจะใช้เป็นข้อแก้ตัวให้กับความผิดและความบาปได้ ในเมื่อเรามี
โอกาสมากมายที่จะรู้จักน�้ำพระทัยของพระเจ้า เมื่อชายคนหนึ่งเดินทางไปและมาถึง
ทางแยกที่มีถนนหลายสายและมีป้ายชี้ทางบอกว่า ทางแต่ละสายจะน�ำไปสู่สถานที่
แห่งใด หากเขาไม่สนใจป้ายบอกทางและเดินไปตามทางที่เขาคิดว่าถูกต้อง เขาอาจ
เดินไปด้วยความตั้งใจจริง แต่มีความเป็นไปได้สูงที่เขาจะพบว่าตัวเองเดินอยู่บนทาง
ที่ผิด {GC 597.3}
พระเจ้าทรงประทานพระวจนะของพระองค์เพือ่ ให้เราคุน้ เคยกับค�ำสอนของ
พระองค์และเรียนรู้ด้วยตัวเราเองว่าพระองค์ทรงคาดหวังสิ่งใดจากเรา เมื่อบาเรียน
มาหาพระเยซูด้วยค�ำถามว่า “อาจารย์เจ้าข้า ข้าพเจ้าจะต้องท�ำอะไรเพื่อจะได้ชีวิต
นิรันดร์” พระผู้ช่วยให้รอดทรงแนะให้เขามองไปยังพระคัมภีร์ พระองค์ทรง 647

ตรัสตอบว่า “ในธรรมบัญญัติมีค�ำเขียนว่าอย่างไร ท่านได้อ่านเข้าใจอย่างไร” การไม่รู้
ไม่ใช่ข้อแก้ตัวของเด็กหรือผู้ใหญ่ หรือช่วยให้เขาหลุดพ้นจากโทษที่เกิดจากการล่วง
ละเมิดพระบัญญัติของพระเจ้า เพราะในมือของเขามีพระบัญญัติของพระเจ้าและ
หลักการของบัญญัติและข้อก�ำหนดทั้งหลาย การมีความตั้งใจดีนั้นไม่เพียงพอ การท�ำ
ตามค�ำพูดของมนุษย์ที่คิดว่าตนเองถูกต้องหรือที่ศาสนาจารย์บอกเขาว่าถูกนั้นก็ไม่
เพียงพอ ความรอดของจิตวิญญาณของเขานัน้ เป็นเดิมพันอยูแ่ ละเขาจะต้องตรวจสอบ
จากพระคัมภีรด์ ว้ ยตัวของเขาเอง ไม่วา่ ความตัง้ ใจของเขาจะหนักแน่นเพียงไร ไม่วา่ เขา
จะมัน่ ใจเพียงไรว่าศาสนาจารย์ทราบดีวา่ อะไรคือความจริง สิง่ เหล่านีไ้ ม่ใช่รากฐานของ
เขา เขามีแผนทีแ่ สดงถึงสัญลักษณ์บอกทางทีน่ ำ� การเดินทางมุง่ หน้าไปสูส่ วรรค์และเขา
จะต้องไม่ใช้การคาดเดาใดๆทั้งสิ้น {GC 598.1}
หน้าที่อันดับแรกและเป็นหน้าที่สูงส่งที่สุดของมนุษย์ทุกคนที่มีความคิด เขา
จะต้องเรียนรู้ว่า ความจริงในพระคัมภีร์นั่นคืออะไร จากนั้นจึงด�ำเนินไปในแสงสว่าง
และหนุนใจผู้อื่นให้ท�ำตามแบบอย่างของเขา ในแต่ละวัน เขาจะต้องศึกษาพระคัมภีร์
อย่างขยันขันแข็ง ไตร่ตรองทุกความคิดและเปรียบเทียบข้อพระคัมภีร์ข้อหนึ่งกับ
ข้อพระคัมภีรข์ อ้ อืน่ ๆ ด้วยการช่วยเหลือของพระเจ้า เราจะต้องสร้างแนวคิดของเราเอง
เพราะเราจะต้องรับผิดชอบตัวเราเองต่อเบื้องพระพักตร์พระเจ้า {GC 598.2}
เหล่าคนทีม่ กี ารศึกษาจะน�ำความจริงทีพ่ ระคัมภีรเ์ ปิดเผยไว้อย่างชัดเจนทีส่ ดุ
ไปพัวพันกับความสงสัยและความมืด พวกเขาแสร้งท�ำตัวว่ามีปัญญายิ่งใหญ่และสอน
ว่า พระคัมภีร์มีความหมายที่ลึกลับซับซ้อน และเกี่ยวข้องกับศาสนาซึ่งเป็นภาษาที่
เข้าใจไม่ได้ คนเหล่านีเ้ ป็นครูเทียมเท็จ พระเยซูตรัสถึงคนกลุม่ นีว้ า่ “ท่านทัง้ หลายไม่รู้
พระคัมภีร์หรือฤทธิ์เดชของพระเจ้า” (มาระโก 12: 24) จะต้องอธิบายภาษาของ
พระคัมภีร์ตามความหมายที่แท้จริง ยกเว้นว่าพระคัมภีร์จะใช้ภาษาสัญลักษณ์หรือ
เครื่องหมาย พระคริสต์ทรงประทานพระสัญญาไว้แล้ว “ผู้ใดตั้งใจประพฤติตาม
พระประสงค์ของพระองค์ ผูน้ นั้ ก็จะรูว้ า่ ค�ำสอนนัน้ มาจากพระเจ้า” (ยอห์น 7: 17) หาก
มนุษย์จะยอมรับพระคัมภีรต์ ามตัวหนังสือทีอ่ า่ น หากไม่มคี รูเทียมเท็จทีจ่ ะน�ำพาเขาไป
ในทางที่ผิด และท�ำให้สมองของเขาสับสน มีภารกิจที่ควรจะท�ำได้ส�ำเร็จลุล่วงไปแล้ว
เป็นภารกิจซึ่งจะท�ำให้ทูตสวรรค์ชื่นชมยินดี และคงจะน�ำคนนับเป็นพันๆคน ซึ่งบัดนี้
648 ยังคงด�ำเนินอยู่ในทางที่ผิดให้เข้ามาอยู่ร่วมกับพระคริสต์ได้ {GC 598.3}

เราจะต้องใช้พลังทางความคิดทั้งหมดเพื่อศึกษาพระคัมภีร์และจะต้องท�ำ
ความเข้าใจเพือ่ หยัง่ รูถ้ งึ เรือ่ งทีล่ กึ ซึง้ ของพระเจ้าเท่าทีม่ นุษย์จะท�ำความเข้าใจได้ แต่ถงึ
กระนัน้ เราจะต้องไม่ลมื ว่า ผูท้ ศี่ กึ ษาพระคัมภีรจ์ ะต้องมีวญ
ิ ญาณทีแ่ ท้จริงของผูใ้ ฝ่เรียน
ที่มีลักษณะว่านอนสอนง่ายและมีการยอมรับอย่างเด็กอยู่ด้วย เรื่องที่เข้าใจได้ยากใน
พระคัมภีร์จะไม่สามารถศึกษาให้แตกฉานได้ด้วยวิธีเดียวกันกับที่ใช้เก็บเกี่ยวปัญหา
ทางด้านปรัชญา เราจะต้องไม่ศึกษาพระคัมภีร์ด้วยความเชื่อมั่นในตนเอง ซึ่งเป็นวิธีที่
คนมากมายใช้ในการศึกษาเรือ่ งราวทางวิทยาศาสตร์ แต่เราจะต้องหมัน่ อธิษฐานพึง่ พิง
ในพระเจ้า และปรารถนาอย่างจริงใจเพื่อเรียนรู้น�้ำพระทัยของพระองค์ เราจะต้องมา
หาพระองค์ดว้ ยวิญญาณทีถ่ อ่ ม และยอมรับฟังค�ำสอนเพือ่ จะได้รบั ความรูจ้ ากพระเจ้า
ผู้ยิ่งใหญ่ ไม่เช่นนั้น ทูตแห่งความชั่วจะท�ำให้ความคิดของเราบอดไปและท�ำให้หัวใจ
ของเราแข็งกระด้างจนความจริงประทับลงไปในตัวของเราไม่ได้ {GC 599.1}
มีข้อความหลายตอนในพระคัมภีร์ที่ผู้คงแก่เรียนประกาศว่า เป็นเรื่องลึกลับ
หรือมองข้ามไปว่าเป็นเรื่องไม่ส�ำคัญ แต่ส�ำหรับผู้ที่ได้รับการสั่งสอนในโรงเรียนของ
พระคริสต์ ข้อความดังกล่าวจะเต็มไปด้วยถ้อยค�ำปลอบประโลมใจและค�ำชีแ้ นะ เหตุผล
หนึง่ ทีบ่ อกว่าท�ำไมนักศาสนศาสตร์จำ� นวนมากมายจึงไม่เข้าใจพระค�ำของพระเจ้า นัน่ ก็
เป็นเพราะพวกเขาปิดตาของเขาจากความจริงที่เขาไม่ต้องการปฏิบัติตาม การเข้าใจ
ความจริงในพระคัมภีร์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับก�ำลังทางปัญญาที่ลงแรงค้นคว้า แต่ขึ้นอยู่กับ
เป้าหมายทีแ่ น่วแน่อย่างเดียว นัน่ คือความต้องการทีจ่ ะแสวงหาความชอบธรรมอย่าง
แท้จริง {GC 599.2}
ไม่ควรศึกษาพระคัมภีรโ์ ดยปราศจากการอธิษฐาน มีเพียงพระวิญญาณบริสทุ ธิ์
เท่านัน้ ทีจ่ ะท�ำให้เรารูส้ กึ ถึงสิง่ ส�ำคัญซึง่ สามารถเข้าใจได้งา่ ยหรือจะทรงกีดกันเราออก
ไปจากการปล�้ำสู้กับความจริงที่เข้าใจได้ยาก เป็นหน้าที่ของทูตสวรรค์ที่จะตระเตรียม
จิตใจเพือ่ ให้เข้าใจพระวจนะของพระเจ้าทีจ่ ะท�ำให้เราหลงเสน่หไ์ ปกับความงดงามของ
พระวจนะ ยอมรับค�ำเตือนชี้แนะ หรือสนุกสนานและได้รับพละก�ำลังจากพระสัญญา
เราจะต้องให้คำ� ทูลขอของผูป้ ระพันธ์สดุดมี าเป็นของเราว่า “ขอเบิกตาข้าพระองค์เพือ่
ข้าพระองค์จะเห็นสิง่ มหัศจรรย์จากพระธรรมของพระองค์” (สดุดี 119: 18) บ่อยครัง้
ที่ดูเสมือนหนึ่งว่า เราไม่อาจต้านทานการทดลองได้ นั่นเป็นเพราะเราได้ละเลยการ
อธิษฐานและการศึกษาพระคัมภีร์ ผู้ที่ถูกทดลองจึงไม่สามารถจดจ�ำ
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พระสัญญาของพระเจ้าและเข้าเผชิญหน้ากับซาตานโดยมีพระคัมภีรเ์ ป็นอาวุธได้ แต่ทตู
สวรรค์เฝ้าล้อมรอบผู้ที่ยอมรับฟังค�ำสอนของพระเจ้าและในเวลายิ่งใหญ่ที่พวกเขาไม่
อาจจะหลีกเลีย่ งได้นนั้ ทูตสวรรค์จะช่วยให้พวกเขาจดจ�ำความจริงทีจ่ ำ� เป็นซึง่ พวกเขา
ต้องการมากในเวลานัน้ ขึน้ มาได้ ดังนัน้ “เมือ่ ศัตรูจะเข้ามาดัง่ น�ำ้ ท่วมเชีย่ ว พระวิญญาณ
ของพระเจ้าชูโล่ห์ขึ้นต้านเขา” (อิสยาห์ 59:19) {GC 599.3}
พระเยซูทรงสัญญากับเหล่าสาวกของพระองค์วา่ “องค์ผชู้ ว่ ยคือพระวิญญาณ
บริสทุ ธิซ์ งึ่ พระบิดาจะทรงใช้มาในนามของเรานัน้ จะทรงสอนท่านทัง้ หลายทุกสิง่ และ
จะให้ท่านระลึกถึงทุกสิ่งที่เราได้กล่าวไว้แก่ท่านแล้ว” (ยอห์น 14: 26) แต่ค�ำสั่งสอน
ของพระคริสต์จะต้องถูกเก็บเข้าไปไว้ในสมอง เพือ่ พระวิญญาณของพระเจ้าจะได้เตือน
ความทรงจ�ำในเวลาที่เราตกอยู่ในภัยอันตราย กษัตริย์ดาวิดตรัสว่า “ข้าพระองค์ได้
สะสมพระด�ำรัสของพระองค์ไว้ในใจของข้าพระองค์ เพื่อข้าพระองค์จะไม่ท�ำบาปต่อ
พระองค์” (สดุดี 119:11) {GC 600.1}
ทุกคนทีเ่ ห็นคุณค่าถึงความส�ำคัญในเรือ่ งนิรนั ดร์กาลของเขา เขาจะต้องระมัด
ระวังไม่ให้ความสงสัยเข้าแทรกแซงได้ เสาหลักของความจริงเองจะถูกโจมตี เป็นไป
ไม่ได้ทเี่ ราจะน�ำตัวของเราให้ออกห่างไปจากค�ำสอนนอกศาสนายุคใหม่ทถี่ ากถางหรือ
หลอกลวง ที่บ่อนท�ำลายและร้ายกาจ ซาตานปรับการทดลองของมันให้เข้ากับคน
ทุกชนชัน้ มันจูโ่ จมคนอ่านหนังสือไม่ออกด้วยค�ำตลกคะนองและการเย้ยหยัน ในขณะที่
มันเข้าหาคนที่มีการศึกษาด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์และเหตุผลทางปรัชญา ใน
ท�ำนองเดียวกัน มันจะค�ำนวณเพื่อสร้างความไม่วางใจหรือดูแคลนพระคัมภีร์ แม้
เยาวชนที่ไม่มีประสบการณ์ยังทึกทักที่จะสอดแทรกความสงสัยเรื่องหลักการพื้นฐาน
ของคริสเตียน และเยาวชนที่ไม่ซื่อสัตย์ ผู้มีสติปัญญาตื้นเขินก็ยังแผ่อิทธิพลของเขา
ด้วย จึงมีคนมากมายที่ล้อเลียนความเชื่อของบรรพบุรุษและขัดขวางพระวิญญาณ
ผู้ทรงพระคุณ (ฮีบรู 10: 29) ชีวิตมากมายที่สัญญาว่าจะถวายเกียรติพระเจ้าและ
เป็นพระพรแก่โลกนั้นถูกลมหายใจเน่าเปื่อยของความไม่ซื่อสัตย์ท�ำลายไป ทุกคนที่
วางใจในการตัดสินใจด้วยเหตุผลโอ้อวดของมนุษย์ และจินตนาการว่า เขาสามารถ
อธิบายความลึกลับของพระเจ้าและมาถึงความจริงได้โดยไม่ตอ้ งรับความช่วยเหลือจาก
พระปัญญาของพระเจ้านั้น พวกเขาก�ำลังติดอยู่ในกับดักของซาตาน {GC 600.2}
650 เราก�ำลังด�ำรงชีวิตอยู่ในช่วงเวลาที่ส�ำคัญที่สุดของประวัติศาสตร์ของโลก

ชะตากรรมของฝูงชนที่มีอยู่มากมายในโลกก�ำลังจะถูกตัดสิน ความเป็นอยู่ในอนาคต
ของเราเองและความรอดของจิตวิญญาณอื่นๆขึ้นกับวิถีทางที่เราก�ำลังด�ำเนินอยู่ เรา
จะต้องให้พระวิญญาณแห่งความจริงน�ำทางเรา ผูต้ ดิ ตามของพระคริสต์ทกุ คนจะต้อง
ถามด้วยความจริงใจว่า “พระองค์เจ้าข้า พระองค์ประสงค์จะให้ข้าพระองค์ท�ำอะไร”
(กิจการ 9: 6) เราจะต้องถ่อมตัวเราเองลงต่อเบือ้ งพระพักตร์พระเจ้าด้วยการอดอาหาร
และอธิษฐานและใคร่ครวญถึงพระวจนะของพระองค์ให้มากโดยเฉพาะเหตุการณ์
เกี่ยวกับเรื่องการพิพากษา บัดนี้เราจะต้องแสวงหาประสบการณ์ที่ลึกซึ้งและมีชีวิต
ในเรื่องของพระเจ้า เราไม่มีเวลาที่จะให้สูญเสียได้อีกแล้ว เหตุการณ์ส�ำคัญยิ่งก�ำลัง
เกิดขึ้นรอบๆตัวเรา เราก�ำลังอยู่ในพื้นที่แห่งความเย้ายวนของซาตาน คนเฝ้ายามของ
พระเจ้าจงอย่าหลับใหล ศัตรูกำ� ลังย่องเข้ามาใกล้ จงเตรียมพร้อมทุกเวลา หากท่านจะ
ผ่อนคลายสบายกายและง่วงเหงา มันจะกระโจนเข้าใส่ทา่ นและจับท่านเป็นเหยือ่ {GC
601.1}
คนมากมายถูกหลอกในเรื่องสถานะภาพที่แท้จริงของเขาต่อเบื้องพระพักตร์
พระเจ้า พวกเขายินดีกับตัวเองที่ไม่ได้ท�ำการผิด และลืมนับการท�ำดีและประเสริฐที่
พระเจ้าทรงต้องการให้เขาท�ำแต่เขาไม่ได้ท�ำ การที่เขาจะเป็นต้นไม้อยู่ในสวนของ
พระเจ้านั้นไม่เพียงพอ พวกเขาจะต้องสนองตอบตามที่พระเจ้าได้ทรงคาดหวังไว้คือ
เขาจะต้องบังเกิดผล พระองค์ทรงถือว่าพวกเขาต้องรับผิดชอบกับการดีทั้งปวงที่เขา
ไม่ได้ทำ� ซึง่ เป็นการดีทพี่ ระคุณของพระองค์ได้ทรงประทานให้เพือ่ เสริมก�ำลังเขา ในสมุด
ของสวรรค์ เขาถูกบันทึกให้เป็นผู้ที่ท�ำดินให้รกรุงรัง แต่ถึงกระนั้น กรณีของคนกลุ่มนี้
ก็ยังไม่สิ้นหวังเลยเสียทีเดียว ส�ำหรับผู้ที่ดูแคลนพระเมตตาคุณของพระเจ้าและใช้
พระคุณของพระองค์ไปในทางทีผ่ ดิ พระทัยแห่งรักทีท่ รงอดทนนานนัน้ ยังคงร้องเรียก
ต่อไปอีกว่า “เหตุฉะนัน้ จึงมีคำ� กล่าวว่า นีแ่ น่ะคนทีห่ ลับอยู่ จงตืน่ ขึน้ และจงฟืน้ ขึน้ มา
จากความตาย และพระคริสต์จะทรงส่องสว่างแก่ทา่ น เหตุฉะนัน้ ท่านจงระมัดระวังใน
การด�ำเนินชีวิตให้ดี……จงฉวยโอกาส เพราะว่าทุกวันนี้เป็นกาลที่ชั่ว” (เอเฟซัส 5:1416) {GC 601.2}
เมื่อเวลาแห่งการทดสอบมาถึง ผู้ที่ใช้พระค�ำของพระเจ้ามาเป็นกฎในการ
ด�ำเนินชีวิตจะถูกเปิดเผยออกมาให้เห็น ในช่วงฤดูร้อน เราแทบจะมองไม่เห็นความ
แตกต่างระหว่างต้นสนและต้นไม้อื่นๆ แต่เมื่อฤดูหนาวกระหน�่ำเข้ามา ต้นสน 651

จะยังคงมีสภาพเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลง ในขณะที่ต้นไม้อื่นๆจะร่วงโรยจนไม่มีใบ
หลงเหลือ ดังนัน้ ในเวลานี้ เราไม่อาจแยกผูเ้ ชือ่ ทีไ่ ม่จริงใจออกจากคริสเตียนแท้จริงได้
แต่เวลาใกล้จะมาถึงแล้ว เมื่อความแตกต่างนี้จะปรากฏให้เห็นอย่างเด่นชัด จงให้การ
ขัดแย้งเกิดขึ้น จงให้ความดันทุรังและความไม่ยอมผ่อนปรนเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่ง จง
ให้การกดขี่ข่มเหงจุดประกายขึ้นมา แล้วคนที่ไม่จริงใจและคนหน้าไหว้หลังหลอกจะ
หวั่นไหวและละทิ้งความเชื่อ แต่คริสเตียนที่แท้จริงจะยืนตั้งมั่นดั่งศิลา ความเชื่อของ
เขาจะแข็งแกร่ง ความหวังจะเจิดจ้ากว่าในวันที่อุดมสมบูรณ์ {GC 602.1}
ผู้ประพันธ์สดุดีตรัสว่า “บรรดาพระโอวาทของพระองค์เป็นค�ำภาวนาของ
ข้าพระองค์” “ข้าพระองค์ได้ความเข้าใจโดยข้อบังคับของพระองค์ เพราะฉะนั้นข้า
พระองค์เกลียดชังวิถีเท็จทุกอย่าง” (สดุดี 119:99, 104) {GC 602.2}
“มนุษย์ผู้ประสบปัญญา และผู้ได้ความเข้าใจ เป็นสุขจริงหนอ” “เขาเป็น
เหมือนต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมน�้ำ ซึ่งหยั่งรากของมันออกไปข้างล�ำน�้ำ เมื่อแดดส่องมาถึงก็
ไม่กลัว เพราะใบของมันคงเขียวอยูเ่ สมอ และไม่กระวนกระวายในปีทแี่ ห้งแล้ง เพราะ
มันไม่หยุดที่จะออกผล” (สุภาษิต 3:13; เยเรมีย์ 17:8) {GC 602.3}

“ เหตุการณ์เกี่ยวกับเวลาแห่งพระกรุณาธิคุณสิ้นสุดลง และการ
เตรียมพร้อมส�ำหรับเวลาแห่งความทุกข์ยากได้เปิดเผยไว้อย่างชัดเจน แต่
คนมากมายไม่เข้าใจความจริงส�ำคัญเหล่านี้ ราวกับว่ายังไม่เคยมีการเปิด
เผยมาก่อน ซาตานเฝ้าคอยทีจ่ ะขจัดความนึกคิดทุกอย่างทีจ่ ะท�ำให้พวก
เขาฉลาดจนถึงขั้นได้รับความรอดและเมื่อเวลาแห่งความทุกข์ยากมาถึง
พวกเขาจะรู้ว่าตนเองไม่พร้อม ” EGW {GC 594.1}
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ความบาปของบาบิโลนจะถูกเปิดเผย (ค�ำท�ำนายก�ำลังเป็นจริง)

“ผูท้ มี่ คี วามเชือ่ และอธิฐานเสมอ จะผลักดันตนเองและร้อนรนทีจ่ ะไปประกาศ
พระวจนะที่พระเจ้าประทานให้
1. ความบาปของบาบิโลนจะถูกเปิดเผย
2. จะเกิดผลเสียอย่างน่ากลัวหากรัฐบาลออกกฎหมายบังคับให้ปฏิบตั ติ าม
กฎข้อบังคับของคริสตจักร
3. การจู่โจมของภูตผีปีศาจ ทรงเจ้าเข้าผี
4. อ�ำนาจของระบอบสันตะปาปามาแบบลึกลับ แต่ก้าวล�้ำเร็วมาก

ทั้งหมดจะถูกถอดหน้ากากออก”

เอเลน จี ไวท์ GC p.606 (เขียน ค.ศ. 1888 – 1911)

Sins of Babylon Exposed (fulfilling prophecies of EGW)

“ Men of faith and prayer will be constrained to go forth with
holy zeal, declaring the words which God gives them.
1. The sins of Babylon will be laid open.
2. The fearful results of enforcing the observances of the church
by civil authority,
3. the inroads of spiritualism,
4. the stealthy but rapid progress of the papal power--

all will be unmasked.”

EGW--GC p.606 (written-1888-1911)
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บทที่ 38

คำ�เตือนสุดท้าย
“ต่อจากนี้ข้าพเจ้าก็ได้เห็นทูตสวรรค์อีกองค์หนึ่ง ลงมาจากสวรรค์ท่านมี
อ�ำนาจใหญ่ยิ่ง และรัศมีของท่านได้ท�ำให้แผ่นดินโลกสว่าง ท่านได้ร้องประกาศด้วย
เสียงกึกก้องว่า บาบิโลนมหานครล่มจมแล้ว ล่มจมแล้ว กลายเป็นที่อาศัยของผีปีศาจ
เป็นที่สิงอยู่ของผีโสโครกทุกอย่าง และเป็นที่อาศัยของนกทุกอย่างที่ไม่สะอาดและ
น่าเกลียด” “และข้าพเจ้าได้ยินเสียงอีกเสียงหนึ่งประกาศมาจากสวรรค์ว่า ดูก่อน
ชนชาติของเรา จงออกมาจากนครนั้นเถิด เพื่อท่านทั้งหลายจะไม่มีส่วนในการบาป
ของนครนั้น และเพื่อท่านจะไม่ต้องรับภัยพิบัติที่จะเกิดแก่นครนั้น” (วิวรณ์ 18:1, 2,
4) {GC 603.1}
ข้อพระคัมภีรน์ ชี้ ไี้ ปยังภายภาคหน้า เมือ่ ข่าวการล่มสลายของนครบาบิโลนที่
ทูตสวรรค์องค์ทสี่ องแห่งพระธรรมวิวรณ์บทที่ 14 (ข้อ 8) ได้ประกาศไว้ จะถูกน�ำขึน้ มา
ประกาศอีกครัง้ หนึง่ ข่าวนีถ้ กู ประกาศออกไปครัง้ แรกในช่วงฤดูรอ้ นของปี ค.ศ. 1844
แต่การประกาศทีจ่ ะเกิดขึน้ ในครัง้ ใหม่นี้ จะประกาศเพิม่ เติมถึงความเสือ่ มโทรมทีเ่ กิด
ขึน้ กับสถาบันต่างๆทีเ่ ป็นส่วนหนึง่ ของบาบิโลนด้วย ค�ำประกาศนี้ ได้บรรยายถึงสภาพ
ทีเ่ ลวร้ายของโลกศาสนา ทุกครัง้ ทีม่ กี ารปฏิเสธความจริง ความนึกคิดของประชากรจะ
มืดมัวลง จิตใจของเขาจะดื้อดึงมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะฝังตัวลึกเข้าไปจนกลายเป็นจิตใจแข็ง
กระด้างไม่เลือ่ มใสในศาสนา พวกเขาท้าทายค�ำเตือนทีพ่ ระเจ้าทรงประทานมาให้ดว้ ย
การเหยียบย�ำ่ ค�ำสอนในพระบัญญัตสิ บิ ประการข้อใดข้อหนึง่ อย่างต่อเนือ่ ง จนกระทัง่
น�ำพวกเขาไปสูก่ ารกดขีข่ ม่ เหงผูท้ ยี่ ดึ ถือพระบัญญัตใิ ห้บริสทุ ธิ์ พวกเขามองดูพระคริสต์
อย่างไม่มคี า่ พร้อมกับหมิน่ ประมาทพระวจนะของพระองค์และประชากรของพระองค์
ในขณะทีค่ ริสตจักรยอมรับค�ำสอนของลัทธิทรงเจ้าเข้าผี เครือ่ งหน่วงเหนีย่ วทีค่ วบคุม
จิตใจฝ่ายเนื้อหนังจะถูกขจัดออกไป และการนับถือศาสนาจะกลายเป็นเปลือกนอกที่
คอยปกปิดความชัว่ ทีต่ ำ�่ ช้าทีส่ ดุ ความเชือ่ เกีย่ วกับการส�ำแดงออกของลัทธิทรงเจ้าเข้าผี
ั วิญญาณแห่งการล่อลวง และหลักค�ำสอนของผีมาร และเมือ่
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เป็นเช่นนี้ อิทธิพลของทูตสวรรค์ชั่วจะสามารถสัมผัสได้ในคริสตจักร {GC 603.2}
ในช่วงเวลาทีค่ ำ� พยากรณ์นถี้ กู ประกาศออกมา ได้มกี ารกล่าวถึงนครบาบิโลน
ไว้ว่า “บาปของนครนั้นกองสูงขึ้นถึงสวรรค์แล้วและพระเจ้าได้ทรงจ�ำการทุจริตแห่ง
นครนัน้ ได้” (วิวรณ์ 18: 5) บาบิโลนได้เติมความชัว่ ของตนจนเต็มล้น และความพินาศ
ก�ำลังจะลงมา แต่พระเจ้ายังคงมีประชากรของพระองค์อยูใ่ นนครบาบิโลน และก่อนที่
การพิพากษาจะตกลงมายังนครบาบิโลนนัน้ ผูท้ ซี่ อื่ สัตย์เหล่านีจ้ ะถูกเรียกให้ออกไปจาก
เมืองนี้ เพือ่ เขาจะไม่ตอ้ งเข้าร่วมอยูใ่ นบาปของเธอและ “ไม่ตอ้ งรับภัยพิบตั ทิ จี่ ะเกิดแก่
นครนัน้ ” (4) ดังนัน้ ขบวนการซึง่ ใช้สญ
ั ลักษณ์เป็นทูตสวรรค์บนิ ลงมาจากสวรรค์ ท�ำให้
โลกสว่างไสวด้วยรัศมีภาพและร้องประกาศความบาปของนครบาบิโลน ด้วยเสียง
อันดังและหนักแน่น ข่าวที่ทูตสวรรค์นี้ประกาศมาพร้อมกับค�ำเชิญชวนว่า “ชนชาติ
ของเราจงออกมาจากนครนัน้ เถิด” ค�ำประกาศเหล่านีเ้ มือ่ รวมเข้ากับข่าวของทูตสวรรค์
องค์ทสี่ าม จึงกลายเป็นค�ำเตือนสุดท้ายทีพ่ ระเจ้าประทานให้กบั ผูท้ อี่ าศัยอยูใ่ นแผ่นดิน
โลก . {GC 604.1}
ผลทีจ่ ะเกิดกับโลกนีช้ า่ งน่ากลัวเพียงไร เมือ่ อ�ำนาจต่างๆในโลกนีจ้ ะรวมตัวกัน
เพื่อท�ำสงครามต่อต้านพระบัญญัติของพระเจ้า จะมีการตรากฎหมายให้ “คนทั้งปวง
ทั้งผู้ใหญ่ ผู้น้อย คนมั่งมีและคนจน ไทยและทาส” (วิวรณ์ 13: 16) ต้องปฏิบัติตาม
ประเพณีของคริสตจักรด้วยการถือรักษาวันสะบาโตเทียมเท็จ ผูท้ ไี่ ม่ยอมปฏิบตั ติ ามจะ
ถูกกฎหมายของบ้านเมืองลงโทษ และในที่สุด จะถูกประกาศว่า เป็นผู้ที่สมควรตาย
ในอีกแง่มมุ หนึง่ คือ พระบัญญัตขิ องพระเจ้าทีท่ รงบัญชาเกีย่ วกับวันพักผ่อนของพระผู้
สร้าง เรียกร้องให้เราเชื่อฟัง และตักเตือนถึงพระพิโรธที่จะเกิดแก่ทุกคนที่ล่วงละเมิด
พระบัญญัติ {GC 604.2}
ประเด็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ถูกเปิดเผยไว้อย่างชัดเจนให้ทุกคนได้รับรู้ ผู้ใดที่
เหยียบย�่ำพระบัญญัติของพระเจ้าเพื่อปฏิบัติตามกฎที่มนุษย์สร้างขึ้นมา จะได้รับตรา
ของสัตว์ร้าย เขาได้รับเครื่องหมายที่แสดงให้เห็นถึงความภักดีต่ออ�ำนาจที่เขาเลือก
แทนทีจ่ ะเชือ่ ปฏิบตั ติ ามอ�ำนาจของพระเจ้า ค�ำเตือนทีส่ วรรค์สง่ มาให้คอื “ถ้าผูใ้ ดบูชา
สัตว์ร้ายและรูปของมัน และมีเครื่องหมายของมันไว้ที่หน้าผากหรือที่มือ ผู้นั้นจักต้อง
ดื่มเหล้าองุ่นแห่งพระพิโรธของพระเจ้าซึ่งไม่ได้ระคนกับสิ่งใด ที่ได้เทลงในถ้วย
พระพิโรธของพระองค์” (วิวรณ์ 14:9, 10). {GC 604.3}
655

แต่ไม่มีผู้ใดต้องทนทุกข์กับพระพิโรธของพระเจ้าจนกระทั่งความนึกคิดและ
สามัญส�ำนึกของเขาได้รับรู้ความจริง และเขาได้ปฏิเสธความจริงนั้น มีคนมากมายที่
ไม่เคยรับฟังความจริงพิเศษส�ำหรับยุคนี้ พวกเขาไม่เคยรับรูห้ น้าทีท่ เี่ ขามีตอ่ พระบัญญัติ
ข้อสีอ่ ย่างแท้จริง พระเจ้าผูท้ รงตรวจสอบจิตใจและทดสอบความตัง้ ใจทัง้ หมด พระองค์
จะไม่ปล่อยให้ผู้ที่ต้องการรับรู้ความจริงต้องถูกหลอกด้วยประเด็นความข้ดแย้งนี้
พระองค์ไม่ได้ทรงออกค�ำสัง่ ลงมาและบังคับประชากรทัง้ หลายอย่างไม่มเี หตุผล ทุกคน
จะต้องได้รับแสงสว่างอย่างเพียงพอที่จะตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาด {GC 605.1}
วันสะบาโตจะเป็นเครื่องทดสอบยิ่งใหญ่ของความจงรักภักดี เพราะวัน
สะบาโตชี้ไปยังความจริงที่อยู่ในประเด็นการโต้แย้ง เมื่อมนุษย์ผ่านการทดสอบครั้ง
สุดท้าย เมือ่ นัน้ การแบ่งแยกระหว่างผูท้ รี่ บั ใช้พระเจ้าและผูท้ ไี่ ม่ยอมรับใช้พระองค์จะ
ถูกขีดเส้นออกมาให้เห็นอย่างชัดเจน ในขณะที่การถือรักษาวันสะบาโตเทียมเท็จซึ่ง
ขัดแย้งกับพระบัญญัติข้อที่สี่ แต่เป็นวันที่กฎหมายของประเทศบังคับ ก็จะเป็นการ
ปฏิญาณแสดงความจงรักภักดีตอ่ อ�ำนาจทีต่ อ่ ต้านพระเจ้า ส่วนการถือรักษาวันสะบาโต
ทีแ่ ท้จริงซึง่ เป็นการเชือ่ ฟังตามพระบัญญัตขิ องพระเจ้านัน้ ก็จะเป็นหลักฐานทีแ่ สดงถึง
ความภักดีทมี่ ตี อ่ พระผูส้ ร้าง ในขณะทีค่ นกลุม่ หนึง่ จะรับเครือ่ งหมายของสัตว์รา้ ยด้วย
การยอมรับสัญลักษณ์ของการยอมจ�ำนนต่ออ�ำนาจฝ่ายโลก คนอีกกลุม่ หนึง่ จะรับตรา
ประทับของพระเจ้าซึ่งเป็นเครื่องหมายแสดงความภักดีต่ออ�ำนาจของพระเจ้า {GC
605.2}
จนกระทั่งบัดนี้ ผู้ที่น�ำเสนอความจริงของข่าวทูตสวรรค์องค์ที่สามมักจะถูก
ตราว่าเป็นพวกตื่นตูม พวกเขาท�ำนายว่าการไม่ยอมผ่อนปรนทางศาสนาจะเกิดขึ้น
ในประเทศสหรัฐอเมริกา คริสตจักรและอ�ำนาจรัฐจะร่วมมือกันเพื่อกดขี่ข่มเหงผู้ที่ถือ
รักษาพระบัญญัติของพระเจ้า ซึ่งถูกตราว่าเป็นเรื่องไม่มีมูลและเหลวไหล มีการ
ประกาศอย่างมัน่ ใจว่า ประเทศนีจ้ ะยังคงเป็นอย่างทีเ่ คยเป็นและจะไม่มที างเปลีย่ นเป็น
อย่างอืน่ ได้ ซึง่ เป็นการปกป้องเสรีภาพทางศาสนา แต่เมือ่ ปัญหาเกีย่ วกับการบังคับให้
ถือรักษาวันอาทิตย์นั้นถูกปั่นป่วนขึ้นมาอย่างแพร่หลาย เหตุการณ์ที่มีผู้สงสัยและ
ไม่เชื่อก็ก�ำลังจะเกิดขึ้น และข่าวของทูตสวรรค์องค์ที่สามจะส่งผลให้เกิดสิ่งที่ไม่เคย
เกิดขึ้นมาก่อน {GC 605.3}
656 ในทุกยุค พระเจ้าทรงบัญชาผู้รับใช้ของพระองค์ให้ต�ำหนิบาปทั้งในโลกและ

ในคริสตจักร แต่ประชากรทั้งหลายปรารถนาที่จะฟังค�ำพูดที่รื่นหูและไม่ยอมรับฟัง
ความจริงทีบ่ ริสทุ ธิซ์ งึ่ ไม่ได้ขดั เกลา นักปฏิรปู หลายคนเมือ่ ก้าวเข้าไปสูง่ านการรับใช้ของ
เขา เขาตั้งใจลงแรงด้วยความรอบคอบยิ่งเพื่อโจมตีความบาปที่มีอยู่ในคริสตจักรและ
มีอยู่ในประเทศชาติ พวกเขาหวังว่าแบบอย่างชีวิต
คริสเตียนที่บริสุทธิ์ของเขาจะน�ำประชากรให้กลับมาสู่หลักค�ำสอนของ
พระคัมภีร์ แต่พระวิญญาณของพระเจ้าเสด็จมายังเขาเหมือนเช่นทีเ่ สด็จมายังเอลียาห์
เคลื่อนไหวในตัวของเขาให้เขาต�ำหนิบาปของพระราชาชั่วและประชาชนที่ละทิ้ง
พระเจ้า พวกเขาไม่อาจละเลยการเทศนาสิ่งที่พระคัมภีร์ได้เปิดเผยไว้อย่างชัดแจ้ง ซึ่ง
เป็นค�ำสอนที่พวกเขาไม่เต็มใจที่จะประกาศ พวกเขาถูกกระตุ้นให้ประกาศด้วยความ
กระตือรือร้น ถึงความจริงและภัยอันตรายที่คุกคามจิตวิญญาณ พวกเขาประกาศ
ถ้อยค�ำที่พระเจ้าทรงประทานให้แก่เขาโดยปราศจากความกลัวถึงผลลัพธ์ที่ตามมา
และประชาชนทั้งหลายถูกบังคับให้ฟังค�ำเตือน {GC 606.1}
นีค่ อื วิธกี ารทีข่ า่ วของทูตสวรรค์องค์ทสี่ ามจะถูกประกาศออกไป เมือ่ ถึงเวลาที่
ข่าวนีจ้ ะถูกประกาศออกไปด้วยอ�ำนาจยิง่ ใหญ่ทสี่ ดุ พระเจ้าจะกระท�ำการยิง่ ใหญ่นผี้ า่ น
บุคคลทีถ่ อ่ มตน โดยจะทรงน�ำความนึกคิดของผูท้ ถี่ วายตัวเองให้กบั การรับใช้พระองค์
คุณสมบัตขิ องคนทีจ่ ะท�ำงานนี้ จะเป็นผูท้ ไี่ ด้รบั การเจิมจากพระวิญญาณ มากกว่าเป็น
ผู้ที่ผ่านการฝึกฝนจากสถาบันการศึกษา ผู้ที่มีความเชื่อและอธิษฐานอยู่เสมอจะถูก
ผลักดันให้กา้ วออกไปด้วยความกระตือรือร้นทีบ่ ริสทุ ธิเ์ พือ่ ประกาศพระวจนะทีพ่ ระเจ้า
ทรงประทานให้เขา ความบาปของนครบาบิโลนจะถูกเปิดเผยออกมา ผลอันน่ากลัว
ของอ�ำนาจฝ่ายปกครองทีบ่ งั คับให้ปฏิบตั ติ ามคริสตจักร การแทรกซึมของลัทธิทรงเจ้า
เข้าผี การลักลอบเข้ามาและเติบโตอย่างรวดเร็วของอ�ำนาจเปปาซี หน้ากากที่ปกปิด
สิ่งทั้งหมดนี้จะถูกเปิดเผยออกมา ค�ำเตือนที่ขึงขังเหล่านี้จะปลุกประชาชนให้ตื่นขึ้น
คนนับพันๆทีไ่ ม่เคยได้ยนิ เรือ่ งราวเช่นนีม้ าก่อนจะรับฟัง พวกเขาจะประหลาดใจกับค�ำ
พยานว่า นครบาบิโลนนั้นคือคริสตจักร และที่ได้ล่มจมก็เนื่องจากความผิดและบาป
ของเขา เพราะว่าพวกเขาปฏิเสธไม่ยอมรับความจริงที่สวรรค์ส่งมาให้ เมื่อประชาชน
ทั้งหลายกลับไปหาครูที่เคยสอนเขาด้วยค�ำถามที่อยากรู้อยากเห็นว่า เรื่องเหล่านี้
เป็นเช่นนั้นจริงหรือไม่ ศาสนาจารย์ก็จะเล่าเรื่อง พยากรณ์เรื่องที่น่าฟัง เพื่อปลอบ
ความกลัวของเขา และท�ำให้สามัญส�ำนึกที่ตื่นตัวของพวกเขาสงบลง แต่มี
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คนมากมายไม่พอใจกับอ�ำนาจของมนุษย์และขอข้อความทีก่ ล่าวว่า “พระเจ้าทรงตรัส
ว่า” ดั่งเช่นฟาริสีในสมัยก่อน ศาสนาจารย์จากคริสตจักรที่ได้รับความนิยมจะโกรธ
เพราะมีผไู้ ม่เชือ่ ในอ�ำนาจของพวกเขา และจะประณามว่าข่าวเหล่านัน้ ได้มาจากซาตาน
และปลุกปั่นฝูงชนที่รักบาปให้ต่อว่าและกดขี่ผู้ที่ประกาศข่าวนี้ {GC 606.2}
เมือ่ ความขัดแย้งแผ่กระจายเข้าไปสูเ่ รือ่ งใหม่ และความนึกคิดของประชาชน
ถูกน�ำให้หันไปสนใจกับพระบัญญัติของพระเจ้าที่ถูกเหยี่ยบย�่ำ ซาตานจะลุกขึ้น พลัง
อ�ำนาจที่มาพร้อมกับข่าวสารมีเพียงแต่จะท�ำให้ผู้ที่ต่อต้านโกรธ เหล่านักบวชจะ
พยายามดับแสงสว่างด้วยความพยายามที่เกือบจะเหนือธรรมชาติของมนุษย์ เพื่อว่า
แสงนี้จะไม่ได้ส่องลงไปยังฝูงแกะของเขา พวกเขาพยายามระงับการวิเคราะห์ปัญหา
ส�ำคัญเหล่านี้ด้วยทุกวิธีที่เขาจะท�ำได้ คริสตจักรจะขอกองก�ำลังที่เข้มแข็งของอ�ำนาจ
ฝ่ายการเมือง และในงานนี้ เหล่าผู้ที่สนับสนุนสันตะปาปาและชาวโปรเตสแตนท์
จะรวมตัวกัน เมื่อขบวนการบังคับเกี่ยวกับเรื่องของวันอาทิตย์จะมีความชัดเจนและ
เด็ดขาดยิง่ ขึน้ จะมีการน�ำกฎหมายมาใช้ตอ่ ต้านผูท้ ถี่ อื รักษาพระบัญญัติ พวกเขาจะถูก
คุกคามด้วยโทษปรับและโทษการจองจ�ำ และบางคนจะได้รับข้อเสนอด้วยต�ำแหน่งที่
มีอิทธิพลและของรางวัลและผลประโยชน์อื่นๆ เพื่อเป็นเครื่องจูงใจให้ละทิ้งความเชื่อ
ของเขา แต่พวกเขาจะตอบด้วยความแน่วแน่มั่นคงว่า “ให้ใช้พระวจนะของพระเจ้า
บอกความผิดของเรา” ซึง่ เป็นข้อเรียกร้องเดียวกับทีล่ เู ธอร์ใช้เมือ่ เขาต้องตกอยูภ่ ายใต้
สถานการณ์เดียวกัน ผู้ที่ถูกกล่าวโทษต่อหน้าศาลได้ยืนขึ้นปกป้องความจริงอย่าง
เข้มแข็ง และบางคนที่ได้ยินสิ่งที่คนเหล่านี้พูดก็ได้ลุกขึ้นยืนเพื่อถือรักษาพระบัญญัติ
ของพระเจ้าด้วย ด้วยการท�ำเช่นนี้ แสงสว่างจึงถูกน�ำมายังคนนับเป็นพันๆคนที่ไม่มี
ทางได้รู้ถึงความจริงเหล่านี้ {GC 607.1}
การเชื่อฟังปฏิบัติตามพระวจนะของพระเจ้าอย่างถี่ถ้วนจะถูกถือว่าเป็นการ
กบฏ ซาตานจะปิดตาของพ่อแม่ให้ใช้ความเข้มงวดและความรุนแรงต่อลูกที่เชื่อ
เจ้านายหรือนายหญิงจะกดขีผ่ รู้ บั ใช้ทถี่ อื รักษาพระบัญญัติ ความเห็นอกเห็นใจจะกลาย
เป็นของแปลก ลูกๆจะถูกตัดความสัมพันธ์และขับไล่ไปจากบ้าน สิ่งที่เปาโลได้พูดไว้ก็
จะเกิดขึ้นจริง “แท้จริงบรรดาคนที่ปรารถนาจะด�ำเนินชีวิตตามทางของพระเจ้า ใน
พระเยซูคริสต์จะถูกกดขีข่ ม่ เหง” (2 ทิโมธี 3: 12) ในขณะทีผ่ ปู้ กป้องความจริงปฏิเสธทีจ่ ะ
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ในเรือนจ�ำ บางคนจะถูกเนรเทศ บางคนก็จะถูกปฏิบัติเยี่ยงทาส ส�ำหรับปัญญาของ
มนุษย์แล้ว ในเวลานี้เรื่องทั้งหมดที่กล่าวถึงนี้ดูเหมือนว่า ไม่น่าจะเป็นไปได้ แต่เมื่อ
อ�ำนาจแห่งการควบคุมของพระเจ้าจะถูกเพิกถอนออกไปจากมนุษย์และพวกเขาตกอยู่
ภายใต้การควบคุมของซาตานผู้เกลียดชังบัญญัติของพระเจ้า เหตุการณ์ประหลาด
เหล่านี้จะเกิดขึ้น จิตใจจะกลายเป็นโหดเหี้ยมมากเมื่อความย�ำเกรงและความรักของ
พระเจ้าถูกน�ำออกไป {GC 608.1}
ในขณะทีพ่ ายุกำ� ลังเคลือ่ นใกล้เข้ามา มีคนกลุม่ ใหญ่ทเี่ ชือ่ ในข่าวของทูตสวรรค์
องค์ที่สาม แต่ยังไม่ได้ช�ำระตัวให้บริสุทธิ์โดยการเชื่อฟังความจริงนั้น คนเหล่านี้จะ
ละทิง้ จุดยืนและเข้าร่วมมือกับฝ่ายทีต่ อ่ ต้าน ด้วยการเข้าร่วมกับโลกและได้รบั วิญญาณ
ของโลก พวกเขาจะมองดูเรื่องราวต่างๆด้วยแสงสว่างที่เกือบจะเหมือนกัน และเมื่อ
การทดสอบมาถึง พวกเขาเตรียมพร้อมที่จะเลือกทางง่ายและเป็นที่นิยมกัน คนที่มี
ความสามารถสูงและพูดจาได้ไพเราะ ซึ่งเคยชื่นชมกับความจริง พวกเขาจะใช้อ�ำนาจ
ของเขามาหลอกลวงและน�ำจิตวิญญาณให้หลงไปในทางที่ผิด พวกเขากลายเป็นศัตรู
ที่ขมขื่นที่สุดของพี่น้องในอดีต เมื่อผู้ที่ถือรักษาวันสะบาโตถูกน�ำเข้าสู่การพิพากษา
เพื่อให้การเรื่องความเชื่อของเขา เหล่าคนที่ละทิ้งความเชื่อเหล่านี้จะเป็นเครื่องมือที่
มีประสิทธิภาพที่สุดของซาตานด้วยการเป็นพยานเท็จและกล่าวหาพวกเขา และด้วย
รายงานเท็จและกระทบกระเทียบนี้เองจะกระตุ้นให้ผู้มีอ�ำนาจต่อต้านพวกเขา {GC
608.2}
ในช่วงเวลาแห่งการกดขีข่ ม่ เหงนี้ ความเชือ่ ของเหล่าผูร้ บั ใช้ของพระเจ้าจะถูก
ทดสอบ พวกเขาได้รบั ค�ำเตือนอย่างซือ่ สัตย์ ให้มองไปยังพระเจ้าและยังพระวจนะของ
พระองค์เท่านัน้ พระวิญญาณของพระเจ้าทีเ่ คลือ่ นไหวอยูใ่ นจิตใจของเขานัน้ ได้ควบคุม
การพูดของเขา เขาได้รบั การขับเคลือ่ นด้วยแรงบันดาลใจทีบ่ ริสทุ ธิแ์ ละด้วยแรงกระตุน้
จากพระเจ้าทีล่ งมายังพวกเขา พวกเขาจึงก้าวเข้าไปท�ำงานในหน้าทีข่ องเขาโดยไม่สนใจ
ค�ำนวณถึงผลที่เกิดขึ้นจากการพูดกับประชาชนเกี่ยวกับพระวจนะที่พระเจ้าทรง
ประทานให้เขา เขาไม่ได้ไตร่ตรองถึงผลประโยชน์ทางฝ่ายโลกของเขา หรือหาวิธกี ารที่
จะรักษาชื่อเสียงหรือชีวิตของเขา แต่เมื่อพายุแห่งการต่อต้านและการต�ำหนิกระหน�่ำ
ลงมาใส่เขา คนที่ตกอยู่ในความกลัวอย่างรุนแรงนี้ก็พร้อมที่จะอุทานขึ้นว่า “หากเรา
สามารถมองเห็นล่วงหน้าถึงผลจากค�ำพูดของเรา เราก็คงจะปิดปากเงียบ” 659

พวกเขาถูกความทุกข์ยากล้อมเอาไว้ ซาตานโหมกระหน�่ำการทดลองที่รุนแรงใส่พวก
เขาเหล่านั้น หน้าทีท่ ี่เขารับมานัน้ ดูประหนึง่ ว่าจะเกินความสามารถของเขาทีจ่ ะท�ำให้
ส�ำเร็จได้ เขาถูกคุกคามด้วยการท�ำลาย ความกระตือรือร้นที่มีชีวิตชีวาได้สูญหายไป
แล้ว แต่ถึงกระนั้นพวกเขาก็หันกลับไม่ได้ และแล้วเมื่อเขารู้สึกว่า พวกเขาช่วยตนเอง
ไม่ได้อกี แล้ว พวกเขาจึงวิง่ เข้าไปหลบซ่อนเพือ่ เสริมก�ำลังในพระเจ้าผูย้ งิ่ ใหญ่ เขาจ�ำได้
ว่า ค�ำพูดที่เขาพูดไปนั้น ไม่ใช่เป็นค�ำพูดของพวกเขาเอง แต่เป็นของพระเจ้าผู้ทรง
บัญชาให้เขาไปประกาศค�ำเตือน พระเจ้าทรงน�ำความจริงมาใส่ในจิตใจของเขา และ
เขาไม่อาจเพิกเฉยที่จะไม่ออกไปประกาศความจริงนั้น {GC 608.3}
ประชากรของพระเจ้าในยุคต่างๆทีผ่ า่ นมาต่างได้รบั ประสบการณ์การทดสอบ
เช่นเดียวกันนี้ ไวคลิฟ ฮัส ลูเธอร์ ทินเดล แบคเตอร์ เวสเล่ย์ พวกเขาทั้งหลายต่างสอน
ให้ทุกคนน�ำหลักค�ำสอนทั้งหมดมาตรวจสอบกับพระคัมภีร์ และประกาศว่า พวกเขา
จะละทิง้ ทุกเรือ่ งทีพ่ ระคัมภีรต์ ำ� หนิ คนเหล่านีถ้ กู กดขีข่ ม่ เหงด้วยความรุนแรงทีไ่ ม่รจู้ กั
จบสิน้ แต่ถงึ กระนัน้ พวกเขาก็ไม่ได้หยุดประกาศความจริง ประวัตศิ าสตร์ของคริสตจักร
ในยุคต่างๆมีความเด่นชัดด้วยการพัฒนาของความจริงพิเศษบางประการ เพือ่ ปรับให้
เข้ากับความต้องการของประชาชนของพระเจ้าในยุคนัน้ ๆ ความจริงใหม่ทกุ เรือ่ งเข้ามา
ท่ามกลางความเกลียดชังและการต่อต้าน ผู้ที่ได้รับพระพรจากแสงสว่างนั้นจะถูก
ทดลองและสอบสวน พระเจ้าทรงประทานความจริงพิเศษส�ำหรับประชาชนในช่วงเวลา
วิกฤต มีผู้ใดกล้าปฏิเสธที่จะประกาศเรื่องเหล่านี้ได้ พระองค์ทรงบัญชาให้ผู้รับใช้ของ
พระองค์น�ำค�ำเชิญชวนแห่งพระเมตตาคุณไปให้แก่โลก พวกเขาจะอยู่นิ่งเฉยไม่ได้
ยกเว้นจะยอมให้จิตวิญญาณของเขาต้องเสี่ยงต่อความพินาศ เหล่าทูตของพระคริสต์
ไม่ตอ้ งรับผิดชอบต่อผลทีต่ ามมา พวกเขาจะต้องท�ำหน้าทีข่ องเขาและปล่อยให้พระเจ้า
จัดการกับผลลัพธ์เอง {GC 609.1
เมือ่ การต่อต้านเพิม่ ขึน้ จนถึงขัน้ รุนแรงทีส่ ดุ ผูร้ บั ใช้ของพระเจ้าก็จะเกิดความ
งุนงงขึ้นอีกครั้งหนึ่ง เพราะดูประหนึ่งว่าพวกเขาเป็นผู้น�ำวิกฤตเข้ามา แต่สามัญส�ำนึก
และพระวจนะของพระเจ้าต่างให้ความมั่นใจแก่เขาว่า วิถีทางที่พวกเขาก�ำลังด�ำเนิน
อยู่นั้น เป็นแนวทางที่ถูก และถึงแม้ว่าการทดลองยังคงด�ำเนินต่อไป พวกเขาได้รับ
ก�ำลังที่จะทนอยู่ต่อไป การแข่งขันนั้นประชิดเข้ามาใกล้มากขึ้นและรุนแรงมากขึ้น แต่
660 ความเชื่อและก�ำลังใจของพวกเขาก็เพิ่มสูงขึ้นพร้อมกับเหตุการณ์วิกฤตนั้น

ค�ำพยานของเขาคือ “เราไม่กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงพระวจนะของพระเจ้า แบ่งแยก
พระบัญญัติศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ และเรียกส่วนหนึ่งว่าส�ำคัญ และอีกส่วนหนึ่งว่าไม่
ส�ำคัญ เพื่อจะได้รับความชื่นชอบของโลก พระเจ้าที่เรารับใช้นั้นจะช่วยกู้พวกเราได้
พระคริสต์ทรงมีชัยชนะเหนืออ�ำนาจของโลกนี้แล้ว และท�ำไมเราจึงต้องกลัวโลกที่
พระเจ้าได้รับชัยชนะแล้วเล่า” {GC 610.1}
การกดขีข่ ม่ เหงในรูปแบบต่างๆเป็นการพัฒนาหลักการทีม่ อี ยูน่ านเท่าๆกับที่
ซาตานยังคงอยู่ และคริสตศาสนายังมีอำ� นาจส�ำคัญ ไม่มมี นุษย์คนใดจะรับใช้พระเจ้าได้
โดยไม่ให้ตัวเองมีส่วนเข้าไปต่อต้านกองทัพแห่งความมืด ทูตสวรรค์ชั่วจะเข้าจู่โจมเขา
มันกลัวว่าอิทธิพลของเขาจะน�ำเหยือ่ ออกไปจากมือของพวกมัน คนชัว่ ทีถ่ กู ต�ำหนิดว้ ย
การด�ำรงชีวิตของเขา จะเข้าร่วมมือกับทูตแห่งความชั่วเพื่อพยายามแยกตัวเองออก
จากพระเจ้าโดยใช้การชักชวนให้ท�ำผิด เมื่อสิ่งเหล่านี้ไม่ประสบความส�ำเร็จ เขาจึงใช้
อ�ำนาจบังคับเพื่อควบคุมสามัญส�ำนึก {GC 610.2}
แต่ตราบเท่าทีพ่ ระเยซูยงั ทรงเป็นผูไ้ กล่เกลีย่ ของมนุษย์ในวิหารทีอ่ ยูเ่ บือ้ งบน
ผู้มีอ�ำนาจและประชาชนจะสามารถสัมผัสถึงอิทธิพลการควบคุมของพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ได้ อิทธิพลนี้ยังควบคุมกฎหมายของแผ่นดินได้เป็นบางส่วน หากไม่ใช่เป็น
เพราะกฎหมายเหล่านีแ้ ล้ว สภาพของโลกคงจะเลวร้ายกว่าทีเ่ ป็นอยูใ่ นขณะนี้ ในขณะ
ที่ผู้มีอ�ำนาจหลายคนของเราเป็นตัวแทนที่ขยันขันแข็งของซาตาน พระเจ้าก็ทรงมี
ตัวแทนของพระองค์อยู่ท่ามกลางผู้น�ำของประเทศด้วย ศัตรูผลักดันผู้รับใช้ของมัน
เพื่อเสนอวิธีการที่จะขัดขวางงานของพระเจ้าด้วยความรุนแรง แต่นักการปกครองที่
ย�ำเกรงพระเจ้าได้รับอิทธิพลของทูตสวรรค์ศักดิ์สิทธิ์ จะคัดค้านข้อเสนอดังกล่าวด้วย
ข้อความที่ไม่มีใครสามารถโต้แย้งได้ ด้วยประการฉะนี้ จะมีคนจ�ำนวนไม่มากที่เข้ามา
ขัดขวางคลื่นแห่งความชั่วที่รุนแรง การต่อต้านของศัตรูแห่งความจริงจะถูกควบคุมไว้
เพื่อให้ข่าวทูตสวรรค์องค์ที่สามท�ำงานต่อไป เมื่อค�ำเตือนสุดท้ายจะประกาศออกไป
ผูน้ ำ� ทีพ่ ระเจ้าทรงท�ำงานอยูด่ ว้ ยในเวลานีจ้ ะเกิดความสนใจต่อข่าวนี้ และจะมีบางคน
ที่ยอมรับข่าวสาร และจะยืนขึ้นพร้อมกับประชากรของพระองค์ตลอดเวลาแห่งความ
ทุกข์ยาก {GC 610.3}
ทูตสวรรค์ที่เข้าร่วมประกาศข่าวของทูตสวรรค์องค์ที่สามจะส่องสว่างทั่ว
ทั้งโลกด้วยรัศมีของท่าน ในที่นี้ได้ท�ำนายถึงงานหนึ่งที่ครอบคลุมทั่วโลกและ 661

อ�ำนาจที่ไม่เคยมีมาก่อน ขบวนการต้อนรับการเสด็จกลับมาของพระคริสต์ในปี ค.ศ.
1840-1844 เป็นการเปิดเผยให้เห็นอ�ำนาจที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้า ได้มีการน�ำข่าวของ
ทูตสวรรค์องค์ทหี่ นึง่ ไปยังส�ำนักงานเผยแพร่ศาสนาทัว่ ทุกมุมโลก และในบางประเทศ
เกิดการตืน่ ตัวทางศาสนาครัง้ ยิง่ ใหญ่ทสี่ ดุ เท่าทีเ่ คยมีประจักษ์พยานมาในแผ่นดินใดๆ
นับตัง้ แต่สมัยของการปฏิรปู ทางศาสนาของศตวรรษทีส่ บิ หก แต่ภายใต้คำ� เตือนสุดท้าย
ของทูตสวรรค์องค์ที่สามจะมีขบวนการที่ยิ่งใหญ่กว่านี้อีก {GC 611.1}
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะมีลักษณะคล้ายคลึงกับสิ่งที่เกิดขึ้นในวันเพ็นเทคอสต์
เมือ่ พระเจ้าทรงประทาน “ฝนต้นฤดู” ด้วยการหลัง่ พระวิญญาณบริสทุ ธิเ์ พือ่ เริม่ ต้นการ
ประกาศพระกิตติคุณซึ่งท�ำให้เมล็ดที่มีค่านั้นเจริญงอกขึ้นมาฉันใด ดังนั้น “ฝนปลาย
ฤดู” จะทรงโปรดประทานให้ในช่วงท้ายเพือ่ เก็บเกีย่ วผลทีก่ ำ� ลังสุกฉันนัน้ “ให้เรารูจ้ กั
ให้เราพยายามรูจ้ กั พระเจ้า การทีพ่ ระองค์เสด็จออกก็แน่นอนเหมือนอรุณ พระองค์จะ
เสด็จมาหาเราอย่างห่าฝน ดังฝนชุกปลายฤดูทรี่ ดพืน้ แผ่นดิน” (โฮเชยา 6:3) “โอ บุตร
ทัง้ หลายของศิโยนเอ๋ย จงยินดีเถิด จงเปรมปรีดใ์ิ นพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า เพราะ
ว่าพระองค์ทรงช่วยกูเ้ จ้าด้วยฝนต้นฤดู พระองค์ทรงเทฝนลงมาให้เจ้า คือฝนต้นฤดูและ
ฝนชุกปลายฤดูอย่างแต่ก่อน” (โยเอล 2: 23) “พระเจ้าตรัสว่าในวาระสุดท้าย เราจะ
เทฤทธิเ์ ดชแห่งพระวิญญาณของเราโปรดประทานแก่มนุษย์ทงั้ ปวง” “และจะเป็นเช่น
นีค้ อื ทุกคนซึง่ ได้ออกพระนามขององค์พระผูเ้ ป็นเจ้าจะรอด’” (กิจการของอัครทูต 2:
17,21) {GC 611.2}
พระราชกิจยิ่งใหญ่ของการประกาศพระกิตติคุณจะไม่ปิดฉากลงด้วยการ
ส�ำแดงอ�ำนาจของพระเจ้าที่น้อยไปกว่าในสมัยของการเริ่มต้นงานการประกาศ ค�ำ
พยากรณ์เรื่องการหลั่งของฝนต้นฤดูได้ส�ำเร็จลงในสมัยงานการประกาศได้เริ่มต้นขึ้น
ฉันใด ความส�ำเร็จนี้ก็จะเป็นจริงอีกครั้งเมื่อฝนปลายฤดูหลั่งลงมาในช่วงสุดท้ายของ
งานการประกาศฉันนั้น นี่จะเป็น “วาระพักผ่อนหย่อนใจ” ที่อัครทูตเปโตรหวังคอย
ไว้เมื่อท่านกล่าวว่า “เหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงหันกลับและตั้งใจใหม่ เพื่อพระเจ้าจะ
ทรงลบล้างความผิดบาปของท่านเสีย เพือ่ วาระพักผ่อนหย่อนใจจะได้มาจากพระพักตร์
พระเจ้า และเพื่อพระองค์จะได้ทรงใช้พระคริสต์ซึ่งก�ำหนดไว้แล้วนั้นมาเพื่อท่าน
ทั้งหลาย คือพระเยซู” (กิจการของอัครทูต 3:19, 20) {GC 611.3}
662 ผู ้ รั บ ใช้ ข องพระเจ้ า ที่ มี ใ บหน้ า สดใสและเจิ ด จ้ า ด้ ว ยการมอบถวายตั ว

ที่ศักดิ์สิทธิ์จะเร่งรีบจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งเพื่อประกาศข่าวสารจากสวรรค์ ข่าว
ค�ำเตือนนี้จะถูกประกาศออกไปทั่วโลกด้วยเสียงของคนจ�ำนวนพันๆคน จะมีการ
อัศจรรย์เกิดขึน้ ผูป้ ว่ ยถูกรักษาให้หายโรค และหมายส�ำคัญและการอัศจรรย์จะติดตาม
ผูเ้ ชือ่ ซาตานจะกระท�ำหมายส�ำคัญทีห่ ลอกลวงด้วย แม้กระทัง่ ท�ำให้ไฟตกลงมาจากฟ้า
(วิวรณ์ 13: 13) ด้วยประการฉะนี้ ผู้ที่อาศัยอยู่ในโลกนี้จะต้องเลือกจุดยืนของเขาเอง
{GC 612.1}
ข่าวสารที่ประกาศออกไปนี้จะไม่ถูกประกาศไปด้วยการโต้แย้ง แต่ด้วย
พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าผู้ทรงกระท�ำให้ความเชื่อ ข้อโต้แย้งที่ได้เสนอไปแล้ว
เมล็ดก็หว่านไปแล้วและบัดนี้จะงอกขึ้นและเกิดผล สื่อสิ่งพิมพ์ที่คนงานที่เป็นมิชชัน
นารีแจกไป ได้แผ่อิทธิพลออกมาให้เห็น แต่ถึงกระนั้น ความคิดของคนมากมายที่
รู้สึกประทับใจในข่าวสาร กลับถูกขัดขวางไม่ให้เข้าใจถึงความจริงได้อย่างเต็มที่ หรือ
มอบถวายด้วยการเชื่อฟัง บัดนี้ล�ำแสงได้ส่องทะลุเข้าไปยังทุกที่ จึงมองเห็นความจริง
ได้อย่างชัดเจน และเหล่าบุตรของพระเจ้าทีจ่ ริงใจจะตัดสายรัดทีพ่ นั ธนาการพวกเขาไว้
บัดนี้สายสัมพันธ์ของครอบครัวและความสัมพันธ์ในคริสตจักรไม่มีอ�ำนาจที่จะยับยั้ง
พวกเขาไว้ได้ ความจริงเป็นสิ่งที่มีค่ามากยิ่งกว่าทุกสิ่งทุกอย่าง ถึงแม้จะมีสิ่งที่ท�ำการ
ร่วมกันเพือ่ ต่อต้านความจริง จะมีคนกลุม่ ใหญ่ยนื ขึน้ มาอยูฝ่ า่ ยของพระเจ้า {GC 612.2}

663

คริสตจักรโรมันคาทอลิค
เป็นคริสตจักรที่หลอกลวงไหม?
นาง เอเลน จี ไวท์ ตอบ :

1.“พวกเขา(ชาวคาทอลิ ค )ได้ รั บ การสอนในความเชื่ อ ที่
หลอกลวง” (GC 565.3) 607
2.“ต้องดูประวัติศาสตร์ของลัทธิโรมันด้วยระบบหลอกลวง
ที่มโหฬารนี.้ ..” (GC 570.1} 612
608

3.“ลัทธิโรมันคาทอลิกจะตั้งอยู่บนการหลอกลวง”(GC 566.2)

YouTube: John Macarthur:Idolatry of Mary worship ,Heresy of the Roman Catholic
Mass; Carm Video: Are Roman Catholics saved? Eric Jon Phelps –The Vatican
Assassins ; The Real History of the Evil Roman Catholic Church; Roman Catholic
Deception posted by Soul Refuge
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บทที่ 39

ยุคแห่งความทุกข์ยากลำ�บาก
“ในครั้งนั้น มีคาเอล เจ้าผู้พิทักษ์ยิ่งใหญ่ ผู้คุ้มกันชนชาติของท่านจะลุกขึ้น
และจะมีเวลายากล�ำบากอย่างไม่เคยมีมา ตั้งแต่ครั้งมีประชาชาติจนถึงสมัยนั้น แต่
ในครั้งนั้นชนชาติของท่านจะรับการช่วยกู้ คือทุกคนที่มีชื่อบันทึกไว้ในหนังสือ”
(ดาเนียล 12: 1) {GC 613.1}
เมื่อการประกาศข่าวของทูตสวรรค์องค์ที่สามสิ้นสุดลง ไม่มีพระเมตตาคุณ
ให้คนท�ำผิดที่อยู่ในโลกนี้ได้อ้อนวอนอีกต่อไป ประชากรของพระเจ้าท�ำงานของเขา
ส�ำเร็จแล้ว พวกเขาได้รับ “ฝนปลายฤดู” ซึ่งเป็น “วาระพักผ่อนหย่อนใจจะได้มาจาก
พระพักตร์พระเจ้า” (กิจการของอัครทูต 3:19) และพวกเขาก็พร้อมส�ำหรับเวลาแห่ง
การทดสอบที่อยู่เบื้องหน้าเขา ทูตสวรรค์ในสวรรค์ไปมาอย่างเร่งรีบ มีทูตสวรรค์กลับ
มาจากโลกเพื่อประกาศว่าเขาได้ท�ำงานของเขาเสร็จแล้ว โลกได้รับการทดสอบครั้ง
สุดท้ายแล้ว และทุกคนที่พิสูจน์ว่าตนเองซื่อสัตย์ต่อข้อก�ำหนดของพระเจ้าจะได้รับ
“ตราประทับของพระเจ้าผู้ทรงชนม์อยู่” จากนั้นพระเยซูทรงยุติหน้าที่การเป็นผู้
ไกล่เกลี่ยในพระวิหารเบื้องบน พระองค์ทรงชูพระหัตถ์ขึ้นและตรัสด้วยเสียงอันดังว่า
“ส�ำเร็จแล้ว” และทูตสวรรค์ทงั้ หมดถอดมงกุฎของเขาลงขณะทีพ่ ระองค์ประกาศอย่าง
เคร่งขรึมว่า “ผูท้ เี่ ป็นคนอธรรมก็ให้เขาประพฤติอธรรมต่อไป ผูท้ เี่ ป็นคนลามกก็ให้เขา
ลามกต่อไป ผูท้ เี่ ป็นคนชอบธรรมก็ให้เขาเป็นคนชอบธรรมต่อไปและผูท้ เ่ี ป็นคนบริสทุ ธิ์
ก็ให้เขาเป็นคนบริสุทธิ์ต่อไป” (วิวรณ์ 22: 11) ทุกคดีผ่านการตัดสินแล้วว่าจะได้รับ
ชีวิตหรือความตาย พระคริสต์ทรงท�ำพิธีลบมลทินบาปให้ประชากรของพระองค์และ
ลบบาปของเขาออกไปแล้ว จ�ำนวนประชากรของพระองค์นนั้ ก�ำหนดไว้แล้ว “แผ่นดิน
กับราชอาณาจักรและความยิง่ ใหญ่แห่งบรรดาแผ่นดินภายใต้สวรรค์ทงั้ สิน้ ” (ดาเนียล
7: 27) ก�ำลังจะมอบให้กบั ทายาททีไ่ ด้รบั ความรอด และพระเยซูจะได้รบั การสถาปนา
ขึ้นครอบครองเป็น “จอมกษัตริย์ และจอมเจ้านาย” (วิวรณ์ 19.16) {GC 613.2}
เมื่อพระองค์เสด็จออกจากพระวิหาร ความมืดก็ปกคลุมผู้คนที่อาศัย 665

อยู่บนแผ่นดินโลก ในช่วงเวลาที่น่ากลัวนั้น คนชอบธรรมจะต้องด�ำรงชีวิตในสาย
พระเนตรของพระเจ้าผูบ้ ริสทุ ธิโ์ ดยไม่มผี ไู้ กล่เกลีย่ อ�ำนาจแห่งการยับยัง้ ทีเ่ คยควบคุม
ความชั่วร้ายจะถูกยกเลิกไป และในที่สุด ซาตานจะควบคุมคนทั้งหมดที่ไม่ยอมเสียใจ
ให้กับบาป ความอดพระทัยนานของพระเจ้าได้สิ้นสุดลง โลกนี้ได้ปฏิเสธพระเมตตา
คุณของพระองค์ ดูแคลนความรักของพระองค์และเหยียบย�ำ่ พระบัญญัตขิ องพระองค์
คนชัว่ ได้เดินผ่านช่วงเวลาแห่งการทดสอบของเขา ในทีส่ ดุ พระวิญญาณของพระเจ้าที่
พวกเขาต่อต้านอย่างดือ้ ด้านก็ไม่รบกวนเขาอีกต่อไป พวกเขาไม่มพี ระคุณของพระเจ้าที่
คอยคุม้ กัน พวกเขาไม่ได้รบั การปกป้องจากเหล่าผูท้ ชี่ วั่ ร้าย หลังจากนัน้ ซาตานจะผลัก
คนที่อาศัยอยู่ในโลกลงไปสู่ความทุกข์ยิ่งใหญ่ครั้งสุดท้าย เมื่อทูตสวรรค์ของพระเจ้า
จะเลิกห้ามลมพายุร้ายแห่งตัณหาของมนุษย์ ธาตุแท้แห่งความขัดแย้งทั้งหลายจะถูก
ปลดปล่อยออกมา ทั่วทั้งโลกจะได้รับความพินาศที่สยดสยองยิ่งกว่าที่เกิดกับกรุง
เยรูซาเล็มในอดีต {GC 614.1}
ทูตสวรรค์เพียงองค์เดียวสามารถท�ำลายบุตรหัวปีทุกคนของชาวอียิปต์ และ
ท�ำให้แผ่นดินทั้งหมดตกอยู่ในความเศร้าโศก เมื่อกษัตริย์ดาวิดท�ำผิดต่อพระเจ้าด้วย
การนับจ�ำนวนประชากรของพระองค์ ทูตสวรรค์เพียงองค์เดียวได้น�ำการท�ำลายที่
น่ากลัวเพือ่ ลงโทษความบาปของดาวิด อ�ำนาจแห่งการท�ำลายทีท่ ตู สวรรค์บริสทุ ธิล์ งมือ
ท�ำการเมื่อพระเจ้าทรงบัญชา จะเป็นอ�ำนาจเดียวกันกับที่ทูตชั่วน�ำไปใช้เมื่อพระองค์
ทรงอนุญาต บัดนี้ กองก�ำลังก็เตรียมพร้อมทีจ่ ะกระจายความหายนะไปทุกแห่งหนแล้ว
เหลือเพียงแต่รอให้พระเจ้าทรงอนุญาตเท่านั้น {GC 614.2}
ผู้ที่ถวายเกียรติให้กับพระบัญญัติของพระเจ้าจะถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้น�ำการ
พิพากษาของพระเจ้าลงมายังโลกและพวกเขาจะถูกตราว่าเป็นต้นเหตุของความ
ปั่นป่วนน่ากลัวที่เกิดขึ้นในธรรมชาติ และการต่อสู้และการนองเลือดที่เกิดขึ้นใน
ท่ามกลางมนุษย์ที่ท�ำให้โลกนี้เต็มล้นไปด้วยความทุกข์โศก อ�ำนาจที่มากับค�ำเตือน
สุดท้ายนี้ ท�ำให้คนชัว่ โกรธ ความโกรธของพวกเขาจะระเบิดใส่ทกุ คนทีไ่ ด้รบั ข่าวนี้ และ
ซาตานจะกระตุ้นวิญญาณความโกรธและการกดขี่ให้รุนแรงยิ่งขึ้น {GC 614.3}
เมือ่ พระเจ้าได้เพิกถอนการทรงสถิตด้วยของพระองค์ไปจากชนชาติยวิ เหล่า
ปุโรหิตและประชาชนทัง้ หลายไม่ได้รบั รูเ้ ลย ถึงแม้พวกเขาจะอยูภ่ ายใต้การควบคุมของ
666 ซาตานและถูกตัณหาเลวทรามร้ายกาจซัดเซไปมาก็ตาม แต่พวกเขาก็ยงั คิดว่า

ตนเองยังเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกสรร พิธีการต่างๆในวิหารยังคงด�ำเนินต่อไป เครื่อง
บูชายังคงถูกถวายบนแท่นทีเ่ ปรอะเปือ้ น และในแต่ละวัน คนทีท่ ำ� ผิดต่อพระโลหิตของ
พระบุตรผูท้ รงเป็นทีร่ กั ยิง่ ของพระเจ้า และยังหาทางฆ่าผูร้ บั ใช้และอัครทูตของพระองค์
ก็ยงั เป็นผูท้ ลู ขอพระพรจากพระเจ้า เมือ่ ค�ำตัดสินทีไ่ ม่เปลีย่ นแปลงถูกประกาศออกมา
จากพระวิหาร และชะตากรรมของโลกถูกก�ำหนดไว้ตลอดนิรันดร ผู้ที่อาศัยอยู่ในโลก
ก็จะไม่รู้เช่นกัน ผู้คนที่ถูกพระเจ้าถอนพระวิญญาณของพระองค์คืนไป ก็ยังคงด�ำเนิน
พิธีกรรมทางศาสนาของเขาต่อไป เพื่อจะท�ำให้แผนการณ์ชั่วร้ายกาจของมันส�ำเร็จ
เจ้าชายแห่งความชั่วจะดลใจผู้คนให้กระตือรือร้นตามวิธีการของมัน ซึ่งมีรูปแบบ
คล้ายคลึงกับความกระตือรือร้นที่มีในพระเจ้า {GC 615.1}
เมือ่ วันสะบาโตกลายมาเป็นประเด็นส�ำคัญของความขัดแย้งทัว่ โลกคริสเตียน
และผู้มีอ�ำนาจฝ่ายศาสนาและฝ่ายการเมืองจะร่วมมือกันบังคับให้ทุกคนถือรักษาวัน
อาทิตย์ จะมีชนกลุ่มน้อยที่ยืนกรานปฏิเสธไม่ยอมท�ำตามค�ำสั่งที่ผู้คนส่วนมากท�ำกัน
พวกเขาจะกลายเป็นศูนย์รวมความเกลียดชังของผูค้ นทัว่ ไป ซึง่ ส่งผลให้มกี ารร้องเรียน
ว่า ไม่ควรปล่อยเหล่าคนจ�ำนวนน้อยที่ยืนกรานต่อต้านข้อก�ำหนดของคริสตจักรและ
กฎหมายของรัฐ ให้พวกเขารับทุกข์ดีกว่าปล่อยให้ทั้งประเทศตกลงสู่ความสับสนและ
ความไม่มีกฎระเบียบ เมื่อกว่า 1800 ปีที่ผ่านมา ข้อโต้แย้งเดียวกันนี้ก็ถูกเหล่า “ผู้
ปกครองของประชาชน” ใช้ต่อต้านพระคริสต์ คายาฟาสที่เจ้าเล่ห์กล่าวว่า “จะเป็น
ประโยชน์แก่ท่านทั้งหลายถ้าจะให้คนตายเสียคนหนึ่งแทนที่จะให้คนทั้งชาติต้อง
พินาศ” (ยอห์น 11: 50) ดูเสมือนหนึง่ ว่า ค�ำโต้แย้งนีเ้ ป็นข้อสรุปทีด่ ี ในทีส่ ดุ จะมีคำ� สัง่
ประกาศต่อต้านผูท้ ถี่ อื รักษาวันสะบาโตของพระบัญญัตขิ อ้ ทีส่ ใี่ ห้บริสทุ ธิ์ พวกเขาจะถูก
ประณามว่าเป็นผู้ที่สมควรได้รับการลงโทษอย่างแสนสาหัส และเมื่อช่วงเวลาผ่าน
ไประยะหนึ่ง ผู้คนจะได้รับสิทธิ์ให้ก�ำจัดคนเหล่านี้ได้ ลัทธิโรมันจากโลกเก่าและ
โปรเตสแตนท์ทลี่ ะทิง้ ความเชือ่ จากโลกใหม่จะจัดการกับผูท้ ถี่ วายเกียรติแก่บทบัญชา
ทั้งหมดของพระเจ้าในสภาพที่คล้ายคลึงกัน {GC 615.2}
ประชากรของพระเจ้าจะถูกผลักเข้าไปสูเ่ หตุการณ์แห่งความล�ำบากและความ
ทุกข์ยากตามที่ผู้เผยพระวจนะของพระเจ้าบรรยายว่า เป็นเวลาทุกข์ใจของยาโคบ
“พระเจ้าตรัสดังนี้ว่า เราได้ยินเสียงร้องเพราะความกลัวตัวสั่น ความสยดสยองและ
ความไร้ศานติภาพ …..หน้าตาทุกคนจึงซีดไป อนิจจาเอ๋ย วันนั้นใหญ่โต
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เหลือเกิน ไม่มวี นั ใดเหมือน เป็นเวลาทุกข์ใจของยาโคบ แต่เขาก็ยงั จะรอดวันนัน้ ไปได้”
(เยเรมีย์ 30:5-7) {GC 616.1}
เมื่อยาโคบปล�้ำสู้อธิษฐานในยามค�่ำคืนแห่งความทุกข์ยาก เพื่อขอความช่วย
เหลือให้รอดพ้นจากเงื้อมือของเอซาว (ปฐมกาล 32: 24-30) เป็นภาพที่แสดงให้เห็น
ถึงประสบการณ์ของประชากรของพระเจ้าในเวลาแห่งความทุกข์ยาก เป็นเพราะการ
หลอกลวงที่ยาโคบได้ท�ำลงไป โดยปลอมตัวเป็นเอซาวเข้าหาบิดาของเขา เพื่อรับพร
ที่ควรจะเป็นของพี่ชาย เมื่อพี่ชายของเขาขู่จะฆ่าเขา ยาโคบรู้สึกตื่นกลัว เขาต้องหนี
เอาชีวติ รอด ภายหลังจากทีถ่ กู เนรเทศมาหลายปี เขาจึงออกเดินทางกลับบ้านเกิดตาม
พระบัญชาของพระเจ้า พร้อมกับภรรยาและลูกๆ และฝูงสัตว์เลีย้ งของเขา เมือ่ เขามาถึง
ชายแดน เขาได้รบั ข่าวว่าเอซาวก�ำลังเดินทางมาหาเขาพร้อมด้วยหมูน่ กั รบจ�ำนวนมาก
ไม่ต้องสงสัยเลยว่า คงจะมาแก้แค้น เขาเกิดความกลัวขึ้นมา หมู่คณะที่เดินทางมากับ
ยาโคบไม่มีอาวุธติดมือและป้องกันตัวเองไม่ได้ ดูประหนึ่งว่าคงจะต้องตกเป็นเหยื่อ
ความรุนแรงและคงถูกฆ่าอย่างไม่อาจปกป้องตนเองได้ และนอกเหนือจากภาระของ
ความกังวลและความกลัว เขายังถูกทับถมเพิม่ ให้หนักขึน้ ด้วยความทุกข์ของการต�ำหนิ
ตัวเอง เป็นเพราะบาปของเขาเองที่น�ำอันตรายนี้มา ความหวังเดียวของเขาคือ
พระเมตตาคุณของพระเจ้า การอธิษฐานคือโล่หป์ อ้ งกันอันเดียวของเขา แต่ถงึ กระนัน้
เขาได้ท�ำทุกสิ่งที่ตัวเขาต้องท�ำเพื่อแก้ไขความผิดที่เขาได้ท�ำไว้กับพี่ชายและหลีกเลี่ยง
ภัยอันตรายที่คุกคามเข้ามา ผู้ติดตามของพระคริสต์จะต้องท�ำสิ่งที่คล้ายคลึงกันนี้
เมื่อเขาเข้ามาใกล้เวลาแห่งของความทุกข์ยาก ให้ท�ำทุกวิถีทางเพื่อจัดวางตัวเองให้อยู่
ภายใต้แสงสว่างที่เหมาะสมต่อหน้าเหล่าคนทั้งหลาย เพื่อปลดเปลื้องอคติและหันเห
ภัยอันตรายที่คุกคามต่อเสรีภาพของสามัญส�ำนึก {GC 616.2}
ยาโคบส่งคนในครอบครัวให้ออกเดินทางไปล่วงหน้า เพือ่ ไม่ให้ใครได้เห็นความ
ระทมทุกข์ของเขา หลังจากนัน้ เขาอยูอ่ ย่างโดดเดีย่ วเพือ่ ทูลขอต่อพระเจ้า เขาสารภาพ
บาปของเขาและยอมรับพระเมตตาคุณของพระเจ้าที่มีต่อเขาด้วยความขอบคุณ ด้วย
ความถ่อมตัวลงอย่างสุดซึ้ง เขาร้องทูลขอพันธสัญญาที่พระเจ้าได้ท�ำไว้กับบรรพบุรุษ
และพระสัญญาทีพ่ ระองค์ทรงประทานให้แก่เขาในนิมติ ของยามค�ำ่ คืนทีเ่ บธเอล และใน
ดินแดนทีเ่ ขาลีภ้ ยั วิกฤติในชีวติ ของเขามาถึงแล้ว ทุกสิง่ ตกอยูใ่ นอันตราย ในท่ามกลาง
668 ความมืดมิดและความโดดเดี่ยว เขายังคงอธิษฐานและถ่อมตัวลงต่อเบื้อง

พระพักตร์พระเจ้า ในทันใดนั้น มีมือหนึ่งวางลงมาจับที่ไหล่ของเขา เขาคิดว่าคงเป็น
ศัตรูทหี่ มายเอาชีวติ และด้วยพลังแห่งความสิน้ หวังทัง้ หมด เขาปล�ำ้ สูก้ บั คูต่ อ่ สูข้ องเขา
เมือ่ วันใหม่กำ� ลังจะเริม่ ต้นขึน้ ชายแปลกหน้าได้ใช้กำ� ลังทีเ่ หนือธรรมชาติมนุษย์ โดยยืน่
มือออกไปแตะ ชายที่แข็งแรงก็กลับกลายมีสภาพเป็นอัมพาตไป เขาล้มลง ช่วยเหลือ
ตนเองไม่ได้ เขาซบหน้าลงที่บริเวณคอของคู่ต่อสู้ลึกลับ ร้องไห้อ้อนวอน บัดนี้ยาโคบ
ทราบดีวา่ บุคคลทีเ่ ขาต่อสูอ้ ยูน่ นั้ เป็นทูตแห่งพันธสัญญา ถึงแม้วา่ เขาจะพิการและได้รบั
ความเจ็บปวดทีแ่ สนสาหัส เขาไม่ยอมปล่อยเป้าหมายของเขาไป เป็นเวลาเนิน่ นานแล้ว
ทีเ่ ขาต้องทนอยูก่ บั ความสงสัย ความเศร้าเสียใจและความกังวลใจต่อบาปของเขา บัดนี้
เขาจะต้องได้ความมั่นใจว่าเขาได้รับการอภัยแล้ว ดูเหมือนว่า อาคันตุกะจากพระเจ้า
ก�ำลังจะจากไป แต่ยาโคบกอดยึดทูตนั้นไว้แน่น และทูลขอพระพร ทูตนั้นร้องขอว่า
“ปล่อยให้เราไปเถอะ เพราะใกล้สว่างแล้ว” แต่ปิตุลาร้องอุทานขึ้นว่า “ข้าพเจ้าไม่
ยอมให้ท่านไป นอกจากท่านจะอวยพรแก่ข้าพเจ้า” สิ่งที่แสดงออกมาให้เห็น เป็น
ความมัน่ ใจทีห่ นักแน่น และพากเพียรเพียงไร หากค�ำร้องทูลนีเ้ ป็นค�ำพูดทีโ่ อ้อวดและ
แอบอ้าง ยาโคบคงถูกท�ำลายไปในพริบตาเดียว แต่การทูลขอของเขานั้นเป็นความ
มั่นใจของคนที่สารภาพถึงความอ่อนแอและความไม่คู่ควรของเขา แต่ยังคงไว้วางใจ
ในพระเมตตาของพระเจ้าผู้ทรงรักษาพันธสัญญา {GC 616.3}
“เขาสู้กับทูตสวรรค์และมีชัย” (โฮเชยา 12: 4) มนุษย์หลงผิดที่ต้องตายซึ่ง
เต็มไปด้วยความบาป จะได้รับชัยชนะเหนือพระผู้ยิ่งใหญ่แห่งสรวงสวรรค์ได้ด้วยการ
ถ่อมตน การกลับใจและการมอบถวายตัวเอง ด้วยมือทีส่ นั่ เทาเขายึดมัน่ ในพระสัญญา
ของพระเจ้าและพระทัยแห่งรักของพระองค์ไม่อาจหันหลังให้กบั ค�ำร้องทูลขอของคน
บาป ชัยชนะของเขาเป็นหลักฐานและเป็นการหนุนใจให้ผอู้ นื่ ท�ำตามแบบอย่างของเขา
ชื่อของเขาที่คอยเตือนถึงความบาปของเขาได้เปลี่ยนเป็นชื่อที่เป็นอนุสรณ์ในชัยชนะ
ของเขา โดยข้อเท็จจริงที่ว่ายาโคบมีชัยเหนือพระเจ้า ได้สร้างความมั่นใจว่าเขาจะมี
ชัยชนะเหนือคนทั้งหลายด้วย เขาจะไม่กลัวที่ต้องเผชิญหน้ากับความโกรธของพี่ชาย
อีกต่อไป เพราะพระเจ้าเป็นผู้ปกป้องเขา {GC 617.1}
ซาตานกล่าวหายาโคบต่อหน้าทูตสวรรค์ของพระเจ้าโดยอ้างสิทธิทจี่ ะท�ำลาย
เขาเพราะบาปของเขา มันกระตุ้นให้เอซาวมุ่งหน้ามาต่อสู้เขา และในระหว่างที่
บรรพชนก�ำลังปล�้ำสู้อยู่ตลอดทั้งคืนนั้น ซาตานพยายามบังคับให้ยาโคบรู้สึกผิด 669

เพื่อให้เขาท้อใจและละทิ้งการพึ่งพิงในพระเจ้า ยาโคบถูกผลักดันจนเกือบสิ้นหวัง แต่
เขาทราบดีวา่ หากเขาไม่ได้การช่วยเหลือจากสวรรค์เขาจะต้องพินาศอย่างแน่นอน เขา
กลับใจจากบาปทีย่ งิ่ ใหญ่อย่างจริงใจ และร้องทูลขอพระเมตตาคุณจากพระเจ้า เขาจะ
ไม่ยอมหันไปจากความตั้งใจของเขา แต่ยึดทูตสวรรค์ไว้แน่นและร้องทูลขอด้วยความ
จริงใจ และด้วยความปวดร้าวจนกระทั่งได้ชัยชนะ {GC 618.1}
เช่นเดียวกับทีซ่ าตานชักจูงให้เอซาวเดินหน้าเข้าต่อสูก้ บั ยาโคบฉันใด มันก็จะ
ก่อกวนให้คนชั่วลุกขึ้นท�ำลายประชากรของพระเจ้าในช่วงเวลาแห่งความทุกข์ยาก
ฉันนั้น และมันกล่าวหายาโคบฉันใด มันก็จะโหมข้อกล่าวหาใส่คนของพระเจ้าฉันนั้น
มันถือว่าโลกอยู่ภายใต้อ�ำนาจของมัน แต่คนกลุ่มเล็กๆที่ถือรักษาพระบัญญัติของ
พระเจ้าก�ำลังต่อต้านอ�ำนาจของมันอยู่ หากมันสามารถกวาดล้างคนเหล่านีใ้ ห้หมดไป
จากโลกได้ มันก็ได้รับชัยชนะอย่างเต็มบริบูรณ์ มันมองเห็นทูตสวรรค์ศักดิ์สิทธิ์คอย
ปกป้องพวกเขาไว้ และมันรูด้ วี า่ บาปของพวกเขาได้รบั การอภัยแล้ว แต่มนั ไม่รวู้ า่ พวก
เขาได้รบั การตัดสินในพระวิหารเบือ้ งบนแล้วหรือยัง มันรูอ้ ย่างแม่นย�ำว่า มันได้ลอ่ ลวง
ให้พวกเขาท�ำบาปอันไหน และมันได้น�ำความบาปเหล่านี้เสนอต่อเบื้องพระพักตร์
พระเจ้าด้วยแสงสว่างที่เกินความจริง เสนอให้เห็นว่าคนเหล่านี้ไม่สมควรได้รับ
ความชอบพระทัยจากพระเจ้าเหมือนๆกับตัวมันเอง มันประกาศว่า ถ้าพระเจ้ายุตธิ รรม
จริง และพระองค์ยงั คงจะท�ำลายพวกมันและทูตของมัน พระองค์กไ็ ม่อาจอภัยบาปของ
พวกเขาได้ มันอ้างว่าคนเหล่านีเ้ ป็นเหยือ่ ของมันและเรียกร้องให้มอบพวกเขาเหล่านัน้
มาไว้ในมือของมันเพื่อให้ท�ำลายทิ้ง {GC 618.2}
ในขณะที่ซาตานใช้ความบาปของประชากรของพระเจ้ากล่าวหาพวกเขา
พระองค์ทรงอนุญาตให้มนั ล่อลวงพวกเขาจนถึงขีดสุด ความวางใจในพระเจ้า ความเชือ่
ในพระองค์และความหนักแน่นมัน่ คงของพวกเขาจะถูกทดสอบอย่างรุนแรง เมือ่ เขาต่าง
ทบทวนอดีตของตนเอง ความหวังของเขาก็พังทลายลง เพราะเขามองเห็นการดีเพียง
น้อยนิดในทัง้ ชีวติ ของเขา พวกเขาตระหนักดีถงึ ความอ่อนแอและความไม่คคู่ วร ซาตาน
พยายามท�ำให้พวกเขาผวากลัวกับความคิดว่า เขาอยูใ่ นกรณีทสี่ นิ้ หวัง เพราะรอยเปือ้ น
มลทินของเขานั้นไม่มีทางที่จะลบล้างออกไปได้ มันหวังที่จะท�ำลายความเชื่อของเขา
เพื่อให้เขายอมแพ้ต่อการทดลองและหันหลังออกไปจากความภักดีที่มีต่อพระเจ้า
670 {GC 618.3}

แม้ประชากรของพระเจ้าจะถูกล้อมรอบด้วยศัตรูที่มุ่งหวังจะท�ำลายพวกเขา
แต่กระนัน้ ความทุกข์ระทมใจทีพ่ วกเขาต้องทนอยูน่ นั้ ไม่ได้เกิดจากความกลัวการกดขี่
ข่มเหงเพื่อเห็นแก่ความจริง พวกเขากลัวว่า เขายังไม่ได้สารภาพความบาปทุกอย่าง
และกลัวว่า ความผิดบางประการทีย่ งั อยูใ่ นตัวเขาจะท�ำให้เขาไม่ได้รบั พระสัญญาของ
พระเจ้าที่ว่า “เราจะป้องกันเจ้าให้พ้นจากการลองใจ ซึ่งจะมีทั่วทั้งโลก” (วิวรณ์ 3:
10) หากพวกเขาได้รับความมั่นใจว่าบาปของเขาได้รับการอภัยแล้ว พวกเขาก็จะไม่
หวั่นเกรงการทรมานหรือความตาย แต่หากพิสูจน์แล้วว่าเขาไม่คู่ควรและสูญเสียชีวิต
เนื่องจากความบกพร่องในอุปนิสัยของเขา เขาจะกลายเป็นผู้ที่ท�ำให้พระนามบริสุทธิ์
ของพระเจ้าได้รับการต�ำหนิ {GC 619.1}
พวกเขาได้ยนิ เสียงการวางแผนการณ์ทรยศและมองเห็นการกบฏทีเ่ กิดขึน้ ทัว่
ทุกทิศ สิ่งเหล่านี้กระตุ้นภายในพวกเขาให้เกิดความปรารถนาอย่างแรงกล้า ซึ่งเป็น
ความใฝ่ฝนั ทีแ่ ท้จริงของจิตวิญญาณทีต่ อ้ งการให้การละทิง้ ศาสนายิง่ ใหญ่นแี้ ละความ
ชั่วร้ายของคนอธรรมสิ้นสุดลง แต่ในขณะที่เขาทูลวิงวอนขอพระเจ้าให้หยุดยั้งผลงาน
ของการกบฏนี้ ความรูส้ กึ ส�ำนึกทีเ่ ด่นชัดบอกเขาว่า เขาไม่มอี ำ� นาจใดพอทีจ่ ะต้านและ
ห้ามปรามคลืน่ ความชัว่ ทีย่ งิ่ ใหญ่เหล่านีไ้ ด้ พวกเขารูส้ กึ ว่า หากเขาได้ใช้ความสามารถ
ทั้งหมดของเขาในงานการรับใช้พระคริสต์อย่างสม�่ำเสมอ มุ่งมั่นรับใช้ด้วยก�ำลังอย่าง
เต็มที่แล้ว กองก�ำลังของซาตานคงมีก�ำลังที่จะมีชัยเหนือพวกเขาได้น้อยลงกว่านี้ {GC
619.2}
พวกเขาถ่อมจิตวิญญาณของเขาลงต่อเบื้องพระพักตร์พระเจ้า ชี้ให้พระองค์
มองดูการกลับใจจากบาปมากมายในอดีตของเขา และร้องทูลขอพระสัญญาของ
พระเจ้า “ให้เขาเกาะอยู่กับก�ำลังของเราเพื่อให้เขาท�ำสันติภาพกับเรา แล้วเขาจะ
ท�ำสันติภาพกับเรา” (อิสยาห์ 27: 5) ความเชื่อของพวกเขาไม่ได้สูญสลายไปเพราะ
ค�ำอธิษฐานไม่ได้รับค�ำตอบในทันที ถึงแม้พวกเขาจะตกอยู่ในความกังวล ความหวาด
กลัวและความระทมทุกข์ที่แสนสาหัส แต่พวกเขาก็ไม่ได้ระงับการร้องทูลขอ พวกเขา
ยึดมั่นในพระก�ำลังของพระเจ้าเหมือนที่ยาโคบกอดทูตสวรรค์ไว้และจิตวิญญาณจะ
กล่าวว่า “ข้าพเจ้าไม่ยอมให้ท่านไป นอกจากท่านจะอวยพรแก่ข้าพเจ้า” {GC 619.3}
หากก่อนหน้านี้ ยาโคบไม่เคยกลับใจจากความบาปทีเ่ ขาได้แย่งสิทธิบตุ รหัวปี
ด้วยการฉ้อฉลแล้ว พระเจ้าคงจะไม่สดับฟังค�ำอธิษฐานของเขาและรักษาชีวิต 671

ของเขาอย่างเมตตาปรานี ในช่วงเวลาแห่งความทุกข์ยากก็จะเป็นเช่นเดียวกัน หาก
ประชากรของพระเจ้ายังมีบาปทีไ่ ม่ได้สารภาพอยูต่ อ่ หน้าพวกเขาในขณะทีต่ อ้ งทรมาน
อยู่ด้วยความหวาดกลัวและความระทมทุกข์ พวกเขาคงจะท่วมท้นด้วยความรู้สึก
เหล่านี้ ความท้อแท้ใจจะท�ำลายความเชือ่ ของเขาไปและเขาคงจะไม่มคี วามมัน่ ใจทีจ่ ะ
ทูลขอพระเจ้าให้ทรงช่วยเขาให้หลุดพ้น แต่ในขณะทีพ่ วกเขาส�ำนึกอย่างลึกซึง้ ว่า เขาไม่
คู่ควรนั้น พวกเขาก็ไม่มีความผิดใดที่เขาได้ปิดบังไว้ที่ต้องได้รับการเปิดเผยออก บาป
ของเขาได้ไปสู่การพิพากษาล่วงหน้าก่อนและถูกลบทิ้งไปหมดแล้ว และจะไม่ถูกน�ำ
กลับมาให้จดจ�ำอีกต่อไป {GC 620.1}
ซาตานชักน�ำคนมากมายให้เชื่อว่าพระเจ้าจะทรงมองข้ามความไม่ซื่อสัตย์
เล็กๆน้อยๆในชีวิต แต่วิธีการที่พระองค์ทรงจัดการกับยาโคบนั้นแสดงให้เห็นว่า
พระองค์จะไม่ทรงอนุญาตหรือยอมทนต่อความชั่ว ทุกคนที่พยายามแก้ตัวหรือปกปิด
ความบาปของเขาและปล่อยให้ความบาปนัน้ ยังคงถูกบันทึกอยูใ่ นทะเบียนของสวรรค์
โดยไม่ได้สารภาพหรือรับการอภัย เขาผู้นั้นจะพ่ายแพ้ต่อซาตาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
กับผูท้ มี่ อี าชีพการงานทีย่ งิ่ สูงและด�ำรงต�ำแหน่งทีย่ งิ่ มีเกียรติ วิถที างของเขาจะยิง่ ร้าย
แรงในสายพระเนตรของพระเจ้า และศัตรูยงิ่ ใหญ่ของเขาจะได้รบั ชัยชนะอย่างแน่นอน
ยิง่ ขึน้ ผูท้ รี่ รี อไม่ได้เตรียมตัวให้พร้อมส�ำหรับวันของพระเจ้า เขาจะไม่พร้อมเมือ่ วันแห่ง
ความทุกข์ยากมาถึงหรือในเวลาใดๆที่ติดตามมา สภาพของคนทั้งหมดนี้จะไม่มี
ความหวัง {GC 620.2}
ผูท้ อี่ า้ งตนเป็นคริสเตียนทีต่ อ้ งเผชิญหน้ากับความขัดแย้งอันน่ากลัวโดยไม่ได้
เตรียมตัวให้พร้อมที่จะสารภาพบาปของเขา ด้วยค�ำพูดเร่าร้อนปวดร้าวด้วยความ
สิ้นหวัง ในขณะที่คนชั่วจะยินดีปรีดาในความทุกข์ยากของเขา ค�ำสารภาพบาปนี้มี
ลักษณะเช่นเดียวกับค�ำสารภาพของเอซาวหรือของยูดาส ผู้ที่กล่าวค�ำสารภาพนี้จะ
เสียใจต่อผลที่เกิดจากการล่วงละเมิด แต่เขาจะไม่ได้เสียใจในความผิด เขาไม่ได้ส�ำนึก
ผิดอย่างแท้จริง ไม่ได้รังเกียจความชั่วร้าย เขายอมรับบาปเนื่องจากกลัวการลงโทษ
เหมือนเช่นฟาโรห์ในสมัยโบราณ เขาจะกลับไปท้าทายสรวงสวรรค์เมื่อการลงโทษ
สิ้นสุดลง {GC 620.3}
ประวัติของยาโคบยังให้ความมั่นใจกับเราอีกว่า พระเจ้าจะไม่ทอดทิ้งผู้ที่
่ งจากถูกหลอก ถูกล่อลวงและทรยศ แต่เขาได้กลับมาหาพระองค์
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ด้วยการกลับใจอย่างแท้จริง ในขณะทีซ่ าตานคอยหาทางทีจ่ ะท�ำลายคนกลุม่ นี้ พระเจ้า
จะบัญชาให้ทูตสวรรค์ของพระองค์มาปลอบประโลมใจและปกป้องพวกเขาในเวลาที่
อันตรายนี้ การจู่โจมของซาตานนั้นรุนแรงและแน่วแน่ การหลอกลวงของมันน่ากลัว
แต่สายพระเนตรของพระเจ้านั้นอยู่เหนือประชากรของพระองค์และพระกรรณของ
พระองค์คอยสดับฟังเสียงร้องของพวกเขา ความทุกข์ระทมของพวกเขานั้นยิ่งใหญ่
เปลวไฟของเตาเผานั้นดูประหนึ่งว่าก�ำลังจะเผาไหม้พวกเขาจนหมดสิ้น แต่พระผู้ทรง
ถลุงจะน�ำเขาออกมาดัง่ ทองค�ำทีผ่ า่ นการหลอมด้วยไฟ ความรักของพระเจ้าทีม่ ตี อ่ เหล่า
บุตรของพระองค์ในช่วงเวลาของการทดสอบที่รุนแรงที่สุดนั้นยังมั่นคง และอ่อนโยน
เช่นเดียวกับในยามทีส่ มบูรณ์พนู สุขทีส่ ดุ จึงจ�ำเป็นทีเ่ ราจะต้องวางพวกเขาไว้ในเตาไฟ
ความฝักใฝ่ทางโลกจะต้องเผาทิ้งไปให้หมด เพื่อพระฉายาของพระคริสต์จะสะท้อน
ออกมาให้เห็นได้อย่างบริบูรณ์ {GC 621.1}
ในช่วงเวลาแห่งความทุกข์ยากและการทรมานทีก่ ำ� ลังจะเกิดขึน้ ความเชือ่ เป็น
สิ่งที่จ�ำเป็นเพื่อที่จะทนกับความเหน็ดเหนื่อย การรอคอยและความหิวโหย เป็นความ
เชื่อที่จะไม่อ่อนล้า แม้จะถูกทดลองอย่างแสนสาหัส พระเจ้าได้ประทานเวลาแห่งการ
ทดสอบให้กับทุกคน เพื่อให้เขาเตรียมพร้อมส�ำหรับช่วงเวลานั้น ยาโคบได้รับชัยชนะ
เพราะความพากเพียรและความมุ่งมั่นของเขา ชัยชนะของเขาเป็นหลักฐานแสดงให้
เห็นอ�ำนาจของการอธิษฐานอย่างไม่ลดละ ทุกคนทีจ่ ะยึดมัน่ ในพระสัญญาของพระเจ้า
เหมือนกับที่ยาโคบได้ท�ำ และจริงใจและพากเพียรเหมือนเช่นที่ยาโคบได้ท�ำลงไป
เขาจะได้ชัยชนะเหมือนเช่นที่ยาโคบได้รับชัยชนะมาแล้ว ผู้ที่ไม่ยอมละทิ้งตนเองเพื่อ
ดิ้นรนปล�้ำสู้ต่อเบื้องพระพักตร์พระเจ้า และอธิษฐานเป็นเวลานานๆด้วยความจริงใจ
เพื่อทูลขอพระพรจากพระองค์ เขาจะไม่ได้รับชัยชนะ มีน้อยคนเพียงไรที่ทราบว่า
การปล�้ำสู้กับพระเจ้านั้นคืออะไร มีน้อยคนนักที่เคยถอดใจแสวงหาพระเจ้าด้วยความ
ปรารถนารุนแรงจนกระทัง่ พลังของร่างกายถูกใช้ไปจนหมด เมือ่ คลืน่ แห่งความสิน้ หวัง
ทีไ่ ม่มภี าษาใดอาจบรรยายได้พดั ผ่านมายังผูท้ ลู ขอ มีคน น้อยคนเพียงไรทีย่ งั คงยึดมัน่
อยู่กับพระสัญญาของพระเจ้าด้วยความเชื่อที่ไม่แปรเปลี่ยน {GC 621.2}
ผู้ที่ไม่ค่อยมีความเชื่อในตอนนี้ จะมีความเสี่ยงมากต่อการตกไปอยู่ภายใต้
อ�ำนาจการหลอกลวงของซาตานและค�ำสัง่ ทีจ่ ะบังคับสามัญส�ำนึก และถึงแม้เขาจะทน
ต่อการทดสอบได้ แต่เมื่อเวลาแห่งความทุกข์ยากมาถึง เขาก็จะมีสภาพที่
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โศกเศร้าและปวดร้าวมากยิ่งกว่า เพราะเขาไม่ได้สร้างนิสัยที่จะไว้วางใจในพระเจ้า
บทเรียนแห่งความเชือ่ ทีเ่ ขาละเลยนัน้ เขาจะถูกกดดันบังคับให้เรียนรูด้ ว้ ยความผิดหวัง
ที่แสนสาหัส {GC 622.1}
บัดนี้เราจะต้องท�ำความคุ้นเคยกับพระเจ้าด้วยการพิสูจน์พระสัญญาของ
พระองค์ ทูตสวรรค์บันทึกค�ำอธิษฐานทั้งหมดที่จริงจังและจริงใจ เราควรจะต้องยอม
สละสิ่งที่ให้ความพึงพอใจด้วยความเห็นแก่ตัวของเรามากกว่าที่จะละเลยการสื่อสาร
กับพระเจ้า ความยากจนทีแ่ สนล�ำเค็ญทีส่ ดุ การละทิง้ ตนทีย่ งิ่ ใหญ่ทสี่ ดุ ทีพ่ ระเจ้าทรง
ยอมรับ จะดีกว่าทรัพย์สมบัติเกียรติยศ ความสุขสบายและมิตรภาพที่พระเจ้าไม่ทรง
ยอมรับ เราจะต้องใช้เวลาอธิษฐาน หากเราปล่อยความคิดของเราให้ไปซึมซับอยู่กับ
ผลประโยชน์ของโลก พระเจ้าอาจจะทรงประทานเวลาให้เราโดยทรงน�ำรูปเคารพที่
เป็นทองค�ำ บ้านและที่ดินอันอุดมสมบูรณ์ออกไปจากตัวเรา {GC 622.2}
คนหนุม่ สาวคงไม่ถกู ล่อลวงให้ทำ� บาป ถ้าเขาจะปฏิเสธไม่กา้ วเดินไปในทิศทาง
ใดนอกจากทางทีเ่ ขาจะทูลขอพระพรจากพระเจ้าได้ หากผูส้ อื่ ข่าวทีน่ ำ� ค�ำเตือนสุดท้าย
ที่น่ากลัวมาให้แก่โลกจะอธิษฐานขอพระพรของพระเจ้า ไม่ใช่ด้วยท่าทีที่เยือกเย็น
ไร้ชีวิต และเกียจคร้าน แต่ด้วยท่าทีร้อนรนและด้วยความเชื่อ เหมือนดังที่ยาโคบท�ำ
เขาจะได้พบสถานที่หลายแห่งที่เขาจะพูดว่า “ข้าพเจ้าได้เห็นพระพักตร์พระเจ้า แล้ว
ยังมีชีวิตอยู่” (ปฐมกาล 32: 30) ในแผ่นดินสวรรค์ เขาจะเป็นเหมือนเจ้าชายที่มีพลัง
อ�ำนาจผู้ได้รับชัยชนะร่วมกับพระเจ้าและกับมนุษย์ {GC 622.3}
“เวลายากล�ำบากอย่างไม่เคยมีมา” ก�ำลังจะเริ่มต้นให้เราเห็นในไม่ช้า และ
เราต้องได้รับประสบการณ์ที่บัดนี้เรายังไม่มีและเป็นประสบการณ์ที่หลายๆคนคร้าน
เกินกว่าที่จะได้มา เรามักจะรู้สึกว่าความทุกข์ยากที่คาดคะเนไว้จะรุนแรงกว่าที่เป็น
จริง แต่วิกฤตที่อยู่เบื้องหน้าของเราไม่ได้เป็นเช่นนั้น ภาพการบรรยายเหตุการณ์ที่ให้
เห็นจริงทีส่ ดุ นัน้ ยังไม่อาจจะเทียบกับความรุนแรงของความทุกข์ยากล�ำบากนัน้ ได้ ใน
เวลาของความทุกข์ยากนั้น จิตวิญญาณทุกดวงจะต้องยืนอยู่เบื้องพระพักตร์พระเจ้า
ด้วยตัวเอง “ถึงแม้ว่า โนอาห์ ดาเนียลและโยบอยู่ในแผ่นดินนั้น พระเจ้าตรัสว่า เรามี
ชีวติ อยูแ่ น่ฉนั ใด เขาทัง้ หลายจะช่วยบุตรทัง้ ชายและหญิงให้รอดไม่ได้ เขาจะช่วยเฉพาะ
ชีวิตของเขาไว้ได้ด้วยความชอบธรรมของเขา” (เอเสเคียล 14: 20) {GC 622.4}
่ หาปุโรหิตของเราก�ำลังท�ำการลบมลทินบาปให้เราอยูน่ นั้ เรา
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จะต้องแสวงหาทีจ่ ะเป็นคนดีรอบคอบในพระคริสต์ แม้พระผูช้ ว่ ยให้รอดของเราไม่เคย
ปล่อยให้ความนึกคิดของพระองค์ต้องพ่ายแพ้แก่อ�ำนาจการทดลอง ซาตานคอยหา
บางจุดในหัวใจของมนุษย์ทม่ี นั จะเข้ายึดครองได้ ความปรารถนาแห่งบาปบางอย่างทีเ่ รา
ทะนุถนอม อาจจะเป็นจุดที่การทดลองของมันแสดงอ�ำนาจออกมาให้เห็น แต่
พระคริสต์ทรงประกาศถึงตัวพระองค์เองว่า “เจ้าโลกจะมา ผูน้ นั้ ไม่มสี ทิ ธิอำ� นาจอะไร
เหนือเรา” (ยอห์น 14: 30) ซาตานไม่พบสิ่งใดในตัวพระบุตรของพระเจ้าที่มันจะมี
ชัยชนะได้ พระองค์ทรงถือรักษาพระบัญญัติของพระบิดา และไม่มีความบาปใน
พระองค์ทซี่ าตานจะใช้ให้เกิดประโยชน์ตอ่ มันได้ นีค่ อื สภาพของผูท้ จี่ ะยืนหยัดอยูไ่ ด้ใน
ช่วงเวลาแห่งความทุกข์ยาก {GC 623.1}
ในช่วงชีวิตของเรานี้ เราจะต้องแยกบาปให้ออกไปจากตัวเรา โดยเชื่อใน
พระโลหิตของพระคริสต์ที่ได้ทรงไถ่บาปให้แก่เรา พระผู้ช่วยให้รอดผู้แสนประเสริฐ
ของเราทรงเชื้อเชิญเราให้ติดสนิทกับพระองค์ เพื่อความอ่อนแอของเราจะประสาน
เข้ากับพระก�ำลังของพระองค์ เพื่อความโง่เขลาของเราจะประสานเข้ากับพระปัญญา
ของพระองค์ เพือ่ ความไม่คคู่ วรของเราจะประสานเข้ากับคุณงามความดีของพระองค์
พระกรุณาธิคุณของพระเจ้าเป็นโรงเรียนที่เราจะต้องเรียนรู้ถึงความอ่อนสุภาพและ
ความถ่อมตนของพระเยซู พระเจ้าทรงตั้งเป้าหมายที่แท้จริงของชีวิตไว้ตรงหน้าเรา
ไม่ใช่เป็นทางที่เราเลือกซึ่งดูว่าง่ายและสุขสบายส�ำหรับเรา แต่เป็นเป้าหมายที่แท้จริง
ในชีวติ ทัง้ หมดนีข้ นึ้ อยูก่ บั เราทีจ่ ะให้ความร่วมมือกับตัวแทนต่างๆทีพ่ ระเจ้าแห่งสรวง
สวรรค์ทรงใช้ในพระราชกิจที่จะปรับปรุงบุคลิกของเราให้เป็นไปตามแบบอย่างของ
พระเจ้า ผู้ที่ละเลยหรือผัดผ่อนภาระนี้ จะต้องพบกับภัยอันตรายน่ากลัวที่จะเกิดกับ
จิตวิญญาณของเขา {GC 623.2}
ในนิมติ ของอัครสาวกยอห์น ท่านได้ยนิ เสียงหนึง่ ดังขึน้ ในสวรรค์รอ้ งว่า “วิบตั ิ
จะมีแก่แผ่นดินโลกและทะเล เพราะว่ามารได้ลงมาหาเจ้าด้วยความโกรธยิง่ นัก เพราะ
ว่ามันรู้ว่าเวลาของมันมีน้อย” (วิวรณ์ 12: 12) ภาพเหตุการณ์ที่ท�ำให้มีเสียงร้องดังมา
จากสวรรค์นนั้ ช่างน่ากลัว ซาตานจะโกรธรุนแรงมากยิง่ ขึน้ เมือ่ มันมีเวลาน้อยลง และ
การหลอกลวงและการท�ำลายของมันจะมาถึงจุดสุดยอดเมื่อเวลาแห่งความทุกข์ยาก
มาถึง {GC 623.3}
เครื่องหมายน่ากลัวซึ่งเกิดจากอ�ำนาจเหนือธรรมชาติจะปรากฏ
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ให้เห็นบนท้องฟ้าในเร็ววันนี้ สิ่งเหล่านี้เป็นอ�ำนาจการท�ำอัศจรรย์ของผีมาร วิญญาณ
ของผีรา้ ยจะออกไปยังกษัตริยต์ า่ งๆของโลกนี้ และไปยังทัว่ ทัง้ โลกเพือ่ ใช้การหลอกลวง
ผูกมัดพวกเขา และเร่งเร้าให้เข้าร่วมมือกับซาตานในการต่อสู้ครั้งสุดท้ายเพื่อต่อต้าน
รัฐบาลของสวรรค์ เหล่าผู้ปกครองและพลเมืองจะถูกตัวแทนเหล่านี้หลอก จะมีคนที่
แสร้งท�ำตัวเป็นพระคริสต์ปรากฏขึ้น และอ้างชื่อและเรียกร้องให้ถวายการนมัสการ
ซึ่งเป็นของพระผู้ช่วยให้รอดเท่านั้น พวกเขาจะกระท�ำการอัศจรรย์ด้วยการรักษาผู้ที่
เจ็บป่วย และอ้างว่า มีเรือ่ งราวจากสวรรค์มาแจ้งให้ทราบ แต่เป็นเรือ่ งราวทีข่ ดั แย้งกับ
ค�ำพยานในพระคัมภีร์ {GC 624.1}
ในฉากสุดท้ายของละครแห่งการหลอกลวงที่ยิ่งใหญ่นั้น ซาตานเองจะปลอม
ตัวเป็นพระคริสต์ คริสตจักรได้ยอมรับมานานแล้วว่า การรอคอยการเสด็จมาของพระ
ผู้ช่วยให้รอดเป็นศูนย์รวมความหวังของพวกเขา บัดนี้จอมหลอกลวงยิ่งใหญ่จะท�ำตัว
ให้ดูประหนึ่งว่าพระคริสต์ได้เสด็จมาแล้ว ในที่ต่างๆบนโลกนี้ ซาตานจะปรากฏตัว
ท่ามกลางมนุษย์เป็นคนที่ยิ่งใหญ่ซึ่งเต็มไปด้วยแสงเจิดจ้าที่คล้ายคลึงกับค�ำบรรยาย
ของพระบุตรของพระเจ้าที่ยอห์นเปิดเผยไว้ในพระธรรมวิวรณ์ (วิวรณ์ 1: 13-15) ไม่มี
สิ่งใดที่ตาของมนุษย์ผู้ที่ต้องตายเคยเห็นจะน�ำมาเทียบได้กับรัศมีภาพที่ล้อมรอบตัว
มันนั้น เสียงร้องแห่งความมีชัยดังก้องในอากาศ “พระคริสต์เสด็จมาแล้ว! พระคริสต์
เสด็จมาแล้ว” ประชาชนต่างก้มกราบลงต่อหน้ามันด้วยความเคารพ ในขณะทีม่ นั ชูมอื
ทัง้ สองขึน้ และประกาศอวยพรพวกเขา เหมือนเช่นพระคริสต์เคยอวยพรเหล่าสาวกใน
ขณะที่พระองค์ยังทรงด�ำเนินอยู่ในโลก เสียงของมันนั้นนุ่มนวลและน่าฟัง และเต็มไป
ด้วยความไพเราะ ด้วยน�้ำเสียงที่อ่อนโยนและเมตตา มันได้ประกาศความจริงแห่ง
พระคุณของสวรรค์เช่นเดียวกับที่พระผู้ช่วยให้รอดเคยตรัสไว้แล้ว มันรักษาความ
เจ็บป่วยของประชาชน จากนั้น ในคราบของพระคริสต์ที่มันปลอมตัวเข้ามา มันจะ
ประกาศว่าได้เปลีย่ นวันสะบาโตเป็นวันอาทิตย์แล้ว มันสัง่ ให้ทกุ คนถือรักษาวันทีม่ นั ได้
ท�ำให้ศกั ดิส์ ทิ ธิแ์ ล้ว มันยังประกาศอีกว่า ผูท้ ยี่ งั คงยืนกรานถือรักษาวันทีเ่ จ็ดให้บริสทุ ธิ์
ก�ำลังลบหลู่มัน ด้วยการปฏิเสธไม่รับฟังแสงสว่างและความจริงที่ทูตของมันส่งมาให้
นี่เป็นการหลอกลวงที่รุนแรงที่มีอ�ำนาจยิ่งใหญ่เหมือนเช่นชาวสะมาเรียที่ถูกซีโมน
ชาวมากัสหลอก ฝูงชนตั้งแต่คนเล็กน้อยที่สุดจนถึงผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดเชื่อฟังเวทมนตร์
676 เหล่านี้ ต่างพูดกันว่า นี่ “เป็นอานุภาพของพระเจ้า ซึ่งเรียกว่ามหิทธิฤทธิ์”

(กิจการของอัครทูต 8:10) {GC 624.2}
แต่ประชากรของพระเจ้าจะไม่ถกู หลอก ค�ำสอนของพระคริสต์เทียมเท็จไม่ได้
เป็นไปตามค�ำสอนในพระคัมภีร์ ค�ำอวยพรของมันประกาศให้กบั ผูท้ บี่ ชู าสัตว์รา้ ยและ
รูปของมัน เป็นคนกลุม่ เดียวกันทีพ่ ระคัมภีรเ์ ปิดเผยว่าจะได้รบั พระพิโรธของพระเจ้าที่
จะเทออกมาโดยไม่ได้เจือปนกับสิ่งใด {GC 625.1}
และยิ่งกว่านี้ ซาตานไม่ได้รับอนุญาตให้ปลอมแปลงวิธีการเสด็จมาของ
พระคริสต์ พระผู้ช่วยให้รอดทรงเตือนประชากรของพระองค์เกี่ยวกับเรื่องนี้ และ
พระองค์ทรงตรัสถึงลักษณะของการเสด็จมาครั้งที่สองของพระองค์ไว้อย่างชัดเจน
“ด้วยว่าจะมีพระคริสต์เทียมเท็จ และผู้ท�ำนายเทียมเท็จหลายคนเกิดขึ้น ท�ำหมาย
ส�ำคัญอันใหญ่และการมหัศจรรย์ ล่อลวงแม้ผทู้ พี่ ระเจ้าทรงเลือกสรรให้หลง ถ้าเป็นได้
ดูเถิด เราได้กล่าวเตือนท่านทัง้ หลายไว้กอ่ นแล้ว เหตุฉะนัน้ ถ้าใครจะบอกท่านทัง้ หลาย
ว่า ‘ท่านผู้นั้นอยู่ในถิ่นทุรกันดาร’ ก็จงอย่าออกไป หรือจะว่า ‘อยู่ที่ห้องใน’ ก็จง
อย่าเชือ่ ด้วยว่าฟ้าแลบมาจากทิศตะวันออก ส่องไปจนถึงทิศตะวันตกฉันใด การเสด็จ
มาของบุตรมนุษย์ก็จะเป็นฉันนั้น” (มัทธิว 24:24-27, 31; 25:31; วิวรณ์ 1:7; 1 เธสะ
โลนิกา 4:16, 17) การเสด็จกลับมาของพระเยซูนั้น ไม่สามารถปลอมแปลงได้ ทุกคน
จะมองเห็นการเสด็จมาของพระองค์ ทั่วทั้งโลกจะได้เป็นประจักษ์พยาน {GC 625.2}
มีเพียงผู้ที่หมั่นมานะศึกษาพระคัมภีร์ และผู้ที่ยอมรับความจริงด้วยความรัก
ทีจ่ ะได้รบั การปกป้องจากการหลอกลวงทีร่ นุ แรง ซึง่ ได้จบั กุมโลกนีไ้ ว้เป็นเชลย มีเพียง
ค�ำพยานในพระคัมภีรเ์ ท่านัน้ ทีจ่ ะจับการปลอมแปลงของผูห้ ลอกลวงได้ เวลาแห่งการ
ทดสอบจะมาถึงทุกคน การทดลองจะเป็นตัวกลั่นกรองคริสเตียนที่แท้จริงออกมาให้
เห็น ประชากรของพระเจ้าได้ตั้งมั่นในพระวจนะของพระองค์แล้วหรือยัง เพื่อเขาจะ
ไม่ตอ้ งยอมพ่ายแพ้ตอ่ หลักฐานทีเ่ ป็นความรูส้ กึ ในช่วงเวลาวิกฤตเช่นนี้ พวกเขาจะยึด
มัน่ ในพระคัมภีร์ และพระคัมภีรเ์ ท่านัน้ หรือเปล่า หากเป็นไปได้ซาตานจะกันไม่ให้พวก
เขาได้เตรียมตัวพร้อมที่จะลุกขึ้นยืนในวันนั้น มันจะจัดการกับกิจธุระต่างๆเพื่อขวาง
กัน้ ทางของเขาเหล่านัน้ และให้พวกเขาพัวพันกับทรัพย์สนิ ฝ่ายโลก ท�ำให้เขาต้องแบก
ภาระทีห่ นักและเหนือ่ ยล้า เพือ่ จิตใจของเขาจะถูกทับถมด้วยเรือ่ งต่างๆในชีวติ และวัน
เวลาของการทดสอบจะมาถึงเหมือนดั่งขโมยย่องมา {GC 625.3}
เมื่อผู้น�ำทั้งหลายในโลกคริสเตียนได้ออกค�ำสั่งต่อต้านผู้ที่ถือรักษา 677

พระบัญญัตไิ ม่ให้ได้รบั การปกป้องของรัฐบาลและปล่อยให้ตกอยูใ่ นมือของผูท้ ตี่ อ้ งการ
ท�ำลายพวกเขานัน้ ประชากรของพระเจ้าจะหลบหนีไปจากเมืองและหมูบ่ า้ น และรวม
ตัวกันเป็นกลุม่ ไปอาศัยอยูใ่ นทีเ่ ปล่าเปลีย่ วและห่างไกลทีส่ ดุ มีคนมากมายได้พกั พิงใน
ภูเขาที่มั่นคง เช่นเดียวกับคริสเตียนที่อาศัยอยู่ในหุบเขาพิดมอนท์ พวกเขาจะใช้ที่สูง
ของโลกเป็นวิหารของเขาและจะขอบคุณพระเจ้าส�ำหรับ “ที่ก�ำบัง….ที่เป็นป้อมหิน”
(อิสยาห์ 33: 16) แต่คนมากมายจากทุกชาติและทุกชนชั้น ทั้งชั้นสูงและชั้นต�่ำ ร�่ำรวย
และยากจน ผิวด�ำและผิวขาวจะถูกจับกุมด้วยความไม่ยตุ ธิ รรมและโหดเหีย้ มทีส่ ดุ ผูท้ ี่
พระเจ้าทรงรักต้องใช้ชวี ติ ในช่วงวันเวลาแห่งความยากล�ำบากด้วยการถูกโซ่ลา่ มไว้ ถูก
กักขังอยู่ในเรือนจ�ำ ถูกตัดสินประหารชีวิต บางคนถูกปล่อยทิ้งให้อดตายในห้องกักขัง
ใต้ดินที่เหม็นและมืด ไม่มีหูของมนุษย์คนใดได้ยินเสียงร้องคว�่ำครวญของเขา ไม่มีมือ
ของมนุษย์คนใดที่จะยื่นเข้าไปช่วยเหลือ {GC 626.1}
พระเจ้าทรงลืมประชากรของพระองค์ในช่วงเวลาแห่งความทุกข์ยากแล้วหรือ
เมื่อคนในยุคสมัยก่อนน�้ำท่วมโลกถูกพิพากษา พระองค์ทรงลืมโนอาห์ผู้สัตย์ซื่อแล้ว
หรือ เมื่อไฟตกลงมาจากสวรรค์เพื่อเผาเมืองในที่ราบพระองค์ทรงลืมโลทแล้วหรือ
พระองค์ทรงลืมโยเซฟที่แวดล้อมด้วยผู้กราบไหว้รูปเคารพในอียิปต์แล้วหรือ เมื่อ
พระนางเยเซเบลขูว่ า่ จะฆ่าเอลียาห์ให้เหมือนกับทีเ่ ขาได้ทำ� กับผูท้ ำ� นายของพระบาอัล
พระองค์ทรงลืมเอลียาห์แล้วหรือ พระองค์ทรงลืมเยเรมียท์ ถี่ กู คุมขังอยูใ่ นหลุมทีม่ ดื และ
หดหู่แล้วหรือ พระองค์ทรงลืมผู้ผู้ที่น่ายกย่องสามคนในเตาไฟร้อนแรง หรือดาเนียล
ในถ�้ำสิงห์แล้วหรือ {GC 626.2}
“แต่ศิโยนกล่าวว่า “พระเจ้าได้ทรงละทิ้งข้าพเจ้าแล้ว องค์พระผู้เป็นเจ้าของ
ข้าพเจ้าทรงลืมข้าพเจ้าเสียแล้ว” “ผู้หญิงจะลืมบุตรที่ยังกินนมของนาง และจะไม่
เมตตาบุตรจากครรภ์ของนางได้หรือ” แม้ว่าคนเหล่านี้ยังลืมได้ กระนั้นเราก็จะไม่ลืม
เจ้า ดูเถิด เราได้สลักเจ้าไว้บนฝ่ามือของเรา ก�ำแพงเมืองของเจ้าอยู่ต่อหน้าเราเสมอ”
(อิสยาห์ 49: 14-16) พระเจ้าจอมโยธาทรงตรัสไว้แล้วว่า “ผู้ใดได้แตะต้องเจ้า ก็ได้
แตะต้องแก้วพระเนตรของพระองค์” (เศคาริยาห์ 2:8) {GC 626.3}
แม้ว่าศัตรูจะโยนพวกเขาเข้าไปไว้ในเรือนจ�ำ แต่กระนั้นก�ำแพงคุกมืดไม่
สามารถตัดพวกเขาออกจากการสื่อสารระหว่างจิตวิญญาณของเขากับพระคริสต์ได้
678 พระองค์ผู้ทรงมองเห็นความอ่อนแอทั้งหลายของเขา พระองค์ผู้ทรงคุ้นเคย

กับการทดลอง พระองค์ทรงอยูเ่ หนืออ�ำนาจทัง้ หมดของโลก และทูตสวรรค์จะลงมาหา
เขาในห้องขังทีโ่ ดดเดีย่ ว เพือ่ น�ำแสงสว่างและสันติสขุ ของสวรรค์มาให้ เรือนจ�ำจะเป็น
ดั่งพระราชวัง เพราะว่าผู้ที่ร�่ำรวยในความเชื่ออาศัยอยู่ที่นั่น และก�ำแพงที่เศร้าหมอง
จะสว่างขึน้ ด้วยแสงจากสวรรค์เหมือนเมือ่ สมัยเปาโลและสิลาสอธิษฐานและร้องเพลง
สรรเสริญกลางดึกในคุกมืดของเมืองฟิลิปปี {GC 627.1}
การพิพากษาของพระเจ้าจะลงมายังผู้ที่พยายามกดขี่และท�ำลายประชากร
ของพระองค์ ความอดทนนานของพระองค์ที่มีต่อคนชั่วท�ำให้พวกเขากล้าหาญมาก
ยิง่ ขึน้ ทีจ่ ะล่วงละเมิด แต่การลงโทษของพวกเขานัน้ จะเกิดขึน้ อย่างแน่นอนและน่ากลัว
เพราะถูกหน่วงเหนี่ยวไว้เป็นเวลานานแล้ว “พระเจ้าจะทรงลุกขึ้นอย่างที่บนภูเขา
เปริซมิ พระองค์จะพิโรธอย่างทีใ่ นหุบเขากิเบโอน เพือ่ กระท�ำพระราชกิจของพระองค์
พระราชกิจของพระองค์นั้นประหลาดและเพื่อกระท�ำงานของพระองค์ งานของ
พระองค์ก็แปลก” (อิสยาห์ 28: 21) พระราชกิจการลงโทษของพระเจ้าผู้ทรงความ
เมตตานัน้ เป็นพระราชกิจทีป่ ระหลาด “เรามีชวี ติ อยูแ่ น่ฉนั ใด เราไม่พอใจในความตาย
ของคนอธรรม” (เอเสเคียล 33: 11) “พระเจ้าผูท้ รงพระกรุณา ทรงกอปรด้วยพระคุณ
ทรงกริว้ ช้าและบริบรู ณ์ดว้ ยความรักมัน่ คงและความสัตย์จริง…ผูท้ รงโปรดยกโทษการ
ล่วงละเมิดการทรยศและบาปของเขาเสีย แต่กระนั้นก็ “ทรงถือว่าไม่มีโทษก็หามิได้”
“พระเจ้าทรงกริว้ ช้า ทรงฤทธานุภาพใหญ่ยงิ่ พระเจ้าจะไม่ทรงงดโทษเลย” (อพยพ 34:
6,7; นาฮูม 1: 3) ด้วยความน่ากลัวที่อยู่ในความชอบธรรม พระองค์จะทรงแก้ต่างให้
กับอ�ำนาจของพระบัญญัติของพระองค์ที่ถูกเหยียบย�่ำ ความรุนแรงของการแก้แค้น
ที่ก�ำลังรอคอยผู้ล่วงละเมิดอยู่นั้น พระเจ้าอาจจะทรงตัดสินแก้แค้นด้วยความไม่เต็ม
พระทัยที่จะทรงจัดการให้ยุติธรรม ประชาชาติที่พระองค์ทรงอดทนมาช้านาน และ
ไม่ได้ทรงลงมือตีจนกระทั่งขนาดความชั่วของเขาในบัญชีของพระองค์มีอยู่จนเติมล้น
และในที่สุด ประชาชาติเหล่านี้จะต้องดื่มจากจอกแห่งพระพิโรธที่ไม่ได้เจือปนกับ
พระเมตตา {GC 627.2}
เมื่อการเป็นผู้ไกล่เกลี่ยของพระคริสต์ในพระวิหารสิ้นสุดลง พระพิโรธที่
ไม่ระคนกับสิง่ ใดจะถูกเทลงมายังผูท้ กี่ ราบไหว้สตั ว์รา้ ยและรูปของมันและรับตราของ
มัน (วิวรณ์ 14: 9,10) ภัยพิบัติที่เกิดกับชาวอียิปต์เมื่อพระเจ้าก�ำลังจะปลดปล่อย
ชนชาติอิสราเอลออกมานั้น มีลักษณะคล้ายคลึงกับการพิพากษาที่จะตกลง 679

สู่แผ่นดินโลก ก่อนที่พระเจ้าจะปลดปล่อยประชากรของพระองค์ แต่ภัยพิบัตินี้จะมี
ความน่ากลัวและรุนแรงกว่า ผู้เขียนวิวรณ์ได้บรรยายถึงภัยน่ากลัวว่า “คนทั้งหลาย
ที่มีเครื่องหมายของสัตว์ร้ายและบูชารูปของมันก็เกิดเป็นแผลร้ายที่เป็นหนองทั่วตัว”
“ทะเลก็กลายเป็นเลือดเหมือนเลือดของคนตาย และบรรดาสิง่ ทีม่ ชี วี ติ อยูใ่ นทะเลนัน้ ก็
ตายหมดสิน้ ” และ “แม่นำ�้ และบ่อน�ำ้ พุทงั้ ปวงและน�ำ้ เหล่านัน้ ก็กลายเป็นเลือด” การ
ลงโทษเหล่านี้ร้ายแรงน่ากลัวอย่างยิ่งแต่ก็พิสูจน์ให้เห็นความยุติธรรมของพระเจ้าได้
อย่างไม่ผิดพลาด ทูตสวรรค์ของพระเจ้าประกาศว่า “พระองค์ทรงเป็นผู้ชอบธรรม
ในการทรงพิพากษาเหตุการณ์เหล่านัน้ เพราะเขาทัง้ หลายได้กระท�ำให้โลหิตของพวก
ธรรมิกชนและของผู้เผยพระวจนะไหลออกและพระองค์ได้ประทานโลหิตให้เขาดื่ม
สมควรแก่กรรมของเขาแล้ว” (วิวรณ์ 16: 2-6) ด้วยการตัดสินประหารคนของพระเจ้า
ให้ตาย พวกเขาได้ทำ� ผิดให้เลือดตกลงมายังตัวเขา ราวกับว่า มือของเขาได้ทำ� ให้โลหิต
ตกจริงๆ ในลักษณะเดียวกันกับทีพ่ ระคริสต์ทรงประกาศว่า ชาวยิวในสมัยของพระองค์
ต้องรับผิดกับเลือดของคนบริสุทธิ์ที่ตกตั้งแต่สมัยของอาแบล เพราะคนเหล่านี้มี
วิญญาณจิตเดียวกันและก�ำลังท�ำงานที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันกับพวกที่ได้ฆ่าผู้เผย
พระวจนะทั้งหลาย {GC 627.3}
ในภัยพิบตั ทิ ตี่ ามมานัน้ ดวงอาทิตย์มอี ำ� นาจ “คลอกมนุษย์ดว้ ยไฟ ความร้อน
แรงกล้าได้คลอกคนทั้งหลาย” (ข้อ 8,9) ผู้เผยพระวจนะได้บรรยายถึงสภาพของโลก
ในเวลาทีน่ า่ กลัวเช่นนีไ้ ว้วา่ “พืน้ ดินก็เศร้าโศก….ผลของนาก็ถกู ท�ำลายไปหมด…..ต้นไม้
ในนาทัง้ สิน้ ก็เหีย่ วไป ความยินดีกป็ ระลาตไปจากบรรดาบุตรของมนุษย์” “เมล็ดพืชก็
แห้งตายอยู่ในดิน ฉางก็ร้างเปล่า……สัตว์เดียรฉานร้องครวญครางแล้ว ฝูงวัวก็สนเท่ห์
เพราะว่าไม่มีลานหญ้าให้มัน…..น�้ำในห้วยแห้งไปและไฟก็เผาผลาญทุ่งหญ้าแห่งถิ่น
ทุรกันดาร” “พระเจ้าตรัสว่า ในวันนั้นเสียงเพลงในพระวิหารจะเป็นเสียงร�่ำไห้ จะมี
ศพมากมายทุกแห่งทิ้งไว้เงียบๆ” (โยเอล 1:10-12, 17-20; อาโมส 8:3) {GC 628.1}
ภัยพิบัตินี้ไม่ได้เกิดขึ้นทั่วทั้งแผ่นดินโลก มิฉะนั้นผู้คนที่อาศัยในโลกจะถูก
ตัดขาดไปจนหมด แต่กระนั้นก็ยังเป็นการเฆี่ยนตีน่ากลัวที่สุดเท่าที่เคยเกิดกับมนุษย์
ที่ต้องตาย การพิพากษาทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ก่อนประตูพระกรุณาธิคุณจะปิด
ลงนั้นระคนกับพระเมตตา พระโลหิตของพระคริสต์ที่อ้อนวอนนั้นได้ปกป้องคนบาป
680 จากการต้องรับความผิดอย่างเต็มที่ แต่ในการพิพากษาสุดท้าย พระพิโรธจะ

ถูกเทลงมาโดยไม่มีความเมตตาเจือปนอยู่เลย {GC 628.2}
ในวันนั้นฝูงชนอยากจะหลบภัยอยู่ในพระเมตตาของพระเจ้าซึ่งพวกเขาเคย
ดูแคลนมานานแล้ว “พระเจ้าตรัสว่า ดูเถิด วันเวลาก็มาถึง เมือ่ เราจะส่งทุพภิกขภัยมา
ที่แผ่นดิน ไม่ใช่การอดอาหาร หรือการกระหายน�้ำ แต่จะอดฟังพระวจนะของพระเจ้า
เขาทั้งหลายจะท่องเที่ยวจากทะเลนี้ไปทะเลโน้น และจากทิศเหนือไปทิศตะวันออก
เขาทั้งหลายจะวิ่งไปวิ่งมา เพื่อแสวงหาพระวจนะของพระเจ้า แต่เขาจะหาไม่พบ”
(อาโมส 8:11, 12) {GC 629.1}
ไม่ใช่ว่า ประชากรของพระเจ้าจะไม่ต้องทนต่อความทุกข์ทรมาน แต่ในขณะ
ทีพ่ วกเขาถูกกดขีข่ ม่ เหงและตกอยูใ่ นความทุกข์ยาก ในขณะทีต่ อ้ งทนกับความยากจน
และทนกับการขาดแคลนอาหาร พวกเขาจะไม่ถูกปล่อยทิ้งไว้ให้พินาศ พระเจ้าองค์
เดียวกับที่ดูแลเอลียาห์จะไม่ทอดทิ้งบุตรของพระองค์แม้จะเป็นสักคนเดียวก็ตามที่
ยอมสละตน พระองค์ผู้ทรงนับเส้นผมบนศีรษะของเขา พระองค์จะทรงดูแลเขา และ
ในเวลาทีเ่ กิดการกันดารอาหาร พวกเขาจะได้รบั การเลีย้ งดูจนอิม่ ในขณะทีค่ นชัว่ ก�ำลัง
ตายด้วยความหิวโหยและโรคระบาด ทูตสวรรค์จะปกป้องเหล่าคนชอบธรรมและ
เพิม่ เติมสิง่ ทีเ่ ขาขัดสน พระเจ้าทรงประทานค�ำสัญญาให้กบั “ผูด้ ำ� เนินอย่างชอบธรรม”
ว่า “จะมีผู้ให้อาหารเขา น�้ำของเขามีแน่” เมื่อ “คนจนและคนขัดสนแสวงน�้ำและไม่มี
และลิ้นของเขาก็แห้งผากเพราะความกระหาย เราคือพระเจ้า จะตอบเขาเอง เรา
พระเจ้าของอิสราเอลจะไม่ละทิ้งเขา” (อิสยาห์ 33:15, 16; 41:17) {GC 629.2}
“แม้ต้นมะเดื่อไม่มีดอกบาน หรือเถาองุ่นไม่มีผล ผลมะกอกเทศก็ขาดไป
ทุ่งนามิได้เกิดอาหาร ฝูงสัตว์ขาดไปจากคอก และไม่มีฝูงวัวที่ในโรง” ถึงกระนั้นผู้ที่
ย�ำเกรงพระเจ้า “จะร่าเริงในพระเจ้า” และมีความเปรมปรีดิ์ในพระเจ้าผู้ทรงช่วยเขา
ให้รอด (ฮาบากุก 3:17, 18) {GC 629.3}
“พระเจ้าทรงเป็นผูอ้ ารักขาท่าน พระเจ้าทรงเป็นทีก่ ำ� บังทีข่ า้ งขวามือของท่าน
ดวงอาทิตย์จะไม่โจมตีทา่ นในเวลากลางวัน หรือดวงจันทร์ในเวลากลางคืน พระเจ้าจะ
ทรงอารักขาท่านให้พน้ ภยันตรายทัง้ สิน้ พระองค์จะทรงอารักขาชีวติ ของท่าน”“เพราะ
พระองค์จะทรงช่วยกู้ตัวท่านจากกับของพรานนก และจากโรคภัยอย่างร้ายแรงนั้น
พระองค์จะทรงปกท่านไว้ดว้ ยปีกของพระองค์ และท่านจะลีภ้ ยั อยูใ่ ต้ปกี ของพระองค์
ความสัตย์สุจริตของพระองค์เป็นโล่และเป็นดั้ง ท่านจะไม่กลัวความ
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สยดสยองในกลางคืน หรือกลัวลูกธนูที่ปลิวไปในกลางวัน หรือโรคภัยที่ไล่มาใน
ความมืด หรือโรคซึ่งท�ำลายในเที่ยงวัน พันคนจะล้มอยู่ที่ข้างๆท่าน หมื่นคนที่มือขวา
ของท่าน แต่ภยั นัน้ จะไม่มาใกล้ทา่ น ท่านจะมองดูดว้ ยตาเท่านัน้ และเห็นการตอบแทน
แก่คนอธรรม เพราะท่านได้กระท�ำให้พระเจ้าผู้เป็นที่ลี้ภัยของข้าพเจ้า คือองค์ผู้สูงสุด
เป็นที่อยู่ของท่าน ไม่มีการร้ายใดๆจะตกมาบนท่าน ไม่มีภัยมาใกล้เต็นท์ของท่าน”
(สดุดี 121: 5-7; 91: 3-10) {GC 629.4}
แต่ถงึ กระนัน้ ในสายตาของมนุษย์แล้ว ประชากรของพระเจ้าจะต้องประทับ
ค�ำพยานของเขาด้วยเลือดของเขาเอง เช่นเดียวกับผู้ที่ได้ยอมพลีชีพเพื่อความเชื่อใน
สมัยก่อน พวกเขาเองเริม่ กลัวว่า พระเจ้าทรงทอดทิง้ พวกเขาไปเสียแล้ว พระองค์ปล่อย
ให้พวกเขาล้มลงในมือของศัตรู เป็นช่วงเวลาแห่งความทุกข์ที่น่าสะพรึงกลัว พวกเขา
ร้องทูลขอพระเจ้าให้ช่วยกู้เขาทั้งกลางวันและกลางคืน คนชั่วปรีดา และมีเสียงร้องที่
เยาะเย้ยดังขึ้นว่า “ความเชื่อของเจ้าหายไปไหน ถ้าหากท่านเป็นพลไพร่ของพระเจ้า
แล้วท�ำไมพระองค์จึงไม่ช่วยให้ท่านหลุดพ้นจากมือของเรา” แต่เหล่าผู้ที่รอคอยจ�ำ
ได้ว่าในขณะที่พระเยซูก�ำลังสิ้นพระชนม์บนกางเขนคาล์วารีนั้น พวกมหาปุโรหิตและ
ผูป้ กครองต่างตะโกนขึน้ อย่างเย้ยหยันว่า “เขาช่วยคนอืน่ ให้รอดได้ แต่ชว่ ยตัวเองไม่ได้
เขาเป็นกษัตริย์ของชาติอิสราเอล ให้เขาลงมาจากกางเขนเดี๋ยวนี้เถิด เราจะได้เชื่อถือ
บ้าง” (มัทธิว 27:42) พวกเขาปล�้ำสู้กับพระเจ้าเช่นเดียวกับยาโคบ สีหน้าของพวกเขา
บ่งบอกถึงการดิ้นรนที่มีอยู่ภายใน ใบหน้าของทุกคนมีแต่ความซีดเซียว แต่ถึงกระนั้น
พวกเขาไม่ได้ยุติการทูลขออ้อนวอนอย่างจริงใจของเขา {GC 630.1}
หากมนุษย์จะมองด้วยสายตาของชาวสวรรค์แล้ว พวกเขาจะมองเห็นทูต
สวรรค์ผู้เต็มไปด้วยพลังยิ่งใหญ่จ�ำนวนมาก ยืนห้อมล้อมบรรดาผู้ถือรักษาพระวจนะ
ของพระคริสต์ด้วยความอดทน ทูตสวรรค์เฝ้ามองดูพวกเขาทนทุกข์ล�ำเค็ญและได้ยิน
ค�ำอธิษฐานของพวกเขาด้วยความอ่อนโยนเห็นใจ ทูตสวรรค์กำ� ลังรอคอยค�ำบัญชาจาก
พระผู้ทรงเป็นนาย ที่จะทรงบัญชาให้ช่วยคนเหล่านี้ให้หลุดพ้นจากภัยอันตราย แต่
เหล่าทูตสวรรค์จำ� เป็นทีจ่ ะต้องรอคอยไปอีกระยะเวลาหนึง่ ก่อน ประชากรของพระเจ้า
จะต้องดื่มจากจอกนั้นและเข้าร่วมในการบัพติศมา การรอคอยเช่นนี้เป็นค�ำตอบที่ดี
ทีส่ ดุ ส�ำหรับค�ำทูลขอ แต่ชา่ งเป็นสิง่ ทีเ่ จ็บปวดเหลือเกินส�ำหรับเหล่าทูตสวรรค์ ในขณะ
682 ที่ประชากรของพระเจ้าเพียรรอคอยให้พระเจ้าทรงกระท�ำการให้แก่พวกเขา

ด้วยความไว้วางใจนัน้ พวกเขาก็จะได้ฝกึ ฝนความเชือ่ ความหวังใจและความอดทนนาน
ซึง่ เขาไม่คอ่ ยได้ฝกึ ปฏิบตั ใิ นช่วงประสบการณ์ทางศาสนาทีผ่ า่ นมาของเขา แต่เพือ่ เห็น
แก่ผู้ที่ทรงเลือกสรรไว้แล้วนั้น เวลาแห่งความทุกข์นี้จะสั้นลง “พระเจ้าจะไม่ทรง
ประทานความยุติธรรมแก่คนที่พระองค์ได้ทรงเลือกไว้ ผู้ร้องถึงพระองค์ทั้งกลางวัน
กลางคืนหรือ……. เราบอกท่านทั้งหลายว่า พระองค์จะทรงประทานความยุติธรรมให้
เขาโดยเร็ว แต่เมื่อบุตรมนุษย์มา ท่านจะพบความเชื่อในแผ่นดินโลกหรือ” (ลูกา 18:
7, 8) เวลาสิน้ ยุคจะมาถึงเร็วกว่าทีม่ นุษย์คาดหมายไว้ ต้นข้าวจะถูกรวบรวมและมัดไว้
เป็นฟ่อนเก็บเข้ายุง้ ฉางของพระเจ้า ส่วนต้นข้าวละมานจะถูกมัดรวมกันเพือ่ เผาท�ำลาย
เสียในกองไฟ {GC 630.2}
ผู้เฝ้ายามชาวสวรรค์ผู้ท�ำหน้าที่ของเขาด้วยความซื่อสัตย์จะยังคงเฝ้าดูต่อไป
ถึงแม้ว่าค�ำสั่งก�ำหนดวันประหารผู้ถือรักษาพระบัญญัติจะถูกประกาศออกไปทั่วแล้ว
ก็ตาม ในบางกรณี ศัตรูบางคนจะท�ำการนี้ก่อนถึงวันก�ำหนดที่ประกาศไว้ ศัตรูเหล่านี้
หมายทีจ่ ะเอาชีวติ ของพวกเขา แต่ไม่มผี ใู้ ดจะฝ่าผูพ้ ทิ กั ษ์ยงิ่ ใหญ่ทลี่ อ้ มรอบจิตวิญญาณ
ที่ซื่อสัตย์เข้าไปได้ ศัตรูบางคนจู่โจมขณะที่คนเหล่านี้ก�ำลังหนีออกจากเมืองและ
หมู่บ้าน แต่ดาบที่ชูขึ้นต่อสู้คนของพระเจ้านั้นจะหักและตกลงมาอย่างไม่มีอ�ำนาจ
เหมือนดังเช่นฟางแห้ง ส่วนคนอื่นๆจะมีทูตสวรรค์ในสภาพนักรบมาปกป้องพวกเขา
{GC 631.1}
ในทุกยุคสมัย พระเจ้าทรงให้การค�้ำจุนและช่วยเหลือประชากรของพระองค์
โดยทรงท�ำการผ่านทูตสวรรค์ศกั ดิส์ ทิ ธิ์ ชาวสวรรค์มสี ว่ นร่วมอยูใ่ นกิจกรรมของมนุษย์
พวกเขาปรากฎให้เห็นในชุดทีส่ ว่างเจิดจ้าดัง่ สายฟ้าแลบ พวกเขามาปรากฏเป็นมนุษย์
ในสภาพของผูร้ ว่ มเดินทาง ทูตสวรรค์มาปรากฏให้ประชากรของพระเจ้าเห็นในสภาพ
ของมนุษย์ พวกเขาจะพักผ่อนอยูใ่ ต้ตน้ โอ๊คในเวลาเทีย่ งวัน ราวกับว่าเหนือ่ ยอ่อน พวก
เขาเคยได้รบั การต้อนรับอย่างเป็นมิตรในบ้านของมนุษย์ พวกเขาเคยท�ำหน้าทีเ่ ป็นผูน้ ำ�
ทางให้แก่คนเดินทางในยามค�ำ่ มืดของเวลากลางคืน พวกเขาได้ใช้มอื จุดไฟบนแท่นเผา
บูชา พวกเขาได้เปิดประตูเรือนจ�ำและปล่อยผู้รับใช้ของพระเจ้าให้เป็นอิสระ พวกเขา
มาในชุดของชาวสวรรค์เพื่อกลิ้งก้อนหินออกจากปากอุโมงค์ฝังศพของพระผู้ช่วยให้
รอด {GC 631.2}
บ่อยครั้งที่เหล่าทูตสวรรค์จะปรากฏในสภาพมนุษย์ เพื่อเข้าร่วม
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ประชุมกับเหล่าผูช้ อบธรรม และจะเข้าเยีย่ มการชุมนุมของเหล่าคนอธรรม เหมือนเช่น
ที่ไปยังเมืองโสโดม เพื่อจดบันทึกการกระท�ำชั่วของเขา เพื่อดูว่าคนเหล่านั้นได้ท�ำเกิน
กว่าขอบเขตความอดทนนานของพระเจ้าแล้วหรือยัง พระเจ้าทรงพอพระทัยความ
เมตตาและเพื่อเห็นแก่คนเพียงไม่กี่คนที่รับใช้พระองค์อย่างแท้จริง พระองค์ทรงห้าม
ความหายนะและยืดเวลาความสงบสุขให้แก่คนเป็นอันมาก คนบาปที่ต่อต้านพระเจ้า
แทบจะไม่ส�ำนึกเลยว่า ชีวิตของเขานั้นได้เป็นหนี้ต่อผู้ที่ซื่อสัตย์เพียงไม่กี่คนที่เขาชอบ
ล้อเลียนและกดขี่ {GC 631.3}
แม้ผู้ปกครองของโลกนี้จะไม่ทราบ แต่มีอยู่บ่อยครั้งที่ทูตสวรรค์เป็นผู้พูดใน
ทีป่ ระชุมของเขา สายตาของมนุษย์เคยมองเห็นพวกเขา หูของมนุษย์เคยฟังค�ำอ้อนวอน
ของเขา ริมฝีปากของมนุษย์ได้พดู ต่อต้านข้อเสนอแนะและเยาะเย้ยค�ำแนะน�ำของเขา
มือของมนุษย์คอยกลัน่ แกล้งและเอาเปรียบพวกเขา ในทีป่ ระชุมสภาและศาลยุตธิ รรม
ผูส้ อ่ื ข่าวชาวสวรรค์เหล่านีไ้ ด้แสดงความคุน้ เคยส่วนตัวกับประวัตศิ าสตร์ของมวลมนุษย์
พวกเขาพิสจู น์แล้วว่า เขาสามารถแก้ตา่ งให้กบั ผูท้ ถี่ กู กดขีไ่ ด้ดกี ว่าทนายทีเ่ ก่งกาจและ
พูดจาได้คล่องที่สุด พวกเขาเคยเอาชนะความมุ่งมั่นและเคยหยุดยั้งความชั่วร้ายที่จะ
ส่งผลรุนแรงให้งานของพระเจ้าต้องชะลอไป และมุง่ มัน่ และเคยหยุดยัง้ ความชัว่ ร้ายที่
จะน�ำความทุกข์ยากยิง่ ใหญ่มาสูป่ ระชากรของพระองค์ ในเวลาทีอ่ นั ตรายและทุกข์ยาก
เช่นนี้ “ทูตสวรรค์ของพระเจ้าได้ตงั้ ค่าย ล้อมบรรดาผูท้ เี่ กรงกลัวพระองค์ และช่วยเขา
ทั้งหลายให้รอด” (สดุดี 34: 7) {GC 632.1}
ประชากรของพระเจ้ารอคอยเครือ่ งหมายของการเสด็จมาของพระราชาของ
เขาด้วยความหวังทีจ่ ริงใจ ขณะทีค่ นเฝ้ายามถูกซักถามว่า “คนยามเอ๋ย ดึกเท่าไรแล้ว”
ค�ำตอบทีไ่ ด้มาอย่างไม่ลงั เลคือ “เช้ามาถึง กลางคืนมาด้วย” (อิสยาห์ 21: 11,12) แสง
สว่างส่องประกายแวบเดียวอยูบ่ นเมฆเหนือยอดภูเขา ในไม่ชา้ เราจะได้เห็นพระสิรขิ อง
พระเจ้า ดวงอาทิตย์แห่งความชอบธรรมก�ำลังจะส่องแสงออกมา เวลาเช้าและเวลา
กลางคืนก�ำลังอยู่เบื้องหน้าเรา นั่นคือ จุดเริ่มต้นของวันอันไม่สุดสิ้นของผู้ชอบธรรม
และกลางคืนชั่วนิรันดร์ที่จะเกิดขึ้นส�ำหรับคนอธรรม {GC 632.2}
ในขณะผู้ที่ปล�้ำสู้วิงวอนทูลขอต่อเบื้องพระเจ้านั้น ม่านที่ตาเปล่ามองไม่เห็น
ซึง่ กัน้ ระหว่างเขากับโลกดูเหมือนจะถูกเผยออกมา ท้องฟ้าส่องประกายขึน้ ด้วยรุง่ อรุณ
ั ดร และค�ำพูดทีพ่ วกเขาได้ยนิ นัน้ เป็นดัง่ เสียงดนตรีอนั ไพเราะ
684 ของวันแห่งนิรน

ของเพลงแห่งทูตสวรรค์ว่า “จงยืนหยัดในความภักดี การช่วยเหลือก�ำลังจะมา” พระ
คริสต์ พระผู้ทรงมีชัยยิ่งใหญ่ก�ำลังยื่นมงกุฎแห่งรัศมีอมตะเจิดจ้าให้กับเหล่าทหาร
ผูเ้ มือ่ ยล้า และพระสุรเสียงของพระองค์ดงั ออกมาจากประตูทเี่ ปิดกว้างว่า “ดูเถิด เรา
จะอยู่กับเจ้า อย่ากลัวเลย เราคุ้นเคยกับความเศร้าโศกทั้งหมดของเจ้า เราแบกความ
ทุกข์ของเจ้าไว้แล้ว เจ้าไม่ได้ต่อสู้กับศัตรูที่ไม่เคยมีการทดสอบมาก่อน เราเคยต่อสู้ใน
สงครามเพื่อเจ้าแล้ว และในนามของเรา เจ้านั้นเป็นยิ่งกว่าผู้มีชัยชนะ” {GC 632.3}
พระผู้ช่วยให้รอดผู้ประเสริฐจะทรงประทานความช่วยเหลือในเวลาที่เรา
ต้องการพอดี พระองค์ได้ทรงอุทิศหนทางที่น�ำไปสู่สวรรค์ด้วยรอยพระบาทของ
พระองค์ เสี้ยนหนามทุกอันที่ท�ำให้เท้าของเราเป็นบาดแผลนั้น ได้ท�ำให้พระองค์ทรง
บาดเจ็บด้วย กางเขนทุกอันทีเ่ ราต้องรับแบกนัน้ พระองค์ทรงเคยแบกมาแล้ว พระเจ้า
ทรงอนุญาตให้ความขัดแย้งเกิดขึ้น เพื่อตระเตรียมจิตวิญญาณให้มีสันติสุข เวลาแห่ง
ความทุกข์ยากเป็นการทดสอบอันน่ากลัวส�ำหรับประชากรของพระเจ้า แต่เป็นเวลาที่
ผู้เชื่อแท้จริงทุกคนเฝ้ารอคอย และเขาจะได้เห็นสายรุ้งแห่งพระสัญญาที่ล้อมอยู่รอบ
ตัวเขาโดยความเชื่อ {GC 633.1}
“และผู้ที่ไถ่ไว้แล้วของพระเจ้าจะกลับ และร้องเพลงมาศิโยน ความชื่นบาน
เป็นนิตย์จะอยู่บนศีรษะของเขา เขาจะได้รับความชื่นบานและความยินดี ความ
โศกเศร้าและการถอนหายใจจะหนีไปเสีย เรา คือเราเองผู้เล้าโลมเจ้า เจ้าเป็นผู้ใดเล่า
ที่กลัวมนุษย์ผู้ซึ่งต้องตาย คือกลัวบุตรของมนุษย์ซึ่งถูกท�ำให้เหมือนหญ้า และที่ได้ลืม
พระเจ้าผู้สร้างของตนเสีย ผู้ทรงขึงฟ้าสวรรค์ และวางรากฐานของแผ่นดินโลก และ
ที่กลัวอยู่เรื่อยไปตลอดวัน เพราะความเกรี้ยวกราดของผู้บีบบังคับ เมื่อเขาตั้งตัวเขาที่
จะท�ำลาย และความเกรีย้ วกราดของผูบ้ บี บังคับอยูท่ ไี่ หนเล่า ผูใ้ ดทีค่ อ้ มลงจะได้รบั การ
ปลดปล่อยโดยเร็ว เขาจะไม่ตายและลงไปสูป่ ากแดนมรณา ทัง้ อาหารของเขาจะไม่ขาด
เพราะเราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า ผูก้ วนทะเลและคลืน่ ก็คะนอง พระนามของ
พระองค์คอื พระเยโฮวาห์จอมโยธา และเราได้ใส่ถอ้ ยค�ำของเราในปากของเจ้า และซ่อน
เจ้าไว้ในร่มมือของเรา ซึ่งขึงฟ้าสวรรค์ และวางรากฐานของแผ่นดินโลก และกล่าวแก่
ศิโยนว่า ‘เจ้าเป็นชนชาติของเรา’” (อิสยาห์ 51:11-16){GC 633.2}
“ฉะนั้น เจ้าผู้ถูกข่มใจ ผู้ซึ่งมึนเมา แต่มิใช่ด้วยเหล้าองุ่น จงฟังข้อนี้เถิด องค์
พระผู้เป็นเจ้า พระเยโฮวาห์ พระเจ้าของเจ้า พระเจ้าของเจ้าผู้ทรงสู้คดีแห่ง 685

ชนชาติของพระองค์ พระเจ้าของเจ้าตรัสดังนี้ว่า ดูเถิด เราได้เอาจอกแห่งความโซเซ
มาจากมือของเจ้าแล้ว ขันแห่งความพิโรธของเรา เจ้าจะไม่ตอ้ งดืม่ อีก และเราจะใส่มนั
ไว้ในมือของผูท้ รมานเจ้า ผูไ้ ด้พดู กับเจ้าว่า ‘ก้มลง เราจะได้ขา้ มไป’ และเจ้าได้กระท�ำให้
หลังของเจ้าเหมือนพืน้ ดิน และเหมือนถนนเพือ่ ให้เขาข้ามไป” (ข้อ 21-23) {GC 633.3}
พระเนตรของพระเจ้าทรงมองผ่านยุคต่างๆ ไปจับอยู่กับวิกฤตที่ประชากร
ของพระองค์จะต้องเผชิญ เมื่ออ�ำนาจฝ่ายโลกจะโหมกระหน�่ำลงมายังคนเหล่านั้น
ดัง่ เชลยทีถ่ กู เนรเทศ พวกเขาจะกลัวความตายทีเ่ กิดจากการอดอยาก หรือความรุนแรง
แต่พระเจ้า พระผู้ศักดิ์สิทธิ์ พระองค์ผู้ได้ทรงแยกทะเลแดงต่อหน้าชนชาติอิสราเอล
จะส�ำแดงอ�ำนาจยิง่ ใหญ่ของพระองค์และปล่อยพวกเขาจากการจับกุม “พระเจ้าจอม
โยธาตรัสว่า เขาทั้งหลายจะเป็นคนของเรา เป็นกรรมสิทธิ์พิเศษของเรา ในวันที่เราจะ
ประกอบกิจ และเราจะไว้ชีวิตคนเหล่านี้ ดังชายที่ไว้ชีวิตบุตรของเขาผู้ปรนนิบัติเขา”
(มาลาคี 3: 17) หากเลือดของพยานผู้สัตย์ซื่อของพระคริสต์จะต้องหลั่งในช่วงเวลา
นี้ การหลั่งเลือดนี้จะไม่เหมือนกับการหลั่งเลือดของผู้ยอมพลีชีพที่เป็นเหมือนเมล็ดที่
หว่านออกไปเพือ่ รอคอยวันแห่งการเก็บเกีย่ วของพระเจ้า ความซือ่ สัตย์ของเขาจะไม่ได้
เป็นพยานเพือ่ โน้มน้าวคนอืน่ ถึงความจริง เพราะหัวใจแข็งกระด้างทีถ่ กู คลืน่ แห่งความ
เมตตาซัดกลับไปจนไม่ได้หันกลับมาอีกแล้ว หากในเวลานี้จะปล่อยให้ผู้ชอบธรรม
ล้มลงไปเป็นเหยือ่ ของศัตรูแล้ว เจ้าชายแห่งความมืดก็จะได้รบั ชัยชนะ ผูป้ ระพันธ์สดุดี
กล่าวไว้ว่า “เพราะพระองค์จะทรงซ่อนข้าพเจ้า ในที่ก�ำบังของพระองค์ ในยามยาก
ล�ำบาก พระองค์จะปิดข้าพเจ้าไว้ภายใต้ร่มพลับพลาของพระองค์ พระองค์จะทรงตั้ง
ข้าพเจ้าไว้สูงบนศิลา” (สดุดี 27: 5) พระคริสต์ทรงตรัสไว้แล้วว่า “มาเถิด ชนชาติของ
ข้าพเจ้าเอ๋ย จงเข้าในห้องของเจ้า และปิดประตูเสีย จงซ่อนตัวเจ้าอยูส่ กั พักหนึง่ จนกว่า
พระพิโรธจะผ่านไป เพราะ ดูเถิด พระเจ้าก�ำลังเสด็จออกมาจากสถานที่ของพระองค์
เพื่อลงโทษชาวแผ่นดินโลก เพราะความบาปผิดของเขาทั้งหลาย และแผ่นดินโลกจะ
เปิดเผยโลหิต ซึ่งหลั่งอยู่บนมัน และจะไม่ปิดบังผู้ถูกฆ่าของมันไว้อีก” (อิสยาห์ 26:
20, 21) การช่วยกู้ให้รอดนั้นจะยิ่งใหญ่ประเสริฐส�ำหรับผู้ที่รอคอยการเสด็จมาของ
พระองค์ดว้ ยความอดทนนานและผูท้ มี่ ชี อื่ จดไว้ในสมุดทะเบียนประจ�ำชีพ {GC 634.1}
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เปิดเผยความชั่วของ “คนแห่งการบาป”

ในช่วงเวลาทีเ่ รามีชวี ติ อยูน่ ี้ พระเจ้าได้เรียกผูต้ ดิ ตามของพระองค์
และให้พันธะกิจแก่เขาเหล่านั้นว่าให้เปิดเผยความชั่วของ “คนแห่งการ
บาป” ...
เอเลน จี ไวท์ (2 เธสะโลนิกา 2:3 KJV)

Expose the Man of Sin

“In the very time in which we live the Lord has called
His people and has given them a message to bear. He has called
them to expose the wickedness of the man of sin” …
Evangelism p.233—EGW (2 Thess 2:3 KJV)
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บทที่ 40

ประชากรของพระเจ้าได้รับการช่วยให้รอด
เมื่อกฎหมายของมนุษย์ถูกเพิกถอนไม่ให้ความคุ้มครองแก่ผู้ที่ถวายเกียรติ
ให้กบั พระบัญญัตขิ องพระเจ้า จะมีการเคลือ่ นไหวเกิดขึน้ พร้อมๆกันในหลายๆประเทศ
เพือ่ ท�ำลายคนเหล่านี้ เมือ่ เวลาทีก่ ำ� หนดไว้ในค�ำสัง่ ใกล้เข้ามา ผูค้ นจะวางแผนเพือ่ ถอน
รากถอนโคนนิกายที่พวกเขาเกลียดชัง พวกเขาตั้งใจจะเข้าจู่โจมให้เสร็จสิ้นภายใน
ค�่ำคืนเดียว เพื่อก�ำจัดเสียงที่ขัดแย้งและต�ำหนิให้เงียบไปอย่างเด็ดขาด {GC 635.1}
ประชากรของพระเจ้าบางคนถูกกักขังอยู่ในเรือนจ�ำ บางคนซ่อนตัวอยู่ใน
ที่โดดเดี่ยวตามป่าและภูเขา พวกเขายังคงอ้อนวอนขอการคุ้มครองจากพระเจ้า ใน
ขณะทีค่ นอีกกล่มหนึง่ ซึง่ มีอาวุธครบมือและได้รบั การหนุนหลังจากทูตชัว่ พวกเขาเหล่า
นัน้ ก�ำลังเตรียมตัวเพือ่ ท�ำงานแห่งความตาย ในเวลานี้ เป็นชัว่ โมงคับขันทีส่ ดุ ทีพ่ ระเจ้า
ของอิสราเอลจะเข้ามาขัดขวางเพือ่ ช่วยกูผ้ ทู้ พี่ ระองค์ทรงเลือกสรรไว้แล้ว พระเจ้าตรัส
ว่า “เจ้าจะมีบทเพลงอย่างคืนที่มีเทศกาลศักดิ์สิทธิ์ และมีใจยินดี อย่างคนที่ออกเดิน
…….ไปยังภูเขาของพระเจ้า ถึงพระศิลาแห่งอิสราเอล และพระเจ้าจะทรงกระท�ำให้
พระสุรเสียงกัมปนาทของพระองค์เป็นที่ได้ยิน และจะทรงให้เห็นพระกรฟาดลงของ
พระองค์ ด้วยความกริ้วอย่างเกรี้ยวกราด และเปลวแห่งเพลิงเผาผลาญ พร้อมกับฝน
กระหน�่ำ และพายุ และลูกเห็บ” (อิสยาห์ 30: 29, 30) {GC 635.2}
ในขณะที่กล่มคนชั่วจ�ำนวนมาก พร้อมที่จะกระโจนเข้าหาเหยื่อของมันด้วย
เสียงตะโกนโห่รอ้ งอย่างมีชยั ด้วยเสียงเย้ยหยันและแช่งด่า ทันใดนัน้ เอง เกิดความมืด
หนาทึบเข้ามาปกคลุมโลก เป็นความมืดที่มืดยิ่งกว่าความมืดของยามค�่ำคืน แล้วมีรุ้ง
สว่างเจิดจ้าด้วยพระสิริจากบัลลังก์ของพระเจ้า ทอดข้ามท้องฟ้ามาแลดูประหนึ่งว่า
จะล้อมรอบกลุ่มคนที่ก�ำลังอธิษฐานอยู่ ฝูงชนทั้งหลายที่เกี้ยวกราดอยู่ต่างหยุดชะงัก
ไปในทันที เสียงร้องเยาะเย้ยของเขาเงียบหายไป เป้าหมายแห่งความบ้าคลั่งร้ายแรง
ถูกลืมไปหมด พวกเขาจ้องมองไปยังสัญลักษณ์แห่งพระสัญญาของพระเจ้าด้วยความ
688 รู้สึกถึงลางสังหรณ์ที่น่ากลัว และอยากจะหนีไปให้พ้นจากความสว่างอัน

ทรงพลังที่สุดนั้น {GC 635.3}
ประชากรของพระเจ้าได้ยินเสียงหนึ่งที่สดใสชัดเจนและไพเราะดังมาว่า “จง
มองขึน้ ไป” พวกเขาได้ลมื ตามองขึน้ ไปยังสวรรค์ และมองเห็นรุง้ แห่งค�ำสัญญา เมฆด�ำ
จัดทีป่ กคลุมอยูท่ วั่ ท้องฟ้าได้เคลือ่ นตัวแยกออกจากกัน และเช่นเดียวกับสเทเฟน พวก
เขาจ้องมองเข้าไปในท้องฟ้าและเห็นพระสิรขิ องพระเจ้าและบุตรมนุษย์ประทับอยูบ่ น
บัลลังก์ของพระองค์ พวกเขามองเห็นพระองค์อยู่ในสภาพของพระเจ้า และมองเห็น
รอยแผลแห่งการถ่อมตนของพระองค์ และพวกเขาได้ยินค�ำทูลขอจากพระโอษฐ์ของ
พระองค์ทเี่ สนอต่อเบือ้ งพระพักตร์ของพระบิดาและเหล่าทูตสวรรค์ผบู้ ริสทุ ธิว์ า่ “พระ
บิดาเจ้าข้า ข้าพระองค์ปรารถนาให้คนเหล่านัน้ ทีพ่ ระองค์ได้ประทานให้แก่ขา้ พระองค์
อยู่กับข้าพระองค์ ในที่ซึ่งข้าพระองค์อยู่นั้น” (ยอห์น 17: 24) เสียงที่ไพเราะและมี
ชัยได้ดังขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งว่า “พวกเขามาแล้ว พวกเขามาแล้ว บริสุทธิ์ ไม่มีภัยและ
ไม่มีมลทิน พวกเขาได้ถือรักษาถ้อยค�ำแห่งความอดทนนานของเราและเขาจะเดินอยู่
ท่ามกลางเหล่าทูตสวรรค์” แล้วริมฝีปากทีซ่ ดี และสัน่ เทาของบรรดาผูท้ ยี่ ดึ มัน่ ในความ
เชื่อจะได้โห่ร้องด้วยความมีชัยอย่างแท้จริง {GC 636.1}
เวลาขณะที่พระเจ้าทรงส�ำแดงอ�ำนาจของพระองค์เพื่อช่วยคนของพระองค์
ให้หลุดพ้นนั้น เป็นเวลาเที่ยงคืน ดวงอาทิตย์ปรากฏออกมาส่องสว่างอย่างแรงกล้า
หมายส�ำคัญและการอัศจรรย์ต่างๆเกิดขึ้นตามกันมาอย่างต่อเนื่อง เหล่าคนชั่วมองดู
เหตุการณ์เหล่านีด้ ว้ ยความหวาดกลัวและประหลาดใจ ในขณะทีค่ นชอบธรรมมองการ
ปลดปล่อยนีด้ ว้ ยความสุขอย่างเคร่งขรึม ดูประหนึง่ ว่าทุกสิง่ ในธรรมชาติจะหันออกไป
จากวิถีของมัน ล�ำธารหยุดไหล เมฆด�ำหนาทึบได้ปรากฏขึ้นและต่างชนเข้าใส่กัน ใน
ท่ามกลางท้องฟ้าทีก่ ำ� ลังปัน่ ป่วนนัน้ มีชอ่ งว่างหนึง่ ซึง่ เจิดจ้าด้วยรัศมีภาพเกินกว่าทีจ่ ะ
บรรยายได้ พระสุรเสียงของพระเจ้าดังลอดผ่านช่องนั้นมา เป็นเสียงที่ดังเหมือนเสียง
น�้ำไหลหลายสายตรัสว่า “ส�ำเร็จแล้ว” (วิวรณ์ 16: 17) {GC 636.2}
เสียงนั้นท�ำให้ท้องฟ้าและแผ่นดินโลกสั่นสะเทือน “เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่
ซึง่ ตัง้ แต่มมี นุษย์เกิดมาบนแผ่นดินโลก ไม่เคยมีแผ่นดินไหวร้ายแรงเช่นนีเ้ ลย” (ข้อ 17,
18) ท้องฟ้าดูเสมือนว่าจะเปิดๆปิดๆ รัศมีภาพจากพระที่นั่งของพระเจ้าดูประหนึ่งว่า
ได้ส่องผ่านเมฆออกมา ภูเขาสั่นสะเทือนเหมือนต้นอ้อถูกลมพัดและเศษก้อนหินปลิว
กระจัดกระจายไปทั่วทุกทิศ มีเสียงค�ำรามประหนึ่งเสียงพายุที่ก�ำลังจะ
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พัดเข้ามา ทะเลปัน่ ป่วนราวกับโกรธแค้น ท�ำให้เสียงกรีดร้องของพายุหมุนฟังดูประหนึง่
เป็นเสียงปีศาจที่ออกไปท�ำหน้าที่แห่งการท�ำลายล้าง โลกทั้งใบกระเพื่อมและพองขึ้น
เหมือนคลืน่ ในทะเล พืน้ ผิวโลกก�ำลังปริออก ดูราวกับว่ารากฐานของโลกก�ำลังจะแตก
สลายไป เทือกเขาก�ำลังจมลง เกาะที่มีผู้คนอาศัยอยู่จมหายไป เมืองท่าที่เป็นเหมือน
เมืองโสโดม เนือ่ งด้วยความชัว่ นัน้ ก�ำลังถูกคลืน่ ร้ายกลืนลงไป มหานครบาบิโลนเข้ามา
อยูใ่ นความทรงจ�ำของพระเจ้า “เพือ่ ให้นครนัน้ ดืม่ ถ้วยแห่งพระพิโรธอันใหญ่หลวงของ
พระองค์” ลูกเห็บขนาดยักษ์ “หนักประมาณห้าสิบกิโลกรัม” ท�ำหน้าที่ในการท�ำลาย
ล้าง (ข้อ 19, 21) เมืองต่างๆทีน่ า่ ภูมใิ จทีส่ ดุ ในโลกก�ำลังถูกท�ำลายจนราบเรียบ ปราสาท
หรูของบุคคลยิ่งใหญ่ของโลกที่ได้ใช้ทรัพย์สมบัติอย่างฟุ่มเฟือยเพื่อท�ำให้ตนเองได้รับ
เกียรตินั้น พังพินาศไปต่อหน้าต่อตา ก�ำแพงเรือนจ�ำพังทลายแยกออกจากกัน และ
ประชากรของพระเจ้าที่ถูกกักขังอยู่อันเนื่องมาจากความเชื่อได้ถูกปลดปล่อยออกมา
สู่เสรีภาพ {GC 636.3}
หลุมฝังศพเปิดออกและ “คนเป็นอันมากในพวกที่หลับในผงคลีแห่งแผ่นดิน
โลกจะตืน่ ขึน้ บ้างเข้าสูช่ วี ติ นิรนั ดร์ บ้างเข้าสูค่ วามอับอายและความขายหน้านิรนั ดร์”
(ดาเนียล 12: 2) ทุกคนที่ตายไปพร้อมกับความเชื่อในข่าวทูตสวรรค์องค์ที่สาม จะฟื้น
ขึ้นมาจากหลุมศพด้วยรัศมีภาพ เพื่อฟังพระสัญญาแห่งสันติสุขของพระเจ้าพร้อมกับ
บรรดาผู้ถือรักษาพระบัญญัติของพระองค์ “คนเหล่านั้นที่ได้แทงพระองค์” (วิวรณ์ 1:
7) คนที่หัวเราะและเยาะเย้ยเมื่อพระองค์ก�ำลังจะตายด้วยความทุกข์ทรมาน และคน
ที่ต่อต้านความจริงและต่อต้านประชากรของพระองค์อย่างรุนแรงที่สุด คนเหล่านี้จะ
ฟื้นขึ้นมามองดูพระองค์ในพระสิริที่ยิ่งใหญ่และได้เห็นพระองค์ประทานเกียรติยศให้
แก่ผู้ที่ซื่อสัตย์และเชื่อฟังพระองค์ {GC 637.1}
เมฆหนาทึบยังคงปกคลุมท้องฟ้า แต่ถึงกระนั้นแสงอาทิตย์จะส่องผ่านเมฆ
ออกมาให้เห็นเป็นครั้งคราว มองดูคล้ายกับพระเนตรที่โกรธแค้นของพระเยโฮวาห์
แสงฟ้าแลบที่ร้ายแรงพุ่งออกมาจากท้องฟ้าล้อมโลกไว้ด้วยเปลวไฟที่ร้อนแรง และ
เหนือเสียงค�ำรามของฟ้าร้องทีน่ า่ กลัวนัน้ มีเสียงดังลึกลับและน่ากลัว ประกาศถึงชะตา
กรรมของคนอธรรมดังขึ้น ไม่ใช่ทุกคนที่ได้ยินเสียงนั้นจะเข้าใจ แต่ครูสอนเทียมเท็จ
จะเข้าใจเสียงนั้นได้อย่างชัดเจน ผู้ที่ก่อนหน้านี้เพียงเล็กน้อยเป็นคนไร้เหตุผล อวดตัว
690 และดื้อดึง สนุกสนานกับความทารุณโหดเหี้ยมต่อประชากรของพระเจ้า

ที่ถือรักษาพระบัญญัติของพระองค์ บัดนี้กลับท่วมท้นด้วยความตะลึงและสั่นสะท้าน
ด้วยความกลัว เสียงร้องโหยหวนของพวกเขาดังกว่าเสียงจากธรรมชาติ เหล่าผีร้าย
ต่างยอมรับว่าพระคริสต์ทรงเป็นพระเจ้าและสั่นสะท้านต่อหน้าอ�ำนาจของพระองค์
ส่วนมนุษย์ก�ำลังทูลขอความเมตตาและกลิ้งไปมาด้วยความหวาดกลัวอย่างน่าเวทนา
{GC 637.2}
ผูเ้ ผยพระวจนะในอดีตกาลได้เห็นนิมติ อันศักดิส์ ทิ ธิข์ องวันแห่งองค์พระผูเ้ ป็น
เจ้า ท่านได้กล่าวว่า “จงพิลาปร�่ำไห้ซิ เพราะวันแห่งพระเจ้ามาใกล้แล้ว วันนั้นจะมา
เป็นการท�ำลาย จากองค์ผทู้ รงมหิทธิฤทธิ์ ” (อิสยาห์ 13: 6) “จงหลบเข้าไปในหิน และ
ซ่อนอยู่ในผงคลี ให้พ้นจากความน่าเกรงขามของพระเจ้า และจากพระสิริแห่งความ
โอ่อ่าตระการของพระองค์ และท่าอันผยองของมนุษย์จะตกต�่ำลง และความจองหอง
ของคนจะถูกปราบลง พระเจ้าองค์เดียวจะเป็นผู้เทิดทูน ในวันนั้น เพราะว่าพระเจ้า
จอมโยธาทรงมีวันหนึ่ง ที่สู้สารพัดที่เย่อหยิ่งและสูงส่ง ที่สู้สารพัดที่ถูกยกขึ้นและสูง“
“ในวันนัน้ คนจะเหวีย่ งรูปเคารพของตนออกไปอันท�ำด้วยเงินและรูปเคารพของตนทีท่ ำ�
ด้วยทองค�ำ ซึ่งเขาท�ำไว้เพื่อตนเองจะนมัสการ ไปยังตัวตุ่นและตัวค้างคาว เพื่อเขาจะ
เข้าถ�้ำหิน และเข้าซอกผา ให้พ้นจากความน่าเกรงขามของพระเจ้า และจากพระสิริ
แห่งความโอ่อา่ ตระการของพระองค์ เมือ่ พระองค์ทรงลุกขึน้ กระท�ำให้โลกสัน่ สะท้าน”
(อิสยาห์ 2: 10-12, 20, 21) {GC 638.1}
มีดาวดวงหนึง่ ส่องประกายผ่านช่องว่างระหว่างหมูเ่ มฆ ความสว่างเจิดจ้าของ
ดาวดวงนี้เพิ่มขึ้นในความมืดถึงสี่เท่า ซึ่งเป็นสิ่งที่ให้ความหวังและความสุขใจแก่ผู้ที่
ซื่อสัตย์ แต่เป็นการลงโทษและการแก้แค้นส�ำหรับผู้ที่ล่วงละเมิดพระบัญญัติของ
พระเจ้า บัดนี้ ผูท้ ไี่ ด้สละทิง้ ทุกสิง่ เพราะเห็นแก่พระคริสต์ จะปลอดภัย พวกเขาซ่อนตัว
อยู่ในที่เร้นลับในที่พักพิงของพระเจ้า พวกเขาได้ถูกทดสอบต่อหน้าคนทั้งโลกและผู้ที่
ดูแคลนความจริง พวกเขาแสดงให้เห็นประจักษ์แล้วว่าซื่อสัตย์ต่อพระองค์ผู้ทรงสิ้น
พระชนม์เพื่อเขา มีเหตุการณ์อัศจรรย์เกิดขึ้นกับผู้ที่ยึดมั่นในความซื่อตรงของเขาใน
ขณะทีก่ ำ� ลังเผชิญหน้ากับความตาย พวกเขาได้รบั การปลดปล่อยทันทีจากความมืดมน
และความเหีย้ มโหดของมนุษย์ทกี่ ลายเป็นปีศาจร้าย ก่อนหน้านีไ้ ม่นาน ใบหน้าของเขา
มีแต่ความซีดเซียว เป็นกังวล เศร้าหมอง บัดนี้ กลับเปล่งประกายด้วยความแปลกใจ
ความเชื่อและความรัก เสียงของเขาดังขึ้นมาด้วยเสียงเพลงแห่งชัยชนะ
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“พระเจ้าทรงเป็นที่ลี้ภัยและเป็นก�ำลังของข้าพระองค์ทั้งหลาย เป็นความช่วยเหลือที่
พร้อมอยู่ในยามยากล�ำบาก ฉะนั้นเราจะไม่กลัว แม้ว่าแผ่นดินโลกจะเปลี่ยนแปลงไป
แม้ว่าภูเขาทั้งหลายจะโคลงเคลงลงสู่สะดือทะเล แม้ว่าน�้ำทะเลคึกคะนอง และฟองฟู
แม้ว่าภูเขาสั่นสะเทือนเพราะทะเลอลวนนั้น” (สดุดี 46:1-3) {GC 638.2}
ในขณะที่ค�ำพูดแห่งความวางใจอันศักดิ์สิทธิ์ลอยขึ้นไปยังพระเจ้า เมฆจะ
ถูกกวาดออกไปและจะมองเห็นท้องฟ้าดารดาษด้วยดวงดาวเปล่งประกายด้วยรัศมีที่
เจิดจ้าเหนือกว่าค�ำบรรยายใดๆ มองเห็นเด่นชัดแตกต่างออกมาจากท้องฟ้าที่มืดและ
ปั่นป่วนอยู่ทั้งสองด้าน รัศมีของนครในท้องฟ้าเคลื่อนออกมาจากประตูที่เปิดอ้าอยู่
หลังจากนั้น ในท้องฟ้าจะมีมือถือศิลาสองแผ่นที่ประกบติดกันอยู่ปรากฏขึ้น ผู้เผย
พระวจนะกล่าวว่า “ฟ้าสวรรค์ประกาศความชอบธรรมของพระองค์ เพราะพระเจ้า
นัน่ แหละทรงเป็นผูพ้ พิ ากษา” (สดุดี 50: 6) พระบัญญัตศิ กั ดิส์ ทิ ธิท์ เี่ ป็นความชอบธรรม
ของพระเจ้าซึง่ ประกาศ ณ ภูเขาซีนายท่ามกลางเสียงฟ้าร้องและเปลวเพลิง เพือ่ ให้เป็น
แนวทางในการด�ำรงชีวิต บัดนี้ได้เปิดเผยให้แก่มนุษย์เพื่อใช้เป็นกฎของการพิพากษา
พระหัตถ์นนั้ ได้กางแผ่นศิลาออกและท�ำให้มองเห็นค�ำสอนของพระบัญญัตสิ บิ ประการ
ซึง่ บันทึกไว้ดว้ ยปากกาแห่งไฟ ข้อความเหล่านัน้ ชัดเจนจนทุกคนอ่านออก ความทรงจ�ำ
หวนกลับมา ความมืดมนแห่งความงมงายและความเชือ่ ทีผ่ ดิ ได้ผา่ นเข้ามาในสมองของ
ทุกคนและพระวจนะทั้งสิบประการของพระเจ้าที่กระชับ เข้าใจได้ง่ายและมีอ�ำนาจ
ถูกน�ำมาให้ทุกคนที่มีชีวิตอยู่ในโลกได้มองเห็น {GC 639.1}
ไม่มีผู้ใดสามารถบรรยายถึงความกลัวและความสิ้นหวังของผู้ที่เหยียบย�่ำข้อ
ก�ำหนดศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าได้ พระองค์ทรงประทานพระบัญญัติให้แก่พวกเขา เพื่อ
เขาจะได้ใช้เปรียบเทียบกับบุคลิกของเขา และเรียนรู้จักข้อบกพร่องในขณะที่ยังมี
โอกาสกลับใจและปฏิรปู ได้ แต่เพือ่ ทีจ่ ะได้รบั ความชืน่ ชอบจากโลก เขาเหล่านัน้ ได้ปดั
กฎหมายของพระเจ้าออกไปและสอนผูอ้ นื่ ให้ลว่ งละเมิดกฎหมายนัน้ พวกเขาพยายาม
บังคับประชากรของพระองค์ให้ทำ� วันสะบาโตของพระองค์ให้เป็นมลทิน บัดนี้ พวกเขา
ถูกตัดสินด้วยพระบัญญัติที่เขาเคยดูแคลน พวกเขามองเห็นด้วยความชัดเจนอย่าง
น่ากลัวว่า พวกเขาไม่มขี อ้ แก้ตวั พวกเขาได้ตกลงใจเลือกผูท้ เี่ ขาต้องการปรนนิบตั แิ ละ
นมัสการแล้ว “แล้วเจ้าจะสังเกตเห็นความแตกต่างระหว่าง คนชอบธรรมและ
692 คนอธรรม ระหว่างคนที่ปรนนิบัติพระเจ้ากับคนที่ไม่ปรนนิบัติพระองค์ได้

อีกครั้งหนึ่ง” (มาลาคี 3: 18) {GC 639.2}
ศัตรูของพระบัญญัติของพระเจ้า ตั้งแต่เหล่าศาสนาจารย์ลงไปจนถึงผู้ที่
เล็กน้อยทีส่ ดุ ได้รบั แนวคิดใหม่เกีย่ วกับความจริงและภาระของเขา แต่กว่าทีพ่ วกเขาจะ
เข้าใจว่าวันสะบาโตของพระบัญญัติข้อที่สี่เป็นตราประทับของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์
นั้นก็เป็นเวลาที่สายเกินไปแล้ว กว่าที่เขาจะได้เห็นธาตุแท้ของวันสะบาโตเทียมเท็จ
ของเขา และเห็นว่ารากฐานที่เขาใช้ก่อสร้างนั้นเป็นเพียงแค่ทรายก็เป็นเวลาที่สาย
เกินไป พวกเขารู้แล้วว่าเขาได้ต่อสู้กับพระเจ้า ครูสอนศาสนาได้น�ำจิตวิญญาณลงสู่
ความพินาศในขณะที่เขาแสดงตนว่าก�ำลังน�ำจิตวิญญาณเหล่านั้นไปยังประตูสวรรค์
พวกเขาไม่มที างรูเ้ ลยจนกระทัง่ ถึงวันทีจ่ ะมีการคิดบัญชีครัง้ สุดท้ายว่า ความรับผิดชอบ
ของผู้ที่อยู่ในต�ำแหน่งศักดิ์สิทธิ์นั้นยิ่งใหญ่เพียงไรและผลน่ากลัวของความไม่สัตย์ซื่อ
ของพวกเขาจะเป็นเช่นไร จนกว่าจะถึงเวลาของนิรันดร์กาลเท่านั้นที่ความสูญเสีย
จิตวิญญาณของคนแค่เพียงหนึ่งคนจะถูกประเมินได้อย่างถูกต้อง ชะตากรรมของผู้ที่
พระเจ้าจะตรัสว่า “เจ้าผู้กระท�ำชั่ว จงออกไปเสีย” นั้น เป็นสิ่งที่น่ากลัวยิ่งนัก {GC
640.1}
พระสุรเสียงของพระเจ้าจะดังมาจากท้องฟ้า ประกาศวันและเวลาแห่งการ
เสด็จมาของพระเยซู และน�ำพันธสัญญาชั่วนิรันดร์มาให้แก่ประชากรของพระองค์
ดัง่ เสียงทีด่ งั กระหึม่ ของฟ้าร้องทีด่ งั ทีส่ ดุ พระด�ำรัสของพระองค์จะกระจายออกตลอด
ทั่วทั้งโลก ชาวอิสราเอลของพระเจ้ายืนฟังด้วยดวงตาที่จ้องมองขึ้นไปเบื้องบน สีหน้า
ของพวกเขาเปล่งปลัง่ ขึน้ ด้วยพระสิรขิ องพระองค์ และส่องประกายออกมาเหมือนกับ
ใบหน้าของโมเสสขณะทีท่ า่ นเดินลงมาจากภูเขาซีนาย คนอธรรมไม่อาจมองดูพวกเขา
ได้ และเมื่อผู้ที่ถวายเกียรติพระเจ้าด้วยการถือรักษาวันสะบาโตให้บริสุทธิ์ได้รับการ
ประกาศว่าเป็นพวกที่ได้รับพระพร จะมีเสียงโห่ร้องแห่งชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ดังขึ้น {GC
640.2}
ต่อมาไม่นาน มีเมฆด�ำขนาดเล็กปรากฏอยู่ทางทิศตะวันออก เมฆนั้นมีขนาด
เท่าครึ่งฝ่ามือมนุษย์ เป็นเมฆที่ล้อมรอบพระผู้ช่วยให้รอดและดูไกลๆราวกับว่าถูก
หุ้มห่อด้วยความมืด ประชากรของพระเจ้าทราบดีว่านี่คือหมายส�ำคัญของพระบุตร
ของพระเจ้า พวกเขาจ้องมองขึ้นไปด้วยความเงียบขรึมในขณะที่เมฆนั้นเคลื่อนเข้ามา
ใกล้โลกมากขึ้นเรื่อยๆ แสงสว่างและรัศมีภาพก็มีมากขึ้นและมากขึ้นจนกระทั่ง 693

กลายเป็นเมฆสีขาวขนาดใหญ่ ฐานของเมฆนัน้ มีรศั มีภาพเหมือนดังไฟทีเ่ ผาผลาญ และ
พระเยซูทรงประทับอยูอ่ ย่างผูม้ ชี ยั ชนะทีย่ งิ่ ใหญ่พระองค์ไม่ได้เป็น “บุรษุ ทีเ่ ต็มไปด้วย
ความโศกเศร้า” เพือ่ ดืม่ จากจอกแห่งความขมขืน่ ด้วยความอับอายและความทุกข์ระทม
พระองค์เสด็จมาเป็นผู้มีชัยในสวรรค์และแผ่นดินโลก เพื่อพิพากษาทั้งคนเป็นและ
คนตาย “สัตย์ซอื่ และสัตย์จริง” “พระองค์พพิ ากษาและทรงกระท�ำสงครามด้วยความ
เป็นธรรม” และ”เหล่าพลโยธาในสวรรค์…..ตามเสด็จพระองค์ไป” (วิวรณ์ 19: 11, 14)
หมู่ทูตสวรรค์ผู้บริสุทธิ์จ�ำนวนมากมายที่ไม่อาจนับจ�ำนวนได้ ร้องเพลงสรรเสริญด้วย
ท�ำนองชาวสวรรค์ขณะ เดินทางมาพร้อมกับพระองค์ในการเสด็จมานี้ ดูประหนึ่งว่ามี
ทูตสวรรค์สว่างสดใสเต็มไปทัว่ ท้องฟ้า “เป็นโกฏิๆ และแสนๆ” ไม่มปี ากกาของมนุษย์
คนใดจะบรรยายเหตุการณ์นไี้ ด้ ไม่มสี มองของมนุษย์ทตี่ อ้ งตายสามารถเข้าใจถึงความ
ยิ่งใหญ่นี้ได้ “สง่าราศีของพระองค์คลุมทั่วฟ้าสวรรค์ และโลกก็เต็มด้วยค�ำสรรเสริญ
พระองค์ ความผ่องใสของพระองค์ดังแสงสว่าง” (ฮาบากุก 3: 3, 4) เมื่อเมฆที่มีชีวิตนี้
เคลื่อนที่เข้ามาใกล้ยิ่งขึ้น นัยน์ตาทุกดวงจะมองเห็นเจ้าชายแห่งชีวิต บัดนี้ ไม่มีมงกุฎ
หนามทีท่ ำ� ให้พระเศียรศักดิส์ ทิ ธิเ์ ปรอะเปือ้ นอีกแล้ว แต่มมี งกุฎทีเ่ ต็มด้วยสง่าราศีวาง
อยูบ่ นหน้าผากบริสทุ ธิข์ องพระองค์ พระพักตร์ของพระองค์สอ่ งสว่างยิง่ กว่าความเจิด
จ้าของดวงอาทิตย์เที่ยงวัน “พระองค์ทรงมีพระนามจารึกที่ฉลองพระองค์ และที่ต้น
พระอูรุขวาพระองค์ว่า จอมกษัตริย์และจอมเจ้านาย” (วิวรณ์ 19: 16) {GC 640.3}
เมื่อผู้ที่ปฏิเสธพระเมตตาคุณของพระเจ้าอยู่ต่อเบื้องพระพักตร์ของพระองค์
“หน้าตาทุกคนจึงซีดไป” พวกเขาเกิดความหวาดกลัวด้วยความสิ้นหวังชั่วนิรันดร์
“จิตใจก็ละลายไปและหัวเข่าก็สั่น…..ใบหน้าทุกคนซีดเซียว” (เยเรมีย์ 30: 6; นาฮูม
2: 10) คนชอบธรรมร้องด้วยตัวสั่นว่า “ผู้ใดเล่าจะยืนหยัดอยู่ได้” เสียงเพลงของทูต
สวรรค์เงียบไป และความเงียบทีน่ า่ กลัวก็เกิดขึน้ ชัว่ ขณะหนึง่ และแล้วพระสุรเสียงของ
พระเยซูได้ดังมาว่า “พระคุณของเรานั้นเพียงพอส�ำหรับท่าน” สีหน้าของผู้ชอบธรรม
สดใสขึน้ มา และความสุขก็เต็มล้นในใจของเขาทุกคน และทูตสวรรค์จะเปล่งเสียงด้วย
โน้ตที่มีเสียงสูงยิ่งขึ้น และเริ่มขับร้องเพลงอีกครั้งหนึ่งในขณะที่พวกเขาเคลื่อนเข้ามา
ใกล้โลกมากยิ่งขึ้น {GC 641.1}
จอมกษัตริย์เสด็จลงมาในหมู่เมฆ ที่ห้อมล้อมด้วยไฟที่ลุกไหม้อยู่ ท้องฟ้าก็
694 ม้วนตัวออกไปราวกับม้วนหนังสือ โลกสั่นสะเทือนอยู่เบื้องพระพักตร์ของ

พระองค์และภูเขาทุกลูกและเกาะทุกเกาะเลือ่ นออกไปจากทีข่ องมัน “พระเจ้าของเรา
เสด็จมา พระองค์มิได้ทรงเงียบอยู่ เพลิงเผาผลาญมาข้างหน้าพระองค์ รอบพระองค์
คือวาตะอันทรงมหิทธิฤทธิ์ พระองค์ทรงเรียกถึงฟ้าสวรรค์เบือ้ งบนและถึงแผ่นดินโลก
เพื่อพระองค์จะทรงพิพากษาประชากรของพระองค์” (สดุดี 50: 3, 4) {GC 641.2}
“แล้วกษัตริย์ทั้งหลายในโลก พวกคนใหญ่คนโต นายทหารใหญ่ เศรษฐี ผู้มี
อ�ำนาจ และทุกคนทัง้ ทีเ่ ป็นทาสและเป็นอิสระ ก็ซอ่ นตัวอยูใ่ นถ�ำ้ และโขดหินตามภูเขา
พวกเขาร้องบอกกับภูเขาและโขดหินว่า จงล้มทับเราเถิด จงซ่อนเราไว้ ให้พ้นจาก
พระพั ก ตร์ ข องพระองค์ผู้ประทับอยู่บนพระที่นั่ง และให้ พ ้ นจากพระพิ โรธของ
พระเมษโปดกนั้น เพราะว่าวันส�ำคัญแห่งพระพิโรธของพระองค์มาถึงแล้ว และผู้ใด
จะทนอยู่ได้เล่า” (วิวรณ์ 6: 15-17) {GC 642.1}
ค�ำพูดล้อเลียนเย้ยหยันได้ยุติลง ริมฝีปากที่พูดปดหยุดนิ่งเงียบไป เสียงดัง
ของอาวุธ เสียงอึกทึกคึกโครมของสงคราม “กระทืบไป อย่างสั่นสะเทือน และเสื้อ
คลุมทุกตัวที่เกลือกอยู่ในโลหิต” (อิสยาห์ 9: 5) ก็หยุดนิ่งไป บัดนี้ ไม่มีเสียงอื่นใดให้
ได้ยินนอกจากเสียงอธิษฐานและเสียงร�่ำไห้และเสียงร้องไห้คร�่ำครวญ เสียงร�่ำไห้หลุด
มาจากริมฝีปากของคนทีเ่ ยาะเย้ยเมือ่ ก่อนหน้านีว้ า่ “เพราะว่าวันส�ำคัญแห่งพระพิโรธ
ของพระองค์มาถึงแล้ว และผูใ้ ดจะทนอยูไ่ ด้เล่า” เหล่าคนอธรรมวิงวอนอยากถูกฝังตัว
อยูใ่ ต้กอ้ นหินของภูเขามากกว่าทีจ่ ะต้องเผชิญหน้ากับพระองค์ทพี่ วกเขาได้ดแู คลนและ
ปฏิเสธ {GC 642.2}
พวกเขาจ�ำพระสุรเสียงที่แทงทะลุเข้าไปในหูของคนที่ตายนั้นได้ บ่อยครั้ง
เพียงไรที่น�้ำเสียงโศกเศร้าและอ่อนโยนร้องเรียกพวกเขาให้กลับใจ บ่อยครั้งเพียงไรที่
พวกเขาได้ยนิ ค�ำร้องขอทีจ่ บั ใจจากเพือ่ น จากพีช่ ายและจากพระผูช้ ว่ ยให้รอด ส�ำหรับ
ผู้ที่ปฏิเสธพระคุณของพระองค์แล้ว ไม่มีเสียงอื่นใดจะเทียบได้กับพระสุรเสียง ซึ่งเต็ม
ล้นด้วยค�ำต�ำหนิ ด้วยภาระหนักของการประณาม ในขณะที่ร้องอ้อนวอนมาเนิ่นนาน
ว่า “จงหันกลับ จงหันกลับจากทางชั่วของเจ้า” (เอเสคียล 33: 11) โอ พวกเขาท�ำกับ
พระสุรเสียงราวกับเป็นเสียงของคนแปลกหน้า พระเยซูตรัสว่า “เราได้เรียกแล้วและ
เจ้าปฏิเสธ เรากวักมือและไม่มใี ครสนใจ เจ้าได้รบั รูใ้ นค�ำแนะน�ำของเราและไม่ยอมรับ
ค�ำตักเตือนของเราเลย” (สุภาษิต 1: 24, 25) พระสุรเสียงนัน้ ได้ปลุกความทรงจ�ำทีเ่ ขา
ใฝ่ฝันจะลบทิ้งไป ซึ่งเป็นค�ำเตือนที่เขาเกลียดชัง การเชื้อเชิญที่เขาปฏิเสธ
695

และสิทธิพิเศษที่เขาดูแคลน {GC 642.3}
ในกลุ่มคนนั้น มีบางคนได้เยาะเย้ยพระคริสต์ในขณะที่พระองค์ทรงถ่อม
พระองค์ลงมา พระด�ำรัสของพระผู้ทรงทนทุกข์ที่เคยทรงตรัสขณะเมื่อมหาปุโรหิตสั่ง
พระองค์ ได้หวนกลับเข้ามาในความนึกคิดของพวกเขาด้วยอ�ำนาจที่เร้าใจ ในเวลานั้น
พระองค์ทรงประกาศอย่างเคร่งขรึมว่า “ในเวลาเบื้องหน้านั้น ท่านทัง้ หลายจะได้เห็น
บุตรมนุษย์นงั่ ข้างขวาของผูท้ รงฤทธานุภาพ และเสด็จมาบนเมฆแห่งฟ้าสวรรค์” (มัทธิว
26: 64) บัดนี้ พวกเขามองเห็นพระองค์เต็มด้วยพระสิริ และเขายังจะได้เห็นต่อไปว่า
พระองค์เสด็จประทับนั่งอยู่ที่เบื้องขวาของผู้ทรงอ�ำนาจ {GC 643.1}
ผู้ที่หัวเราะเยาะพระด�ำรัสของพระองค์ท่ีอ้างความเป็นพระบุตรของพระเจ้า
นั้น บัดนี้พวกเขาพูดอะไรไม่ออก ณ ที่นั่นมีกษัตริย์เฮโรด ผู้หยิ่งยโสที่หัวเราะเยาะ
พระราชต�ำแหน่งของพระองค์ และรับสั่งให้ทหารเยาะเย้ยพระองค์ด้วยการมอบ
ต�ำแหน่งกษัตริย์ให้แก่พระองค์ ณ. ที่นั่น มีเหล่าคนที่ใช้มืออันไม่บังควรสวมเสื้อคลุม
สีม่วงลงบนพระองค์ สวมมงกุฎหนามลงบนพระเศียรศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ และ
เอาคทาจ�ำลองไปใส่ไว้ในพระหัตถ์ที่ไม่ขัดขืนของพระองค์ และก้มค�ำนับลงต่อเบื้อง
พระพักตร์ดว้ ยอาการล้อเล่นดูหมิน่ ชายทัง้ หลายเหล่านัน้ ที่เคยตบตีและถ่มน�้ำลายใส่
พระองค์ผู้ทรงเป็นเจ้าชายแห่งชีวิตองค์น้ัน บัดนี้ พวกเขาต้องหันหน้าหนีไปจากสาย
พระเนตรแห่งการตรวจสอบและหาทางที่จะหนีไปให้พ้นจากพระสิริอันทรงอ�ำนาจ
ยิ่งใหญ่ที่มีข้ึนจากการปรากฏอยู่ของพระองค์ เหล่าทหารที่ตอกตะปูลงบนพระหัตถ์
และพระบาทของพระองค์ ทหารที่แทงสีข้างของพระองค์ ต่างมองดูรอยแผลเหล่านี้
ด้วยความหวาดกลัวและส�ำนึกผิด {GC 643.2}
เหล่าปุโรหิตและผู้ปกครองต่างหวนคิดถึงภาพเหตุการณ์ของคาล์วารีด้วย
ความหวาดกลัวจนตัวสัน่ พวกเขานึกถึงภาพเหตุการณ์เหล่านัน้ ได้อย่างชัดเจนยิง่ พวก
เขาจ�ำได้ดีว่า เขาได้พยักหน้าแสดงความชื่นชมปรีดาในความชั่วร้ายอย่างไร เขาได้
ร้องตะโกนว่า “เขาช่วยคนอื่นให้รอดได้แต่ช่วยตัวเองไม่ได้ เขาเป็นกษัตริย์ของชาติ
อิสราเอล ให้เขาลงมาจากกางเขนเดี๋ยวนี้เถิด เราจะได้เชื่อถือบ้าง เขาไว้ใจในพระเจ้า
ถ้าพระองค์พอพระทัยในเขาก็ให้ทรงช่วยเขาเดี๋ยวนี้เถิด ด้วยเขาได้กล่าวว่าเขาเป็น
พระบุตรของพระองค์” (มัทธิว 27: 42, 43) {GC 643.3}
696 พวกเขาจดจ�ำค�ำอุปมาของพระผู้ช่วยให้รอดได้อย่างชัดเจน เกี่ยวกับเรื่อง

คนท�ำสวนที่ไม่ยอมคืนผลจากสวนองุ่นให้แก่เจ้าของสวน คนที่ได้ทารุณต่อบ่าวและ
ฆ่าลูกชายของเจ้าของสวน เขายังจดจ�ำค�ำตัดสินที่พวกเขาประกาศไปว่า เจ้าของสวน
จะ “ฆ่าคนร้ายเหล่านัน้ ให้ตาย” เหล่าปุโรหิตและผูป้ กครองมองเห็นวิถขี องตัวเองและ
ชะตากรรมทีย่ ตุ ธิ รรมของเขาเองในความบาปและการลงโทษชายทีไ่ ม่ซอื่ สัตย์เหล่านัน้
และบัดนี้ มีเสียงร้องของร่างกายที่เจ็บปวดอย่างรุนแรง เป็นเสียงที่ดังยิ่งกว่าเสียงที่
เคยตะโกนว่า “ให้ตรึงเสียทีก่ างเขนเถิด” ซึง่ เคยดังก้องทัว่ ท้องถนนของกรุงเยรูซาเล็ม
เป็นเสียงร้องที่เต็มไปด้วยความผิดหวังอย่างน่ากลัวว่า “ท่านทรงเป็นพระบุตรของ
พระเจ้า พระองค์ทรงเป็นพระเมสสิยาห์องค์แท้” พวกเขาหาทางทีจ่ ะหนีออกไปให้พน้
จากเบือ้ งพระพักตร์ของพระองค์ผทู้ รงเป็นจอมกษัตริย์ พวกเขาพยายามทีจ่ ะหลบซ่อน
ตัวลึกลงไปใต้ท้องโลกที่แยกตัวออกจากกันด้วยแรงกระแทกของสิ่งต่างๆทั้งหลายนั้น
แต่ก็ไร้ผล{GC643.4}
ในชีวิตของทุกคนที่ปฏิเสธความจริงนั้น จะมีอยู่ช่วงเวลาหนึ่งที่สามัญส�ำนึก
จะรู้สึกตัวขึ้นมา เมื่อความทรงจ�ำจะรื้อฟื้นเรื่องทรมานจิตใจเก่าๆของชีวิตที่น่าไหว้
หลังหลอก และจิตวิญญาณถูกคุกคามด้วยความเสียใจทีไ่ ร้ผล แต่สงิ่ เหล่านีจ้ ะเทียบกับ
ความเสียใจของวันนั้น “เมื่อความกลัวลานมากระทบเจ้าอย่างพายุและความหายนะ
ของเจ้ามาถึงอย่างลมบ้าหมู” ได้อย่างไร (สุภาษิต 1: 27) บัดนี้ ผู้ที่ต้องการท�ำลาย
พระคริสต์และประชากรที่ซื่อสัตย์ของพระองค์จะได้เป็นพยานเห็นถึงรัศมีที่ลงมายัง
พวกเขา ในท่ามกลางความหวาดกลัว พวกเขาได้ยนิ เสียงของธรรมิกชนเปล่งเสียงด้วย
ความชื่นชมยินดีว่า “นี่แน่ะ นี่คือพระเจ้าของเราทั้งหลาย เราได้รอคอยพระองค์เพื่อ
ว่าพระองค์จะทรงช่วยเราให้รอด” (อิสยาห์ 25: 9) {GC 644.1}
ท่ามกลางความปั่นป่วนของโลก แสงฟ้าแลบและเสียงฟ้าร้อง พระสุรเสียง
ของพระบุตรของพระเจ้าทรงเรียกธรรมิกชนทีน่ อนหลับอยูใ่ ห้ตนื่ ขึน้ พระองค์ทรงทอด
พระเนตรไปยังหลุมฝังศพของเหล่าผู้ชอบธรรม แล้วทรงชูพระหัตถ์ขึ้นไปยังสวรรค์
เบื้องบน พระองค์ทรงตรัสสั่งขึ้นมาว่า “จงตื่นเถิด ตื่นเถิด ตื่นเถิด ท่านที่หลับอยู่ใน
ผงคลีและจงลุกขึ้น” ตลอดทั่วทั้งความยาวและความกว้างของโลก คนตายจะได้ยิน
พระสุรเสียงนัน้ และผูท้ ไี่ ด้ยนิ เสียงนัน้ จะมีชวี ติ และทัว่ ทัง้ โลกจะดังก้องด้วยเสียงย�ำ่ เท้า
ของกองทหารยิ่งใหญ่ของชนทุกชาติ ทุกเผ่าพันธุ์ ทุกภาษาและทุกคน พวกเขาก้าว
ออกมาจากห้องกักขังแห่งความตาย ตกแต่งกายด้วยรัศมีภาพของชีวิตอมตะ 697

พวกเขาร้องเสียงดังว่า “โอ มัจจุราชเอ๋ย เหล็กไนของเจ้าอยู่ที่ไหน โอ มัจจุราช
เอ๋ย ชัยชนะของเจ้าอยู่ที่ไหน” (1 โครินธ์ 15: 55) และผู้ชอบธรรมที่มีชีวิตร่วมกับ
ธรรมิกชนที่ฟื้นขึ้นจากความตายจะโห่ร้องอย่างมีชัยร่วมกันเป็นเวลายาวนานด้วย
ความชื่นชมยินดี {GC 644.2}
รูปร่างของทุกคนที่ออกมาจากหลุมฝังศพจะเหมือนกับเมื่อตอนที่เข้าไป
ในหลุมฝังศพ อาดัมซึ่งยืนอยู่ในท่ามกลางเหล่าคนที่ถูกปลุกให้ฟื้น เขามีรูปร่างสง่า
สูงใหญ่และงดงาม เขามีรูปร่างเล็กกว่าพระบุตรพระเจ้าเพียงเล็กน้อย อาดัมจะมี
ลักษณะแตกต่างจากคนในยุคต่อๆมาอย่างเห็นได้ชัด ท�ำให้เรามองเห็นถึงการถดถอย
ยิง่ ใหญ่ของเผ่าพันธุม์ นุษย์ แต่ทกุ คนฟืน้ ขึน้ มาด้วยความสดชืน่ และแข็งแรงของวัยหนุม่
สาวที่ยั่งยืนตลอดไป ในปฐมกาล พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ให้คล้ายคลึงกับพระองค์
ไม่เพียงในด้านของอุปนิสยั เท่านัน้ แต่ให้เหมือนกับพระองค์ในรูปร่างและหน้าตาด้วย
ความบาปได้ท�ำให้เสียโฉม และเกือบจะลบล้างพระฉายาของพระเจ้าจนหมดสิ้น แต่
พระคริสต์เสด็จมาเพื่อน�ำสิ่งที่สูญหายไปกลับคืนมา พระองค์จะทรงเปลี่ยนร่างกายที่
เลวร้ายของเราและปัน้ แต่งขึน้ มาใหม่ให้เป็นเหมือนพระวรกายทีส่ ง่างามของพระองค์
รูปกายที่ต้องตายและเปื่อยเน่า ปราศจากความสวยงาม ที่ครั้งหนึ่งเคยปนเปื้อนด้วย
ความบาป จะถูกเปลี่ยนเป็นร่างกายที่สมบูรณ์แบบ สวยงามและมีชีวิตอมตะ ความ
บกพร่องและความอัปลักษณ์ทั้งหมดจะถูกทิ้งไว้ในหลุมฝังศพ พวกเขาจะกลับไปยัง
ต้นไม้แห่งชีวติ ในสวนเอเด็นทีจ่ ากกันไปนานแล้ว ผูท้ ไี่ ด้รบั ความรอดจะ “เติบใหญ่” ขึน้
(มาลาคี 4: 2) จนมีความสง่างามเท่ากับมนุษย์ในสมัยยุคแรกเริ่ม ร่องรอยสุดท้ายของ
การสาปแช่งของบาปจะถูกก�ำจัดออกไปจนหมดสิ้น และผู้ที่ซื่อสัตย์ของพระเจ้าจะ
ปรากฏให้เห็นด้วย “ความงามของพระเยโฮวาห์พระเจ้า” (สดุดี 90: 17 TKJV) ทั้งใน
ความคิดและจิตวิญญาณ และร่างกายสะท้อนพระฉายาทีบ่ ริบรู ณ์ของพระเจ้าของเขา
โอ ช่างเป็นการไถ่ทปี่ ระเสริฐเสียนีก่ ระไร เป็นเรือ่ งทีไ่ ด้กล่าวขานมานานแล้ว และเป็น
ความหวังที่รอคอยมาเนิ่นนาน เป็นความมุ่งหวังที่ใคร่ครวญด้วยความร้อนรน แต่ยัง
ไม่มีใครเคยเข้าใจได้อย่างเต็มที่ {GC 644.3}
คนชอบธรรมที่ยังมีชีวิตอยู่จะถูกเปลี่ยนแปลงไป “ในชั่วขณะเดียวในพริบ
ตาเดียว” ด้วยพระสุรเสียงของพระเจ้า พวกเขาจะได้รับสง่าราศี บัดนี้ พวกเขาจะมี
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ธรรมิกชนทีฟ่ น้ื ขึน้ มานัน้ ทูตสวรรค์จะ “รวบรวมคนทัง้ ปวงทีพ่ ระองค์ทรงเลือกสรรไว้
แล้วทั้งสี่ทิศนั้นตั้งแต่ที่สุดฟ้าข้างนี้จนถึงที่สุดฟ้าข้างโน้น” (มัทธิว 24: 31) ทูตสวรรค์
ผู้บริสุทธิ์จะอุ้มเด็กเล็กๆไปยังอ้อมแขนของมารดา มิตรสหายที่ตายจากกันไปนาน
จะได้พบกันอีกครั้ง และจะไม่จากกันอีกแล้ว และด้วยเสียงเพลงแห่งความชื่นชม
ยินดี พวกเขาจะถูกรับขึ้นไปสู่เมืองของพระเจ้าพร้อมๆกัน {GC 645.1}
ด้านข้างแต่ละด้านของราชรถที่เป็นเมฆ จะมีปีก ใต้ราชรถนี้จะมีล้อที่มีชีวิต
และขณะทีร่ าชรถแล่นขึน้ สูเ่ บือ้ งบน ล้อเหล่านัน้ จะร้องว่า “บริสทุ ธิ”์ และขณะทีร่ าชรถ
เคลื่อนที่ไปนั้น ปีกจะร้องว่า “บริสุทธิ์” และทูตสวรรค์ทั้งบริวารจะร้องว่า “บริสุทธิ์
บริสทุ ธิ์ บริสทุ ธิ์ พระเจ้าผูท้ รงฤทธานุภาพสูงสุด” และผูท้ ไี่ ด้รบั การไถ่ไว้แล้วจะร้องว่า
“อาเลลูยา” ในขณะที่ราชรถเลื่อนสูงขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็มใหม่ {GC 645.2}
ก่อนที่จะก้าวเข้าไปยังเมืองของพระเจ้านั้น พระผู้ช่วยให้รอดทรงมอบ
เครื่องหมายแห่งชัยชนะให้แก่ผู้ที่ติดตามพระองค์และสวมเครื่องหมายแสดงถึง
ฐานันดรศักดิ์ให้แก่พวกเขา เหล่าคนทั้งหลายที่ได้รับความส�ำเร็จต่างเข้ามายังจตุรัสที่
กว้างใหญ่เพื่อล้อมรอบพระราชาของเขา พระองค์ทรงมีรูปร่างสูงสง่ากว่าธรรมิกชน
และทูตสวรรค์ พระพักตร์ของพระองค์เปล่งยิ้มอย่างอ่อนโยนมายังพวกเขาด้วย
ความรักทีเ่ ต็มล้น สายตาของคนทัง้ หมดทีไ่ ด้รบั การไถ่ให้รอด ซึง่ มีจำ� นวนนับไม่ถว้ น จะ
เพ่งมองไปยังพระองค์ ดวงตาทุกดวงมองเห็นพระสิรขิ องพระองค์ พระผูท้ รงมี “หน้าตา
…..เสียโฉมมากเหลือทีจ่ ะเหมือนมนุษย์ และรูปร่าง…..ก็เสียโฉมเหลือทีจ่ ะเหมือนบุตร
ของมนุษย์” (อิสยาห์ 52: 14) พระหัตถ์ของพระองค์จะสวมมงกุฎแห่งสง่าราศีลงบน
ศีรษะของผู้ที่มีชัยชนะ ทุกคนจะได้รับมงกุฎ และที่มงกุฎจะถูกจารึกด้วย “ชื่อใหม่”
(วิวรณ์ 2: 17) และมีข้อความ “ถวายความบริสุทธิ์แด่พระเจ้า” ในมือของทุกคนจะมี
ทางตาลแห่งความมีชยั และพิณอันเงางาม เมือ่ ทูตสวรรค์ทบี่ ญ
ั ชาการเริม่ ต้นบรรเลง ทุก
คนจะดีดพิณด้วยความช�ำนาญ เสียงเพลงทีไ่ พเราะนุม่ นวลก็ดงั ออกมา ความปลาบปลืม้
ใจที่ไม่อาจบรรยายเป็นค�ำพูดได้จะเต็มล้นเข้าไปในจิตใจของทุกคน และทุกเสียงต่าง
ร่วมกันสรรเสริญด้วยความส�ำนึกในพระคุณว่า จงถวาย ”แด่พระองค์ผู้ทรงรักเรา
ทัง้ หลายและได้ทรงปลดเปลือ้ งบาปของเราด้วยพระโลหิตของพระองค์และทรงตัง้ เรา
ไว้ให้เป็นอาณาจักรและเป็นปุโรหิตของพระเจ้าพระบิดาของพระองค์ พระเกียรติและ
ไอศวรรย์จงมีแด่พระองค์สืบๆไปเป็นนิตย์” (วิวรณ์ 1: 5, 6) {GC 645.3}
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สิง่ ทีอ่ ยูเ่ บือ้ งหน้าของเหล่าผูท้ ไี่ ด้รบั การไถ่ให้รอดนัน้ คือเมืองบริสทุ ธิ์ พระเยซู
ทรงเปิดประตูมุกออกกว้างและประชาชาติเหล่านั้นที่ถือรักษาความจริงจะเดินเข้าไป
พวกเขาได้มองเห็นสวรรค์ของพระเจ้า ซึ่งเป็นบ้านของอาดัมในสมัยที่เขายังเป็นคน
บริสทุ ธิ์ และแล้วพระสุรเสียงทีไ่ พเราะยิง่ กว่าดนตรีใดๆทีห่ ขู องคนทีต่ อ้ งตายเคยได้ยนิ
นั้นดังมาว่า “การต่อสู้ของท่านทั้งหลายสิ้นสุดลงแล้ว” “ท่านทั้งหลายที่ได้รับพระพร
จากพระบิดาของเราจงมารับเอาราชอาณาจักร ซึ่งได้เตรียมไว้ส�ำหรับท่านทั้งหลาย
ตั้งแต่แรกสร้างโลก” (มัทธิว 25: 34) {GC 646.1}
บัดนีค้ ำ� อธิษฐานของพระผูช้ ว่ ยให้รอดทีท่ รงอธิษฐานเผือ่ สาวกของพระองค์ก็
ส�ำเร็จ “ข้าพระองค์ปรารถนาให้คนเหล่านั้น ที่พระองค์ได้ประทานให้แก่ข้าพระองค์
อยูก่ บั ข้าพระองค์” (ยอห์น 17: 24) “อยูเ่ ฉพาะพระสิรขิ องพระองค์ให้ปราศจากต�ำหนิ
และมีความร่าเริงยินดี” (ยูดา 24) พระคริสต์ทรงน�ำผู้ที่พระองค์ทรงไถ่ด้วยพระโลหิต
ของพระองค์เองมายังพระบิดาและทรงประกาศว่า “ข้าพระองค์อยูท่ นี่ ี่ พร้อมกับเหล่า
ลูกๆที่พระองค์ได้ประทานให้แก่ข้าพระองค์” “ข้าพระองค์ก็ได้พิทักษ์รักษาพวกเขา
ผู้ซึ่งพระองค์ได้ประทานแก่ข้าพระองค์ไว้โดยพระนามของพระองค์” (ยอห์น 17: 12)
โอ ความรักแห่งการไถ่ให้รอดนี้ช่างแสนประเสริฐเพียงไร เวลาแห่งความปรีดาจะเกิด
ขึ้นเมื่อพระเป็นเจ้าพระบิดาทรงทอดพระเนตรมายังเหล่าคนที่ถูกไถ่ให้รอด และทรง
มองเห็นพระฉายาของพระองค์ สิ่งที่ขัดแย้งจากบาปถูกก�ำจัดจนหมดสิ้น สาเหตุของ
ความบาปถูกขจัดออกไป และมนุษย์จะประสานเข้าเป็นหนึง่ ร่วมกับพระเจ้าได้อกี ครัง้
หนึ่ง {GC 646.2}
ด้วยความรักสุดทีจ่ ะพรรณนาได้ พระเยซูทรงต้อนรับเหล่าผูส้ ตั ย์ซอื่ ทัง้ หลาย
ของพระองค์เพือ่ ให้เข้าร่วมความสุขกับพระองค์ เป็นความชืน่ ชมยินดีของพระผูช้ ว่ ยให้
รอดทีไ่ ด้ทรงเห็นจิตวิญญาณซึง่ พระองค์ได้ทรงช่วยให้รอดด้วยความเจ็บปวดและความ
อัปยศของพระองค์ได้เข้ามายังราชอาณาจักรแห่งพระสิรนิ ี้ และเหล่าผูท้ รี่ อดจะแบ่งรับ
ความสุขของพระองค์ เมือ่ พวกเขามองดูผทู้ ไี่ ด้รบั พระพรเหล่านี้ เขาได้มองเห็นบรรดา
ผูท้ เี่ ข้ามาถึงพระคริสต์อนั เนือ่ งมาจากค�ำอธิษฐานของเขา การท�ำงานของเขาและความ
รักที่เสียสละของเขา อยู่ในท่ามกลางคนเหล่านี้ด้วย ในขณะที่พวกเขาชุมนุมกันรอบ
พระที่นั่งสีขาวที่ยิ่งใหญ่ ความชื่นชมยินดีที่ไม่อาจบรรยายด้วยค�ำพูดจะท่วมท้นอยู่
700 ในใจของเขา เมื่อมองดูผู้ที่เขาน�ำให้มาหาพระคริสต์ และเห็นว่าเขาชักน�ำ

อีกคนหนึ่ง และคนนั้นก็ชักน�ำคนอื่นต่อๆกันไป และคนทั้งหมดนี้ได้เข้ามายังที่พักพิง
แห่งการพักผ่อน ณ ที่นั่น พวกเขาจะวางมงกุฎลงที่พระบาทของพระเยซูและถวาย
สรรเสริญพระองค์ตลอดชั่วนิรันดร์กาล {GC 647.1}
ในขณะทีก่ ำ� ลังต้อนรับผูท้ ไี่ ถ่ให้รอดเข้าไปยังนครของพระเจ้าอยูน่ นั้ มีเสียงร้อง
ถวายเกียรติชื่นชมปรีดาดังขึ้นในอากาศ อาดัมทั้งสองก�ำลังจะพบกัน พระบุตรของ
พระเจ้าทรงยืนกางแขนออกเพื่อต้อนรับบิดาของเผ่าพันธุ์มนุษยชาติของเรา ซึ่งเป็น
มนุษย์ทพี่ ระองค์ทรงสร้างขึน้ ผูไ้ ด้ทำ� บาปต่อพระผูส้ ร้างของเขา และเพือ่ ความบาปของ
เขาท�ำให้เกิดรอยแผลจากการตรึงกางเขนติดอยู่บนพระวรกายของพระผู้ช่วยให้รอด
ขณะทีอ่ าดัมมองดูรอยตะปูทโี่ หดเหีย้ ม เขาไม่ได้ซบหน้าลงทีพ่ ระอุระของพระองค์ แต่
เขาทรุดตัวลงแทบพระบาทของพระองค์ด้วยความถ่อมตนและร้องขึ้นว่า “พระเมษ
โปดกผู้ทรงถูกปลงพระชนม์แล้วนั้นเป็นผู้ที่สมควรได้รับฤทธิ์เดช” พระผู้ช่วยให้รอด
ทรงพยุงเขาให้ลุกขึ้นยืนด้วยความรักปรานี และชี้ให้เขามองไปยังสวนเอเดนซึ่งเป็น
บ้านที่เขาถูกขับออกมานานแล้ว {GC 647.2}
หลังจากที่อาดัมถูกขับออกจากสวนเอเดน ชีวิตของเขาเต็มล้นไปด้วยความ
โศกเศร้า ใบไม้ทุกใบที่แห้งเฉาไป สัตว์ทุกตัวที่ถูกน�ำมาถวายเป็นเครื่องถวายบูชา ทุก
สิง่ ทีท่ ำ� ลายธรรมชาติอนั สวยงาม ทุกสิง่ ทีส่ ร้างรอยมลทินให้แก่ความบริสทุ ธิข์ องมนุษย์
สิ่งเหล่านี้คอยย�้ำเตือนถึงความบาปของเขาอยู่เสมอ เขาต้องปวดร้าวด้วยความเสียใจ
อย่างสุดซึ้ง เมื่อมองเห็นความชั่วที่มีอยู่ทั่วทุกหนแห่ง และเมื่อเขาเตือน เขาก็จะได้
ค�ำต�ำหนิตอบโต้มาว่า เขาเป็นต้นเหตุที่ท�ำให้ความบาปเกิดขึ้น เขาต้องแบกรับการ
ลงโทษของความผิดนี้ด้วยความนอบน้อมเป็นเวลาเกือบถึงหนึ่งพันปี เขาได้สารภาพ
ความบาปของเขาด้วยความสัตย์ซอื่ และวางใจในคุณความดีของพระผูช้ ว่ ยให้รอดทีไ่ ด้
ทรงสัญญาไว้ และเขาตายไปพร้อมกับความหวังทีจ่ ะได้ฟน้ื ขึน้ จากความตาย พระบุตร
ของพระเจ้าทรงช่วยมนุษย์จากความล้มเหลวและการล้มลง และบัดนี้ โดยพระราชกิจ
ในการลบมลทินบาป อาดัมก็กลับมาครอบครองได้อีกครั้งหนึ่ง {GC 647.3}
อาดัมมีความสุขอย่างล้นเหลือเมือ่ เขามองไปยังต้นไม้ทเี่ ขาเคยชืน่ ชอบ ซึง่ เขา
เคยเก็บผลจากต้นไม้ตน้ นีใ้ นสมัยทีเ่ ขายังเป็นคนบริสทุ ธิแ์ ละมีความสุข เขาเห็นเถาองุน่
ที่มือของเขาเคยตกแต่ง ดอกไม้เหล่านั้น กับที่เขาชอบดูแล สมองของเขาจับภาพ
ที่เป็นจริง เขาเข้าใจอย่างดีว่า แท้จริงแล้วนี่คือสวนเอเดนที่ถูกน�ำกลับคืน
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มาใหม่ บัดนี้ สวยงามกว่าเมือ่ ก่อนทีเ่ ขาจะถูกขับออกไป พระผูช้ ว่ ยให้รอดน�ำเขาไปยัง
ต้นไม้แห่งชีวติ และทรงเด็ดผลไม้ทสี่ วยงามและยืน่ ให้เขารับประทาน เขามองไปรอบๆ
และเห็นคนมากมายจากครอบครัวของเขาที่ได้รับการไถ่ให้รอดยืนอยู่ในแดนสวรรค์
ของพระเจ้า แล้วเขาวางมงกุฎเปล่งประกายลงแทบพระบาทของพระเยซู และซบอยูท่ ี่
พระอุระของพระองค์และกอดพระผูไ้ ถ่ไว้ เขาดีดพิณทองค�ำและเสียงเพลงแห่งชัยชนะ
ก็ดงั กังวานขึน้ ไปทัว่ ท้องฟ้า “พระเมษโปดกผูท้ รงถูกปลงพระชนม์และทรงพระชนม์อกี
แล้วนั้นเป็นผู้ที่สมควรได้รับฤทธิ์เดช” สมาชิกในครอบครัวของอาดัมร้องรับและถอด
มงกุฎของพวกเขาออกมาวางแทบพระบาทของพระผูช้ ว่ ยให้รอดในขณะทีก่ ม้ กราบลง
ถวายบูชาต่อเบื้องพระพักตร์พระองค์ {GC 648.1}
มีทูตสวรรค์ที่ได้เป็นพยานในการได้พบกันใหม่ในครั้งนี้ ทูตสวรรค์เหล่านี้ได้
ร�ำ่ ไห้เมือ่ อาดัมล้มลงในความบาป และชืน่ ชมยินดีเมือ่ พระเยซูทรงฟืน้ คืนพระชนม์และ
เสด็จกลับสูส่ วรรค์ และทูตสวรรค์เหล่านีจ้ ะเป็นผูท้ เี่ ปิดหลุมฝังศพของคนทัง้ ปวงทีเ่ ชือ่
ในพระนามของพระองค์ บัดนี้ ทูตเหล่านีไ้ ด้เห็นพระราชกิจของการไถ่ให้รอดนัน้ เสร็จ
สมบูรณ์แล้ว และพวกเขาต่างประสานเสียงร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้า {GC
648.2}
ทีท่ ะเลใสเหมือนแก้วหน้าพระทีน่ งั่ ดูคล้ายกับทะเลแก้วปนไฟ ทีย่ งิ่ งามอร่าม
เมือ่ กระทบกับพระสิรขิ องพระเจ้า มีกลุม่ ชนหนึง่ ทีม่ าชุมนุมกัน พวกเขา “มีชยั ต่อสัตว์
ร้าย และรูปของมัน และเครื่องหมายของมัน และเลขประจ�ำชื่อของมัน” พวกเขายืน
อยู่กับพระเมษโปดกที่บนภูเขาศิโยน “ถือพิณเขาคู่ของพระเจ้า” เป็นคนแสนสี่หมื่น
สี่พันคนที่ได้ไถ่ออกมาจากท่ามกลางมนุษย์ และมีเสียงดุจเสียงน�้ำมากหลายและดุจ
เสียงฟ้าร้องสนัน่ “เสียงพวกดีดพิณก�ำลังเล่นพิณอยู”่ และพวกเขา “ร้องเพลงบทใหม่
หน้าพระที่นั่ง” ซึ่งเป็นบทเพลงที่ไม่มีใครสามารถร้องได้ ยกเว้นคนหนึ่งแสนสี่หมื่น
สี่พันคนนั้น เป็นบทเพลงของโมเสสและเพลงของพระเมษโปดก ซึ่งเป็นบทเพลงแห่ง
การทรงไถ่ให้รอด ไม่มผี ใู้ ดเลยนอกจากคนแสนสีห่ มืน่ สีพ่ นั คนนัน้ ทีเ่ รียนรูท้ จี่ ะร้องเพลง
นัน้ ได้ เพราะเป็นบทเพลงแห่งประสบการณ์ของเขาซึง่ เป็นประสบการณ์ทไี่ ม่มคี นกลุม่
ใดเคยมีมาก่อน “พระเมษโปดกเสด็จไปที่ใด คนเหล่านี้ก็ตามเสด็จไปด้วย” พวกเขา
เป็นคนทีถ่ กู รับขึน้ มายังสวรรค์ในขณะทีย่ งั มีชวี ติ อยู่ พวกเขาจึงถูกจัดว่าเป็น “ผลแรก
702 ถวายแด่พระเจ้าและแด่พระเมษโปดก” (วิวรณ์ 15: 2, 3 (TKJV); 14: 1-5)

“คนเหล่านี้คือคนที่มาจากความทุกข์เวทนาครั้งใหญ่” พวกเขาได้ผ่านช่วงเวลาแห่ง
ความทุกข์ยากล�ำบากอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนนับตั้งแต่ครั้งมีประชาชาติมา พวกเขาได้
ทนกับความทุกข์ล�ำเค็ญในช่วงเวลาแห่งความทุกข์ของยาโคบ พวกเขายืนหยัดอยู่ได้
โดยไม่มีผู้ไกล่เกลี่ยจนถึงช่วงเวลาสุดท้าย คือเมื่อพระเจ้าทรงเทค�ำพิพากษาลงมา แต่
เขาทั้งหลายได้รับการช่วยปลดปล่อยออกมาเพราะ “พวกเขาได้ชำ� ระล้างเสื้อผ้าของ
เขาในพระโลหิตของพระเมษโปดกจนเสือ้ ผ้านัน้ ขาวสะอาด” “ปากเขาไม่กล่าวค�ำมุสา
เลยเพราะเขาไม่ด่างพร้อย” ต่อเบื้องพระพักตร์พระเจ้า “เพราะฉะนั้นเขาทั้งหลาย
จึงได้อยู่หน้าพระที่นั่งของพระเจ้าและปรนนิบัติพระองค์ในพระวิหารของพระองค์ทั้ง
กลางวันและกลางคืนและพระองค์ผปู้ ระทับบนพระทีน่ งั่ จะทรงสถิตด้วย” พวกเขาเห็น
การกันดารอาหารและโรคระบาดซึง่ ได้ทำ� ลายแผ่นดินโลก ดวงอาทิตย์มพี ลังความร้อน
อย่างแรงเพือ่ เผาผลาญมนุษย์ และพวกเขาเองก็ได้ทนความล�ำบาก ความหิวโหย และ
ความกระหาย แต่ “พวกเขาจะไม่หวิ กระหายอีกเลย แล้วแดดและความร้อนจะไม่สอ่ ง
ต้องเขาอีกต่อไป เพราะว่าพระเมษโปดกผู้ทรงอยู่กลางพระที่นั่งจะคุ้มครองดูแลเขา
และจะทรงน�ำเขาไปให้ถึงน�้ำพุแห่งชีวิตและพระเจ้าจะทรงเช็ดน�้ำตาทุกหยดจากตา
ของเขาเหล่านั้น” (วิวรณ์ 7: 14-17) {GC 648.3}
ในทุกยุคทุกสมัย ผู้ที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงเลือกสรรไว้แล้วจะต้องผ่านการ
เรียนรูแ้ ละฝึกฝนในโรงเรียนของการทดลอง ทางเดินของพวกเขาในโลกนีค้ บั แคบ พวก
เขาจะต้องถูกช�ำระให้บริสุทธิ์ในเตาเผาแห่งความยากล�ำบาก พวกเขาต้องอดทนต่อ
การต่อต้าน ความเกลียดชัง และการกล่าวร้ายเพื่อเห็นแก่องค์พระเยซูคริสต์ พวกเขา
ติดตามพระองค์ในการต่อสูท้ รี่ า้ ยกาจ เขาทนกับการเสียสละ และต้องพบกับความผิด
หวังทีข่ มขืน่ ด้วยประสบการณ์ทเี่ จ็บปวดของเขาเอง พวกเขาเรียนรูถ้ งึ ความชัว่ ร้ายของ
บาป อ�ำนาจของมัน ความผิดของมัน ความทุกข์ยากของมัน และพวกเขามองดูความ
บาปด้วยความรังเกียจ ความส�ำนึกต่อการเสียสละทีย่ งิ่ ใหญ่เพือ่ ทีจ่ ะรักษาความบาปให้
หาย ท�ำให้เขาถ่อมตนลงในสิ่งที่เขาได้เห็นเองและท�ำให้หัวใจของเขาท่วมท้นด้วยการ
ขอบพระคุณและการสรรเสริญ ซึ่งผู้ที่ไม่เคยล้มในบาปจะไม่มีทางเข้าใจได้ พวกเขา
รักมากเพราะได้รบั การอภัยมาก พวกเขาได้เข้าร่วมทนทุกข์ของพระคริสต์ พวกเขาจึง
สมควรได้รับสง่าราศีร่วมกับพระองค์ {GC 649.1}
บรรดาผู้ที่ได้รับมรดกของพระเจ้าออกมาจากห้องใต้หลังคา
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จากกระท่อมปรักหักพัง จากคุกมืดใต้ดนิ จากตะแลงแกง จากภูเขา จากทะเลทราย จากถ�ำ้
ใต้พนื้ โลกจากซอกหินใต้ทะเลลึก ขณะทีเ่ ขามีชวี ติ อยูใ่ นโลก พวกเขาเป็นคน “แร้นแค้น
ตกอยูใ่ นความทุกข์และถูกทรมาน” คนเป็นล้านๆลงไปในหลุมฝังศพด้วยความอับอาย
เพราะว่าเขายืนหยัดปฏิเสธไม่ยอมต่อการเรียกร้องสิทธิที่หลอกลวงของซาตาน ด้วย
การพิพากษาของมนุษย์ พวกเขาถูกตัดสินว่าเป็นอาชญากรที่เลวร้ายที่สุด แต่บัดนี้
“พระเจ้าทรงเป็นผู้พิพากษา” (สดุดี 50: 6) การพิจารณาค�ำตัดสินของโลกจะถูกพลิก
กลับ “พระองค์จะทรงเอาการลบหลู่ชนชาติของพระองค์ไปเสียจากทั่วแผ่นดินโลก”
(อิสยาห์ 25: 8) “คนจะเรียกเขาทั้งหลายว่าประชาชนบริสุทธิ์ ผู้รับไถ่ไว้แล้วของ
พระเจ้า” พระองค์ทรงก�ำหนดที่จะ “ประทานมาลัยแทนขี้เถ้าให้เขา น�้ำมันแห่งความ
ยินดีแทนการไว้ทุกข์ ผ้าห่มแห่งการสรรเสริญแทนจิตใจที่ท้อถอย” (อิสยาห์ 62: 12;
61: 3) พวกเขาจะไม่อ่อนล้า ไม่ทุกข์ทรมาน ไม่ต้องกระจัดกระจาย และไม่ถูกกดขี่
ข่มเหงอีกต่อไปแล้ว ต่อแต่นี้ไป พวกเขาจะอยู่ร่วมกับพระเจ้าตลอดกาล พวกเขายืน
อยู่เบื้องพระที่นั่งของพระเจ้า สวมใส่เครื่องนุ่งห่มที่มีความงามมากยิ่งกว่าของบรรดา
ผู้สูงศักดิ์ของโลกที่เคยสวมใส่กัน เขาสวมมงกุฎที่งามสง่ากว่ามงกุฎใดๆที่มหากษัตริย์
พระองค์ใดในแผ่นดินโลกได้ทรงเคยสวมใส่กนั วันเวลาแห่งความเจ็บปวดและการร�ำ่ ไห้
สิ้นสุดไปแล้วตลอดกาล กษัตริย์ผู้ทรงพระสิริทรงเช็ดน�้ำตาจากใบหน้าของทุกคน
ต้นเหตุของความโศกเศร้าทั้งหมดถูกก�ำจัดออกไป ท่ามกลางกิ่งตาลที่โบกสะบัดไปมา
นั้น พวกเขาเปล่งเสียงร้องสรรเสริญ ชัดเจน หวานชื่น และกลมกลืนกัน ทุกเสียงร้อง
รับกันจนกระทัง่ เพลงสรรเสริญดังกังวานไปทัว่ ทัง้ สวรรค์ “ความรอดขึน้ อยูก่ บั พระเจ้า
ของเราผูป้ ระทับบนพระทีน่ งั่ และขึน้ อยูก่ บั พระเมษโปดก” และทุกคนทีอ่ ยูใ่ นแผ่นดิน
สวรรค์ได้พากันร้องตอบว่า “อาเมน ความสรรเสริญ พระสิริ ปัญญา ค�ำโมทนา
พระเกียรติ อ�ำนาจและฤทธิ์เดช จงมีแด่พระเจ้าของเราตลอดไปเป็นนิตย์” (วิวรณ์
7:10, 12) {GC 650.1}
ในช่วงชีวิตของเราในโลกนี้ เราเพียงแค่เริ่มที่จะเข้าใจถึงความมหัศจรรย์ของ
เรือ่ งราวแห่งการไถ่บาป ด้วยการเข้าใจอันจ�ำกัดของเรานัน้ เราอาจพิจารณาด้วยความ
จริงใจถึงความอัปยศและสง่าราศี ชีวิตและความตาย ความยุติธรรมและพระเมตตา
คุณซึ่งได้ประสานเข้ารวมกันที่บนกางเขนนั้น แต่กระนั้น ถึงแม้เราจะใช้อ�ำนาจสมอง
704 ของเราทั้งหมดเท่าที่เราจะคิดได้ เราก็ยังไม่สามารถเข้าใจถึงความส�ำคัญ

ทัง้ หมดได้ เราหยัง่ ความกว้างและความยาว ความสูงและความลึกของความรักทีไ่ ถ่บาป
ของมนุษย์ได้เพียงแค่เลือนราง ไม่มีผู้ใดสามารถเข้าใจแผนการแห่งความรอดได้อย่าง
บริบูรณ์ แม้กระทั่งกับคนที่ได้รับความรอดแล้วและได้เห็นสิ่งที่เห็นและรู้สิ่งที่เปิดเผย
ให้รู้ แต่ตลอดชัว่ นิรนั ดร์กาล ความจริงใหม่ๆจะถูกเปิดเผยอยูต่ ลอดเวลาให้แก่สมองทีม่ ี
ความนึกคิดและชื่นชมยินดี แม้ว่าความโศกเศร้า ความเจ็บปวดและการทดลองใน
แผ่นดินโลกจะสิ้นสุดไปและสาเหตุที่ท�ำให้เกิดสิ่งเหล่านี้ถูกก�ำจัดไปแล้วก็ตามที
ประชากรของพระเจ้าจะได้รู้อย่างชัดเจนและรู้ว่า ราคาที่ต้องจ่ายไปเพื่อความรอด
ของเขานั้นเป็นเช่นไร {GC 651.1}
กางเขนของพระคริสต์จะเป็นศาสตร์และบทเพลงของผูท้ ไี่ ด้รบั การไถ่ไปตลอด
ชัว่ นิรนั ดร์ เมือ่ พวกเขามองดูพระคริสต์ขณะทรงรับเกียรติยศ พวกเขาก็จะแลเห็นพระ
คริสต์ขณะทีท่ รงถูกตรึงบนกางเขน พวกเขาจะไม่มวี นั ลืมเลยว่าพระองค์ผทู้ รงมีอำ� นาจ
ในการทรงสร้างและค�ำ้ จุนโลกจ�ำนวนนับไม่ถว้ นทีอ่ ยูใ่ นห้วงอวกาศกว้างใหญ่ พระองค์
ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของพระเจ้า พระองค์ผู้ทรงฤทธานุภาพยิ่งใหญ่ในสวรรค์ พระองค์ที่
เหล่าเครูปและทูตสวรรค์ที่สุกใสกราบบูชาด้วยความชื่นชม พระองค์นั้นได้ทรงถ่อม
พระองค์ลงมาเพื่อยกระดับมนุษย์ที่ล้มลงในบาปให้สูงขึ้น โดยพระองค์ได้ทรงแบก
ความผิดและความอับอายของความบาป และการที่พระบิดาต้องซ่อนพระพักตร์ไป
จนกระทัง่ ความทุกข์โศกเศร้าของโลกทีส่ ญ
ู หายได้ทำ� ให้พระทัยของพระองค์แตกสลาย
และท�ำลายชีวิตของพระองค์ให้แตกสลายไปบนกางเขนแห่งคาล์วารี เรื่องราวของ
พระเจ้าพระผู้สร้างโลก พระเจ้าผู้ทรงตัดสินชะตากรรมทั้งปวง พระผู้ทรงรักมนุษย์
ในโลกนี้มาก จนได้ละสง่าราศีของพระองค์ และถ่อมพระองค์ลงมา เรื่องราวเหล่านี้
จะท�ำให้ทั่วทั้งจักรวาลอัศจรรย์ใจและเคารพบูชา ขณะที่เหล่าชนชาติทั้งปวงที่ได้รับ
ความรอดจะมองไปยังพระผูไ้ ถ่ และมองเห็นพระสิรอิ นั ไม่รจู้ บสิน้ ของพระบิดาทีส่ อ่ งอยู่
บนพระพักตร์ของพระองค์นนั้ ขณะทีพ่ วกเขามองดูพระทีน่ งั่ ของพระองค์ทมี่ อี ยูต่ ลอด
ทุกยุคทุกสมัยนั้น และทราบดีว่าอาณาจักรของพระองค์จะไม่มีวันสิ้นสุด พวกเขาจะ
ร้องเพลงขึ้นมาด้วยความปิติยินดีว่า “พระเมษโปดกผู้ทรงถูกปลงพระชนม์แล้วนั้น
เป็นผู้ที่สมควรได้รับฤทธิ์เดช และด้วยพระโลหิตของพระองค์นั้นได้ทรงไถ่เราแล้ว”
{GC 651.2}
ความลึกลับของกางเขนได้อธิบายความลึกลับอื่นๆทั้งปวง แสงสว่าง 705

ทีส่ อ่ งมาจากกางเขนคาล์วารี พระลักษณะของพระเจ้าทีไ่ ด้ทำ� ให้เรากลัวและตะลึงพรึง
เพริดนั้นจะปรากฏออกมาอย่างงดงามและน่าสนใจ ความเมตตากรุณา ความอ่อน
โยนและความรักของบิดามารดา ประสานอย่างกลมเกลียวกันเข้ากับความบริสุทธิ์
ความยุติธรรมและอ�ำนาจ ในขณะที่เรามองดูความยิ่งใหญ่ของพระที่นั่งของพระองค์
ที่สูงตระหง่านและเป็นที่เทิดทูนนั้น เราจะมองเห็นพระลักษณ์ของพระองค์ที่เปิดเผย
ด้วยความเมตตากรุณาและเราจะเข้าใจอย่างทีไ่ ม่เคยเข้าใจมาก่อนถึงความส�ำคัญของ
พระนามที่ด�ำรงอยู่ตลอดกาลว่า “พระบิดาของเรา” {GC 652.1}
เราจะได้มองเห็นว่าพระเจ้าผูท้ รงกอรปด้วยพระปัญญาอันไม่มขี อบเขตจ�ำกัด
จะไม่ทรงวางแผนการแห่งการไถ่ให้รอดด้วยวิธอี นื่ ใดนอกจากการเสียสละของพระบุตร
ของพระองค์ ผลตอบแทนของการเสียสละนี้ คือความสุขของคนในโลกนี้ซึ่งเป็นคนที่
ได้รบั การไถ่ให้บริสทุ ธิ์ ชืน่ ชมยินดี และจะไม่ตายอีกต่อไป ผลของความขัดแย้งระหว่าง
พระผูช้ ว่ ยให้รอดกับอ�ำนาจมืด คือความสุขของผูท้ ไี่ ด้รบั ความรอด ซึง่ จะส่งผลกลับเพือ่
ถวายรัศมีแด่พระเจ้าตลอดชั่วนิรันดร และนี่คือคุณค่าของจิตวิญญาณที่พระบิดาทรง
พอพระทัยกับราคาทีจ่ า่ ยไปในการไถ่ และพระคริสต์เองทรงมองดูผลของการเสียสละ
ที่ยิ่งใหญ่ และพระองค์ทรงพอพระทัยยิ่งนัก {GC 652.2}

706

ในสมัย ยุคมืด Dark Ages (485 - 1517) และต่อมาเป็นสมัยปฏิรูปศาสนา
Protestant Reformation
เริ่มต้นโดย มาร์ติน ลูเธอร์ ตอกตะปูปิดประกาศ ญัตติ 95 ข้อ
ที่ประตูโบสถ์ Wittenberg ปี 1517
คริสตจักรโรมกล่าวหาคริสเตียนที่สัตย์ซื่อต่อพระเจ้าว่าเป็นคนนอกรีต
และจับพวกเขามัดไว้กับเสาแล้วเผาทั้งเป็นนับหมื่นคน
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บทที่ 41

โลกที่อ้างว้างเพราะภัยพินาศ
“เพราะว่าบาปของนครนัน้ กองสูงขึน้ ถึงสวรรค์แล้ว และพระเจ้าได้ทรงจ�ำการ
ทุจริตแห่งนครนั้นไดในถ้วยที่นครนั้นได้ผสมไว้ ก็จงผสมลงในถ้วยนั้นเป็นสองเท่าให้
นครนั้น นครบาบิโลนได้เย่อหยิ่งจองหองและเสเพลมากเท่าใด ก็จงให้นครนั้นได้รับ
การทรมาน และความระทมทุกข์มากเท่านั้น เพราะว่านครนั้นทะนงใจว่า ‘เราด�ำรง
อยู่ในต�ำแหน่งราชินี ไม่ใช่หญิงม่าย เราจะไม่ประสบความระทมทุกข์เลย’ เหตุฉะนั้น
ภัยพิบัติต่างๆของนครนั้นจะเกิดขึ้นในวันเดียว คือโรคระบาด ความระทมทุกข์ การ
กันดารอาหาร และไฟจะเผานครนัน้ ให้พนิ าศหมดสิน้ เพราะว่าพระเจ้าผูท้ รงพิพากษา
นครนั้นทรงอานุภาพยิ่งใหญ่ บรรดากษัตริย์แห่งแผ่นดินโลก ที่ได้ล่วงประเวณีกับ
นครนั้นและได้เสเพลร่วมกันนั้น เมื่อได้เห็นควันไฟที่ไหม้นครนั้นก็จะพิลาปร�่ำไห้
คร�่ำครวญ…..และจะกล่าวว่า วิบัติแล้ว วิบัติแล้วบาบิโลนมหานครที่ยิ่งใหญ่ เจ้าได้รับ
การพิพากษาโทษให้พนิ าศไปภายในชัว่ โมงเดียวเท่านัน้ ” (วิวรณ์ 18:5-10) {GC 653.1}
“บรรดาพ่อค้าในแผ่นดินโลก” ที่ “มั่งมีขึ้นด้วยทรัพย์ฟุ่มเฟือยของนครนั้น”
“จะยืนอยู่แต่ไกล เพราะกลัวภัยจากการทรมานของนครนั้นที่ได้นุ่งห่มผ้าป่านเนื้อ
ละเอียด ผ้าสีมว่ งและผ้าสีแดงเข้มทีไ่ ด้ประดับด้วยทองค�ำ เพชรพลอยต่างๆและไข่มกุ
นั้น เพียงในชั่วโมงเดียวทรัพย์สมบัติเหล่านั้นก็พินาศสูญไปสิ้น” (วิวรณ์ 18:11, 3,
15-17) {GC 653.2}
นครบาบิโลนจะถูกพิพากษาเช่นนี้ในวันแห่งพระพิโรธของพระเจ้า บาบิโลน
ได้เติมความไร้ศีลธรรมของเธอจนเต็มล้น เวลาแห่งการพิพากษาของเธอมาถึงแล้ว ได้
เวลาที่นครนี้จะถูกท�ำลาย {GC 653.3}
เมื่อพระสุรเสียงของพระเจ้าปลดปล่อยประชากรของพระองค์ เหล่าผู้ที่พ่าย
แพ้ทั้งหมดในการต่อสู้ยิ่งใหญ่ของชีวิตจะตื่นตัวขึ้นมาด้วยความเกรงกลัว ในขณะที่
เวลาแห่งพระกรุณาคุณยังคงด�ำเนินต่อไป คนเหล่านี้จะถูกซาตานมอมเมาด้วยการ
708 ล่อลวงของมัน และพวกเขาจะแก้ตวั ให้กบ
ั วิถแี ห่งความบาปของตน คนร�ำ่ รวย

ภูมิใจว่าตนเองเหนือกว่าผู้ที่ด้อยกว่า แต่ความร�่ำรวยของพวกเขาก็ได้มาด้วยการล่วง
ละเมิดพระบัญญัติของพระเจ้า พวกเขาได้ละเลยการเลี้ยงดูผู้หิวโหย ละเลยการให้
เสือ้ ผ้ากับผูท้ เี่ ปลือยเปล่า ละเลยการท�ำการด้วยความยุตธิ รรม และละเลยการให้ความ
รัก ความเมตตา พวกเขาต้องการยกชูตนเองขึ้นและให้เพื่อนมนุษย์ที่พระเจ้าสร้างขึ้น
มายกย่องเขา บัดนี้ ทุกสิ่งที่ท�ำให้เขายิ่งใหญ่ถูกกระชากทิ้งไปจนหมดสิ้น และเขาถูก
ปล่อยทิ้งไว้อย่างสิ้นเนื้อประดาตัวและไม่มีที่พึ่งพิง พวกเขาหวาดกลัวเมื่อต้องมองดู
วัตถุบชู าของเขาถูกท�ำลายทิง้ ต่อเบือ้ งพระพักตร์พระผูส้ ร้างของเขา พวกเขาได้ขายตัว
เองให้กับทรัพย์สมบัติและความสนุกสนานทางฝ่ายโลก และไม่ได้แสวงหาความมั่งมี
จ�ำเพาะพระเจ้า ผลทีไ่ ด้มาคือ ชีวติ ของเขาล้มเหลว บัดนีค้ วามส�ำราญของเขาได้เปลีย่ น
ไปเป็นความขมขื่น ทรัพย์สมบัติของเขาเปื่อยเน่าไปความมั่งคั่งที่เขาหามาตลอดชีวิต
ถูกกวาดไปหมดในชั่วพริบตาเดียว คนร�่ำรวยร�่ำไห้เป็นทุกข์ถึงคฤหาสน์ของเขาที่ถูก
ท�ำลายไป ทองค�ำและเงินของเขาก็กระจัดกระจายไป แต่ความโศกเศร้าของพวกเขา
กลับเงียบไปด้วยความกลัวว่า ตัวเขาเองจะต้องพินาศไปพร้อมกับวัตถุบูชาของพวก
เขานั้น {GC 654.1}
เหล่าคนชั่วเต็มไปด้วยความเสียใจไม่ใช่เพราะความบาปของพวกเขาที่ได้
ละเลยพระเจ้าและเพื่อนมนุษย์ แต่เป็นเพราะพระเจ้าทรงได้รับชัยชนะ พวกเขาร�่ำไห้
กับผลที่เกิดขึ้น แต่พวกเขาไม่ได้กลับใจจากความชั่วของเขา ถ้าหากเขาท�ำได้ พวกเขา
จะพยายามน�ำชัยชนะกลับคืนมา {GC 654.2}
โลกได้มองเห็นกลุ่มคนที่พวกเขาเยาะเย้ยและเหยียดหยามและอยากจะ
ท�ำลายทิ้งเสียให้หมดสิ้น ได้ก้าวผ่านโรคระบาด พายุ และแผ่นดินไหวโดยไม่ได้รับ
บาดเจ็บ พระองค์ทรงเป็นดั่งไฟที่เผาผลาญส�ำหรับผู้ที่ล่วงละเมิดพระบัญญัติของ
พระเจ้า แต่พระองค์ทรงเป็นป้อมปราการที่ปลอดภัยส�ำหรับประชากรของพระองค์
แล้ว {GC 654.3}
ศาสนาจารย์ที่ได้ละทิ้งความจริงเพื่อที่จะได้รับความนิยมจากมนุษย์ บัดนี้ได้
เห็นสภาพและอิทธิพลของค�ำสอนของเขา เป็นที่ประจักษ์แล้วว่า พระเนตรขององค์
สัพพัญญูได้ตดิ ตามเขา ในขณะทีย่ นื อยูท่ โี่ ต๊ะ ขณะทีเ่ ดินอยูต่ ามถนน ขณะทีเ่ ขาปะปน
อยูก่ บั มนุษย์ในเหตุการณ์ตา่ งๆของชีวติ ในทุกอารมณ์ของจิตใจ ในข้อเขียนทุกประโยค
ในทุกค�ำพูด ในการกระท�ำทุกอย่างที่น�ำมนุษย์ให้เข้าพักพิงในที่ลี้ภัยแห่ง
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ความเท็จ การกระท�ำเหล่านี้ได้หว่านเมล็ดออกไป และบัดนี้ เขาได้มองดูจิตวิญญาณ
หลงหายที่อยู่รอบตัวเขา ซึ่งต้องเก็บเกี่ยวผลที่น่าเศร้าใจ {GC 654.4}
พระเจ้าตรัสว่า “เขาได้รักษาแผลแห่งประชากรของเราแต่เล็กน้อย กล่าวว่า
‘สวัสดิภาพ สวัสดิภาพ’ เมื่อไม่มีสวัสดิภาพเสียเลย” “เพราะเจ้าได้กระท�ำให้คนชอบ
ธรรมท้อใจด้วยการมุสา ทั้งที่เราไม่ได้กระท�ำให้เขาเศร้าใจเลย และเจ้าได้หนุนใจคน
อธรรม เพือ่ มิให้เขาหันกลับจากทางอธรรมของเขา จะได้รกั ษาชีวติ ของเขาไว้ (เยเรมีย์
8:11; เอเสเคียล 13:22) {GC 655.1}
“วิบตั จิ งมีแก่ผเู้ ลีย้ งแกะ ผูท้ ำ� ลายและกระจายแกะของลานหญ้าของเรา…….
ดูเถิด เราจะเอาใจใส่เจ้า เพราะการกระท�ำทีช่ วั่ ของเจ้า” “ท่านผูเ้ ลีย้ งแกะทัง้ หลายเอ๋ย
จงคร�ำ่ ครวญและร้องเถิด ท่านเจ้าของฝูงแกะ จงกลิง้ เกลือกในขีเ้ ถ้า เพราะวันเวลาของ
การสังหารเจ้าและที่เจ้าต้องกระจัดกระจาย มาถึงแล้ว …… ผู้เลี้ยงแกะจะไม่มีทางหนี
หรือเจ้าของฝูงแกะไม่มีทางรอด” (เยเรมีย์ 23:1, 2; 25:34, 35). {GC 655.2}
ศาสนาจารย์และประชาชนมองเห็นว่า พวกเขาไม่ได้รกั ษาความสัมพันธภาพ
ทีถ่ กู ต้องกับพระเจ้า พวกเขามองเห็นว่า เขาได้กบฏต่อพระเจ้าผูท้ รงเขียนพระบัญญัติ
ที่ยุติธรรมและชอบธรรม การเพิกเฉยต่อพระบัญญัติของพระเจ้าได้น�ำมาซึ่งความชั่ว
ความไม่ปรองดองกัน ความเกลียดชัง ความอธรรมจ�ำนวนนับเป็นพันๆที่ทะลักออก
มาจนทัว่ ทัง้ โลกนีก้ ลายเป็นสนามกว้างใหญ่ของการแก่งแย่งชิงดีกนั เป็นแหล่งรวมของ
ความชัว่ ร้าย สิง่ เหล่านีค้ อื ความคิดเห็นของคนทีป่ ฏิเสธความจริงและเลือกทีจ่ ะถนอม
ความผิดไว้ ไม่มภี าษาใดจะใช้บรรยายถึงความรูส้ กึ ของผูท้ ไ่ี ม่เชือ่ ฟังและไม่จงรักภักดี ที่
ต้องสูญเสียชีวติ นิรนั ดร์ไปตลอดกาลได้ บุคคล ผูม้ คี วามสามารถและมีวาจาคล่องแคล่ว
ซึ่งโลกบูชาบัดนี้จะมองสิ่งเหล่านี้ด้วยแสงสว่างที่แท้จริง พวกเขาตระหนักแล้วว่า การ
ล่วงละเมิดของเขาท�ำให้เขาสูญเสียสิ่งใดไป และพวกเขาจะหมอบลงแทบเท้าของ
ผูส้ ตั ย์ซอื่ ทีเ่ ขาเคยดูแคลนและเย้ยหยัน และสารภาพว่า พระเจ้าทรงรักผูส้ ตั ย์ซอื่ เหล่า
นั้นเสมอมา {GC 655.3}
ประชาชนมองเห็นว่าพวกเขาถูกหลอก พวกเขาต่างโทษซึ่งกันและกันว่าเป็น
ผู้ที่น�ำความหายนะมาให้ แต่ทุกคนรวมตัวกันต่อว่าศาสนาจารย์ด้วยค�ำต�ำหนิที่ขมขื่น
ที่สุด เหล่าศาสนาจารย์ที่ไม่ซื่อสัตย์ซึ่งท�ำนายแต่เรื่องราวที่น่ารื่นหู พวกเขาได้น�ำผู้ฟัง
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บัญญัติให้บริสุทธิ์ บัดนี้ ผู้สอนเหล่านี้ได้สารภาพด้วยความสิ้นหวังต่อหน้าโลกถึง
ผลงานหลอกลวงของเขา ฝูงชนซึง่ โกรธแค้นยิง่ นัก ต่างร้องขึน้ ว่า “เราพินาศแล้ว และ
ท่านเป็นต้นเหตุความหายนะของเรา” แล้วฝูงชนจะหันเข้าใส่ผู้เลี้ยงเทียมเท็จ ฝูงชน
ที่ครั้งหนึ่งเคยชื่นชมพวกเขาที่สุด จะกลับกลายเป็นผู้ที่แช่งสาปพวกเขาด้วยค�ำพูดที่
น่ากลัวทีส่ ดุ มือทีค่ รัง้ หนึง่ เคยมอบรางวัลเกียรติยศให้แก่เขา จะชูขนึ้ มาเพือ่ ท�ำลายพวก
เขา ดาบทีเ่ คยใช้สงั หารประชากรของพระเจ้า บัดนีถ้ กู ใช้เพือ่ ท�ำลายศัตรูของประชากร
ของพระองค์ ทั่วทุกหนทุกแห่งจะมีแต่การต่อสู้และการนองเลือด {GC 655.4}
“เสียงกัมปนาทจะก้องไปทั่วปลายพิภพ เพราะพระเจ้าทรงมีคดีกับบรรดา
ประชาชาติ พระองค์ทรงเข้าพิพากษาเนื้อหนังทั้งสิ้น ส่วนคนอธรรมนั้น พระองค์จะ
ทรงฟันเสียด้วยดาบ พระเจ้าตรัสดังนี้แหละ” (เยเรมีย์ 25: 31) การขัดแย้งที่ยิ่งใหญ่
ได้ดำ� เนินมาเป็นเวลาหกพันปี พระบุตรของพระเจ้าและผูส้ อื่ ข่าวชาวสวรรค์ได้ตอ่ สูก้ บั
อ�ำนาจชั่ว เพื่อเตือน เพื่อให้ความกระจ่าง และเพื่อช่วยมนุษย์ทั้งหลายให้รอด บัดนี้
ทุกคนได้ตัดสินใจแล้ว คนชั่วได้เข้าร่วมกับซาตานอย่างเต็มที่เพื่อท�ำสงครามต่อสู้
พระเจ้า ถึงเวลาแล้วที่พระเจ้าจะทรงยืนยันอ�ำนาจของพระบัญญัติของพระองค์ที่ถูก
เหยียบย�ำ่ ไป บัดนีก้ ารต่อสูไ้ ม่ได้อยูท่ ซี่ าตานเท่านัน้ แต่มาอยูท่ มี่ นุษย์ดว้ ย “พระเจ้าทรง
มีคดีกับบรรดาประชาชาติ” “คนอธรรมนั้น พระองค์จะทรงฟันเสียด้วยดาบ” {GC
656.1}
ผูท้ ี่ “ถอนหายใจและคร�ำ่ ครวญเพราะความลามกทัง้ สิน้ ทีก่ ระท�ำกัน” จะได้รบั
เครือ่ งหมายของการปลดปล่อย บัดนีท้ ตู มรณะได้เดินทางออกมาแล้ว เป็นทูตมรณะที่
อยูใ่ นนิมติ ของเอเสเคียล ซึง่ มีสญ
ั ลักษณ์เป็นคนทีม่ อี าวุธสังหาร พวกเขาได้รบั ค�ำสัง่ ว่า
“จงฆ่าให้ตายทั้งคนแก่ คนหนุ่มๆ สาวๆ ทั้งเด็กๆและผู้หญิง แต่อย่าแตะต้องผู้ที่มี
เครือ่ งหมายและจงเริม่ ต้นทีส่ ถานนมัสการของเรา” ผูเ้ ผยพระวจนะกล่าวต่อไปว่า “เขา
จึงตั้งต้นกับพวกคนแก่ผู้ซึ่งอยู่หน้าพระนิเวศนั้น” (เอเสเคียล 9: 1-6) การท�ำลายล้าง
จะเริม่ ต้นขึน้ กับผูท้ อี่ า้ งตนเป็นผูน้ ำ� ทางด้านจิตวิญญาณของประชาชน ผูเ้ ฝ้ายามเทียม
เท็จจะเป็นคนกลุม่ แรกทีจ่ ะต้องล้มลง จะไม่มผี ใู้ ดสงสารเขาหรือได้รบั การยกเว้น ทัง้ คน
หนุ่ม คนสาว ผู้หญิงและเด็กเล็กต่างต้องพินาศไปพร้อมๆกัน {GC 656.2}
“เพราะ ดูเถิด พระเจ้าก�ำลังเสด็จออกมาจากสถานทีข่ องพระองค์ เพือ่ ลงโทษ
ชาวแผ่นดินโลก เพราะความบาปผิดของเขาทั้งหลาย และแผ่นดินโลกจะ
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เปิดเผยโลหิต ซึง่ หลัง่ อยูบ่ นมัน และจะไม่ปดิ บังผูถ้ กู ฆ่าของมันไว้อกี ” (อิสยาห์ 26: 21)
“ต่อไปนีเ้ ป็นภัยพิบตั ซิ งึ่ พระเจ้าจะทรงใช้โจมตีบรรดาชนชาติทงั้ หลายทีท่ ำ� สงครามกับ
เยรูซาเล็ม คือ เนือ้ ของเขาจะเน่าไปเมือ่ เขายังยืนอยูไ่ ด้ ตาของเขาจะเน่าคาเบ้าตา และ
ลิ้นของเขาจะเน่าคาปาก ในวันนั้น การสับสนอลหม่านอย่างใหญ่โตจากพระเจ้าจะ
ตกลงเหนือเขาทั้งหลาย เพราะฉะนั้นคนหนึ่งจะจับกุมเพื่อนของตน และเขาจะยกมือ
ขึ้นต่อสู้กันและกัน” (เศคาริยาห์ 14: 12, 13) ความขัดแย้งอย่างรุนแรงบ้าคลั่งด้วย
ตัณหารุนแรงทีส่ ดุ ของพวกเขาเองและพระพิโรธของพระเจ้าทีเ่ ทลงมาอย่างน่ากลัวซึง่
ไม่ได้เจือปนด้วยสิ่งใด จะตกลงมาใส่คนชั่วที่อาศัยอยู่ในโลก เหล่านักบวช ผู้มีอ�ำนาจ
และประชาชน คนร�่ำรวยและคนยากจน คนชั้นสูงและคนชั้นต�่ำ “และบรรดาผู้ที่
พระเจ้าทรงประหารในวันนัน้ จะมีจากปลายโลกข้างนีถ้ งึ ปลายโลกข้างนัน้ เขาเหล่านัน้
จะไม่มใี ครโอดครวญให้ หรือรวบรวมหรือฝังไว้ แต่จะเป็นเหมือนมูลสัตว์อยูบ่ นพืน้ ดิน”
(เยเรมีย์ 25: 33) {GC 656.3}
เมือ่ พระคริสต์เสด็จกลับมา คนชัว่ จะถูกกวาดทิง้ ไปจากทัว่ ทัง้ โลก ถูกวิญญาณ
จากพระโอษฐ์ของพระองค์เผาผลาญไป และพระสิริที่เจิดจ้าของพระองค์จะท�ำลาย
พวกเขา พระคริสต์จะทรงน�ำประชากรของพระองค์ไปยังเมืองของพระเจ้า และโลกก็
จะว่างเปล่าไม่มีผู้คนอาศัยอยู่ “ดูเถิด พระเจ้าจะทรงทิ้งโลกให้ร้าง และทรงกระท�ำให้
ร้างเปล่า และพระองค์จะทรงบิดพื้นโลกและกระจายผู้อาศัยของมัน” “โลกจะถูก
ทิง้ ร้างอย่างสิน้ เชิง และถูกปล้นหมดสิน้ เพราะพระเจ้าได้ตรัสพระวจนะนีแ้ ล้ว” “โลกนี้
มีราคี เพราะผู้อาศัยในนั้น เพราะเขาทั้งหลายละเมิดต่อบทบัญญัติ ได้ฝ่าฝืนกฎเกณฑ์
ได้หักพันธสัญญานิรันดร์นั้น เพราะฉะนั้น ค�ำสาปก็กลืนโลก และผู้ที่อาศัยในนั้นก็มี
กรรมชัว่ เพราะฉะนัน้ ผูอ้ าศัยของโลกจึงถูกเผาผลาญ มีคนเหลือน้อย” (อิสยาห์ 24:1,
3, 5, 6) {GC 657.1}
โลกนี้จะกลายเป็นป่ากันดารที่อ้างว้างเปล่าเปลี่ยว ซากปรักหักพังของเมือง
และหมู่บ้านที่เป็นผลจากแผ่นดินไหว ต้นไม้ที่ถูกถอนขึ้นมาทั้งราก ก้อนหินขรุขระที่
ถูกซัดขึน้ มาจากมหาสมุทรหรือเกิดขึน้ จากการแยกตัวของพืน้ ผิวโลก จะกระจายอยูท่ วั่
พื้นโลก ในขณะที่ต�ำแหน่งซึ่งเคยเป็นที่ตั้งของภูเขา จะมีรอยฉีกขาดไปจนถึงรากฐาน
ของมัน เหลือให้เห็นเป็นรอยแยกขนาดมหึมา {GC 657.2}
้ ซึง่ เคยถูกจ�ำลองแบบในพิธกี รรมสุดท้าย
712 ถึงตอนนี้ จะเป็นเหตุการณ์ทเี่ กิดขึน

ที่น่าเกรงขามของวันลบมลทินบาป เมื่อพิธีในอภิสุทธิสถานเสร็จสิ้นลง และบาปของ
อิสราเอลถูกน�ำออกไปจากพระวิหารโดยอาศัยอ�ำนาจของเลือดทีไ่ ด้มาจากเครือ่ งถวาย
บูชาไถ่บาป จากนั้น จะมีการน�ำแพะรับบาปที่ยังมีชีวิตอยู่เข้ามาจ�ำเพาะพระพักตร์
พระเจ้าและต่อหน้าชุมนุมชน ปุโรหิตจะสารภาพ “บรรดาบาปของคนอิสราเอล และ
การทรยศทั้งหมด และบาปทั้งสิ้นให้ตกลงบนหัวแพะนั้น” (เลวีนิติ 16: 21) ในท�ำนอง
เดียวกัน เมือ่ พระราชกิจของการลบมลทินบาปในพระวิหารบนสวรรค์เสร็จสิน้ ลงแล้ว
ต่อเบื้องพระพักตร์พระเจ้าและต่อหน้าทูตสวรรค์ทั้งปวงและบรรดาคนทั้งหลายที่ถูก
ไถ่ให้รอด จะมีการน�ำบาปทัง้ หมดของประชากรของพระเจ้าวางลงบนซาตาน และจะ
ประกาศว่า มันต้องรับผิดกับความชั่วที่มันเป็นผู้บงการ และเช่นเดียวกันกับแพะรับ
บาปทีถ่ กู ส่งออกไปยังป่ากันดารทีไ่ ม่มผี คู้ นอยูอ่ าศัย ซาตานจะถูกขับออกไปอยูใ่ นโลก
ที่อ้างว้างเปล่าเปลี่ยว เป็นป่ากันดารแห้งแล้งที่ไม่มีผู้คนอาศัยอยู่เช่นกัน {GC 658.1}
ผู้เขียนพระธรรมวิวรณ์ได้เปิดเผยถึงการขับไล่ซาตานให้ออกไปยังที่เปล่า
เปลี่ยวและโลกที่มีสภาพยุ่งเหยิงและอ้างว้าง และยังเปิดเผยว่า โลกจะมีสถาพเช่นนี้
เป็นเวลาหนึ่งพันปี ภายหลังจากที่ยอห์นเสนอภาพเหตุการณ์ของการเสด็จมาครั้งที่
สองของพระเจ้าและการท�ำลายคนชัว่ ไปแล้วนัน้ ท่านยังได้พยากรณ์ตอ่ ไปอีกว่า “แล้ว
ข้าพเจ้าเห็นทูตสวรรค์องค์หนึง่ ลงมาจากสวรรค์ ท่านถือลูกกุญแจของบาดาลนัน้ และ
ถือโซ่ใหญ่ และท่านได้จับพญานาคซึ่งเป็นงูดึกด�ำบรรพ์ ผู้ซึ่งเป็นพญามารและซาตาน
และมัดมันไว้พันปี แล้วทิ้งมันลงไปในบาดาลนั้น แล้วได้ลั่นกุญแจประทับตรา เพื่อไม่
ให้มนั ล่อลวงบรรดาประชาชนได้อกี ต่อไป จนครบก�ำหนดพันปีแล้วจึงจะต้องปล่อยมัน
ออกไปชั่วขณะหนึ่ง” (วิวรณ์ 20:1-3) {GC 658.2}
“บาดาล” ในทีน่ หี้ มายถึงโลกทีม่ สี ภาพสับสนอลหม่านและมืดมิด ในหลักฐาน
จากข้อพระคัมภีร์อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับสภาพของโลก พระคัมภีร์บันทึกไว้ว่า “ในปฐม
กาล” โลกนั้นก็ “ว่างเปล่า ความมืดอยู่เหนือน�้ำ” ค�ำว่า “ว่างเปล่า” ในที่นี้มาจาก
ค�ำภาษาฮีบรูที่มาจากการแปลเซพทัวจีน” (คัมภีร์ห้าเล่ม-ในภาษากรีก) ของชาวฮีบรู
ในสมัยพระคัมภีรภ์ าคพันธสัญญาเดิมทีห่ มายถึง “บาดาล” ของวิวรณ์ 20: 1-3) (ปฐม
กาล 1: 2) ค�ำพยากรณ์นี้ชี้ให้เห็นว่า สภาพบางส่วนเช่นนี้จะเกิดขึ้นมาอีกครั้ง เมื่อ
ผู้เผยพระวจนะเยเรมีย์มองไปยังภายภาคหน้าถึงวันยิ่งใหญ่ของพระเจ้า ท่านได้
ประกาศว่า “ข้าพเจ้ามองดูพื้นที่โลก และนี่แน่ะเป็นที่ร้างและว่างเปล่า
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และมองดูฟ้าสวรรค์ ในนั้นก็ไม่มีความสว่าง ข้าพเจ้ามองดูภูเขา นี่แน่ะ มันก�ำลังสั่น
อยู่ เนินเขาก็แกว่งไปแกว่งมา ข้าพเจ้ามองดู และนีแ่ น่ะ ไม่มมี นุษย์เลย นกทัง้ ปวงแห่ง
ท้องอากาศได้หนีไปแล้ว ข้าพเจ้ามองดู และนี่แน่ะ เรือกสวนไร่นาก็เป็นถิ่นทุรกันดาร
และหัวเมืองทั้งสิ้นก็ปรักหักพังไป ต่อพระพักตร์พระเจ้า ต่อพระพิโรธอันร้อนแรงของ
พระองค์” (เยเรมีย์ 4:23-26) {GC 658.3}
นี่จะเป็นบ้านของซาตานและทูตชั่วของมันนานหนึ่งพันปี มันจะถูกจ�ำกัดให้
อยู่แต่ในโลก มันจะไม่มีทางเข้าไปในโลกอื่นเพื่อล่อลวงและรบกวนผู้ที่ไม่เคยล้มลง
ในบาป ซาตานถูกผูกมัดด้วยความหมายในแง่นี้ ไม่มีผู้ใดหลงเหลืออยู่ในโลกให้มันใช้
อ�ำนาจของมันได้อีกต่อไป มันถูกตัดขาดจากงานการล่อลวงและงานการท�ำลายที่มัน
ท�ำด้วยความชื่นชอบมาเป็นเวลาหลายศตวรรษ {GC 659.1}
ผูเ้ ผยพระวจนะอิสยาห์มองไปยังเบือ้ งหน้าเมือ่ ซาตานจะถูกท�ำลาย ท่านอุทาน
ขึ้นมาว่า “โอ ดาวประจ�ำกลางวันเอ๋ย พ่อโอรสแห่งพระอรุณ เจ้าร่วงลงมาจากฟ้า
สวรรค์แล้วซิ เจ้าถูกตัดลงมายังพื้นดินอย่างไรหนอ เจ้าผู้กระท�ำให้บรรดาประชาชาติ
ตกต�ำ่ น่ะ เจ้าร�ำพึงในใจของเจ้าว่า ‘ข้าจะขึน้ ไปยังฟ้าสวรรค์ เหนือดวงดาวทัง้ หลายของ
พระเจ้า ข้าจะตั้งพระที่นั่งของข้าณที่สูงนั้น ข้าจะนั่งบนขุนเขาชุมนุมสถาน ณ ที่อุดร
ไกล ข้าจะขึน้ ไปเหนือความสูงของเมฆ ข้าจะกระท�ำตัวของข้าเหมือนองค์ผสู้ งู สุด’ แต่
เจ้าถูกน�ำลงมาสูแ่ ดนคนตาย ยังทีล่ กึ ของปากแดน บรรดาผูท้ เี่ ห็นเจ้าจะเพ่งดูเจ้า และ
จะพิจารณาเจ้าว่า ‘ชายคนนีห้ รือทีท่ ำ� ให้โลกสัน่ สะเทือน ผูเ้ ขย่าราชอาณาจักรทัง้ หลาย
ผูท้ ไี่ ด้กระท�ำให้โลกเป็นเหมือนถิน่ ทุรกันดาร และคว�ำ่ หัวเมืองของโลกเสีย ผูไ้ ม่ยอมให้
เชลยกลับไปบ้านของเขา’” (อิสยาห์ 14:12-17) {GC 659.2}
เป็นเวลานานถึงหกพันปี ที่ผลงานการกบฏของซาตานได้ “ท�ำให้โลกสั่น
สะเทือน” มัน “ท�ำให้โลกเป็นเหมือนถิน่ ทุรกันดารและคว�ำ่ หัวเมืองของโลกเสีย” และ
มัน “ไม่ยอมให้เชลยกลับไปบ้านของเขา” เป็นเวลาหกพันปีที่เรือนจ�ำของมันกักขัง
ประชากรของพระเจ้าไว้ และมันต้องการกักเก็บคนเหล่านี้ไว้ตลอดกาล แต่พระคริสต์
ทรงหักโซ่ตรวนของมัน และปลดปล่อยนักโทษเหล่านี้ให้เป็นอิสระ {GC 659.3}
ในช่วงเวลาหนึ่งพันปีนี้ แม้แต่คนชั่วก็ยังไม่ได้รับผลจากอ�ำนาจของซาตาน
และมันจะอยู่อย่างโดดเดี่ยวพร้อมกับทูตชั่วของมันเพื่อจะให้ส�ำนึกถึงความหายนะ
้ ของบรรดาประชาชาตินอนอยู่
714 ทีเ่ ป็นผลลัพธ์จากความบาป “พระราชาทัง้ สิน

อย่างมีเกียรติ ต่างก็อยู่ในอุโมงค์ของตน แต่เจ้าถูกเหวี่ยงออกไป ห่างจากหลุมศพของ
เจ้า เป็นศพที่น่าเกลียด สวมเสื้อของผู้ที่ถูกฆ่า คือที่ถูกแทงด้วยดาบ ซึ่งลงไปยังศิลา
ของหลุมศพ เป็นศพที่ถูกเหยียบย�่ำ เจ้าจะไม่ได้รับการฝังศพร่วมกับเขา เพราะเจ้าได้
ท�ำลายแผ่นดินของเจ้า เจ้าได้สังหารประชาชนของเจ้า ขออย่าให้ใครเอ่ยถึงชื่อของ
เชื้อวงศ์ แห่งผู้กระท�ำความชั่วอีกเลย” (อิสยาห์ 14:18-20) {GC 660.1}
ซาตานจะเทีย่ วไปมาในโลกทีอ่ า้ งว้างเปล่าเปลีย่ วเป็นเวลาหนึง่ พันปี เพือ่ ให้มนั
เห็นผลทีเ่ กิดจากการกบฏของมันในการต่อต้านพระบัญญัตขิ องพระเจ้า ในช่วงเวลานี้
ความทุกข์ทรมานของมันนั้นแสนสาหัส ตั้งแต่ที่มันล้มลงในบาป ชีวิตที่มันท�ำงานกัน
อย่างไม่มีวันหยุดได้ท�ำให้มันไม่เคยได้หยุดคิด แต่บัดนี้มันไม่มีอ�ำนาจ และถูกทอดทิ้ง
ให้ครุน่ คิดถึงบทบาททีม่ นั มีสว่ นร่วมตัง้ แต่มนั เริม่ กบฏต่อต้านการปกครองของสวรรค์
และมองไปยังภายภาคหน้าด้วยอาการสั่นเทาและหวาดผวาต่ออนาคตที่น่ากลัว เมื่อ
มันจะต้องได้รบั ความทุกข์ทรมานส�ำหรับความชัว่ ทัง้ หมดทีม่ นั ได้ทำ� ลงไป และต้องรับ
โทษต่อความบาปที่มันเป็นต้นเหตุให้เกิดขึ้น {GC 660.2}
การทีซ่ าตานถูกจ�ำจองไว้นนั้ เป็นสิง่ ทีน่ า่ ชืน่ ชมและยินดีสำ� หรับประชากรของ
พระเจ้า ผูเ้ ผยพระวจนะกล่าวว่า “เมือ่ พระเจ้าประทานให้เจ้าได้หยุดพักจาก ความเจ็บ
ปวดของเจ้า และจากความวุ่นวายและจากงานหนักซึ่งเจ้าถูกบังคับให้กระท�ำ เจ้าจะ
ยกค�ำเย้ยหยันนี้กล่าวต่อพระราชาแห่งบาบิโลนว่า เออ ผู้บีบบังคับก็สงบไปแล้วหนอ
ความทะลึ่งเกรี้ยวกราดของเขาก็สงบไปด้วยซิ พระเจ้าทรงหักไม้พลองของคนอธรรม
คทาของผู้ครอบครอง ซึ่งตีชนชาติทั้งหลายด้วยความพิโรธ ด้วยการตีอย่างไม่หยุดยั้ง
ซึง่ ได้ครอบครองประชาชาติดว้ ยความโกรธ ด้วยการข่มเหงอย่างทีไ่ ม่ออ่ นข้อ” (อิสยาห์
14: 3-6) {GC 660.3}
ในช่วงเวลาหนึ่งพันปี ระหว่างการฟื้นคืนชีพครั้งที่หนึ่งและครั้งที่สองนั้น จะ
มีการพิพากษาคนอธรรม อัครทูตเปาโลเน้นให้เห็นว่า การพิพากษานี้เป็นเหตุการณ์ที่
เกิดตามมาภายหลังจากพระเยซูเสด็จมาครัง้ ทีส่ อง “อย่าตัดสินสิง่ ใดก่อนทีจ่ ะถึงเวลา
จงคอยจนกว่าองค์พระผูเ้ ป็นเจ้าจะเสด็จมา พระองค์จะทรงเปิดเผยความลับทีซ่ อ่ นอยู่
ในความมืดให้แจ่มกระจ่าง และจะทรงเผยความในใจของคนทัง้ ปวงด้วย เมือ่ นัน้ ทุกคน
จะได้รับค�ำชมเชยจากพระเจ้าตามสมควร” (1 โครินธ์ 4: 5) ดาเนียลเปิดเผยว่า เมื่อผู้
เจริญด้วยวัยวุฒิเสด็จมาถึงแล้วจะ “ทรงให้มีการพิพากษาให้แก่วิสุทธิชน
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ขององค์ผู้สูงสุดนั้น” (ดาเนียล 7: 22) ในช่วงเวลานี้ ผู้ชอบธรรมจะขึ้นครอบครองเป็น
กษัตริยแ์ ละปุโรหิตของพระเจ้า ยอห์นได้กล่าวไว้ในพระธรรมวิวรณ์วา่ “ข้าพเจ้าได้เห็น
บัลลังก์หลายบัลลังก์ และผู้ที่นั่งบนบัลลังก์นั้น เป็นผู้ที่จะพิพากษา” “แต่เขาจะเป็น
ปุโรหิตของพระเจ้าและของพระคริสต์ และจะครอบครองร่วมกับพระองค์ตลอดเวลา
พันปี” (วิวรณ์ 20: 4-6) เปาโลกล่าวถึงเวลานี้ไว้ล่วงหน้าว่า “ธรรมิกชนจะพิพากษา
โลก” (1 โครินธ์ 6: 2) พวกเขาจะร่วมกับพระคริสต์ในการพิพากษาคนอธรรม โดยน�ำ
การกระท�ำของคนอธรรมมาเปรียบเทียบกับบทบัญญัติ และพระคัมภีร์ และตัดสิน
แต่ละรายตามที่เขาได้กระท�ำลงไป หลังจากนั้น สัดส่วนที่คนชั่วจะต้องรับโทษจะถูก
พิจารณาออกมาตามการกระท�ำของเขา และชื่อของเขาจะถูกบันทึก ปรักปร�ำชื่อของ
พวกเขาไว้ในหนังสือแห่งความตาย {GC 660.4}
พระคริสต์และประชากรของพระองค์จะพิพากษาซาตานและทูตชั่วของมัน
เปาโลกล่าวว่า “ท่านไม่รหู้ รือว่าเราจะพิพากษาพวกทูตสวรรค์ ถ้าเช่นนัน้ จะยิง่ เป็นการ
สมควรสักเท่าใด ที่เราจะพิพากษาตัดสินความเรื่องของชีวิตนี้” (1 โครินธ์ 6: 3) และ
ยูดายังประกาศไว้วา่ “เหล่าทูตสวรรค์ทไี่ ม่พอใจอธิปไตยทีท่ รงประทานให้ แต่ได้ละทิง้
ถิ่นฐานอันเหมาะสมของตนนั้น พระองค์ก็ได้ทรงจองจ�ำไว้ด้วยเครื่องพันธนาการอัน
ไม่รู้จักสลาย ขังไว้ในที่มืด จนกว่าจะถึงเวลาพิพากษาในวันส�ำคัญยิ่งนั้น” (ยูดา 6)
{GC 661.1}
เมื่อเวลาหนึ่งพันปีสิ้นสุดลง การฟื้นคืนชีพครั้งที่สองจะเกิดขึ้น คนชั่วจะฟื้น
ขึ้นจากความตายและปรากฏตัวอยู่เบื้องพระพักตร์พระเจ้าเพื่อด�ำเนินการตาม “ค�ำ
พิพากษาที่บันทึกไว้” (สดุดี 149: 9) ด้วยเหตุนี้ ผู้เขียนพระธรรมวิวรณ์ได้บรรยาย
เหตุการณ์ภายหลังจากทีผ่ ชู้ อบธรรมได้ฟน้ื คืนชีพไว้ และกล่าวว่า “คนอืน่ ๆ ทีต่ ายแล้ว
ไม่ได้กลับมีชวี ติ อีกจนกว่าจะครบก�ำหนดพันปี” (วิวรณ์ 20: 5) และอิสยาห์กล่าวถึงคน
อธรรมไว้วา่ “เขาทัง้ หลายจะถูกรวบรวมไว้ดว้ ยกัน ดัง่ นักโทษในคุกมืด เขาทัง้ หลายจะ
ถูกกักขังไว้ในคุก และต่อมาหลายวันเขาจึงจะถูกลงโทษ” (อิสยาห์ 24:22) {GC 661.2}
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PRAYER OF A TRUE, EARNEST, SINCERE SEEKER OF TRUTH
(as for Hidden Treasure)

“Oh God
1. Give me the wisdom to know what is truth and what is error.
2. Give me the strength to reject error and to accept the truth.
3. Give me the resolve to turn away from that which is wrong and do
		 that which is right .
4. Give me the power to resist evil unceasingly and to embrace
whatever is good cheerfully .
5. Give me the courage to attack error or evil and fearlessly defend
		 or bravely preach the truth.
6. Help me to never compromise with evil but to forever love
		 the truth.
7. And finally, may I stand for the right even though the heavens fall.
Amen.”
Dr Chokchuang Chutinaton M.D.
Watchmen Warriors Ministry
(ฉบับภาษาไทย ดูหลังปก)
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บทที่ 42

สงครามระหว่างความดีกับความชั่วสิ้นสุดแล้ว
เมื่อเวลาหนึ่งพันปีสิ้นสุดแล้ว พระคริสต์จะเสด็จกลับมายังโลกอีกครั้งหนึ่ง
พระองค์เสด็จมาพร้อมบรรดาผูท้ ไี่ ด้รบั ความรอดและเหล่าบริพารทูตสวรรค์ ในขณะที่
พระองค์เสด็จลงมาด้วยความยิง่ ใหญ่ทนี่ า่ สะพรึงกลัว พระองค์ทรงตรัสสัง่ คนชัว่ ทีต่ าย
อยู่ให้ฟื้นขึ้นมาเพื่อรับผลกรรมของเขา พวกที่ฟื้นขึ้นมามีจ�ำนวนยิ่งใหญ่มหาศาล ดั่ง
เม็ดทรายในทะเลที่นับไม่ถ้วน ผู้ที่ฟื้นคืนชีพในครั้งนี้ช่างแตกต่างไปจากผู้ที่ฟื้นคืนชีพ
ในครัง้ แรก คนชอบธรรมฟืน้ ขึน้ มาพร้อมกับความเยาว์วยั และความงามของชีวติ อมตะ
ส่วนคนชั่วฟื้นขึ้นมาพร้อมกับร่องรอยของความเจ็บป่วยและความตาย {GC 662.1}
นั ย น์ ต าทุ ก ดวงในฝูงชนขนาดมหึมานั้นหันไปมองพระสิ ริ อั นเจิ ด จ้ า ของ
พระบุตรของพระเจ้า คนชั่วทั้งหลายต่างอุทานขึ้นเป็นเสียงเดียวกันว่า “ขอให้ท่าน
ผู้ที่เสด็จมาในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพระเจริญ” พวกเขาไม่ได้พูดเช่นนี้
ด้วยความรักทีม่ ตี อ่ องค์พระเยซู แต่พลังแห่งความจริงผลักดันค�ำพูดเหล่านีอ้ อกมาจาก
ปากที่ไม่เต็มใจจะพูด เหล่าคนชั่วตายไปพร้อมกับความรู้สึกที่เป็นศัตรูต่อพระคริสต์
และด้วยวิญญาณของการกบฏ พวกเขาก็จะฟืน้ ขึน้ มาด้วยรูส้ กึ เดียวกัน พวกเขาจะไม่มี
โอกาสแก้ไขจุดบกพร่องของชีวิตที่ผ่านมาในอดีต เพราะถึงแม้ว่าจะเปิดโอกาสให้อีก
ครั้งหนึ่ง ก็จะไม่ก่อประโยชน์ใดๆ การล่วงละเมิดที่เขาท�ำไปตลอดชั่วชีวิตไม่ได้ท�ำให้
จิตใจของเขาเหล่านัน้ อ่อนลง หากเปิดโอกาสให้แก่พวกเขาเป็นครัง้ ทีส่ อง พวกเขาก็จะ
ใช้เวลาเหล่านัน้ เพือ่ หลีกเลีย่ งข้อก�ำหนดของพระเจ้าและยุยงให้ขดั ขืนต่อต้านพระองค์
เหมือนเช่นที่พวกเขาได้ท�ำมาในครั้งแรก {GC 662.2}
พระคริสต์เสด็จลงมายังภูเขามะกอกเทศ ณ สถานที่ที่พระองค์เสด็จกลับ
สวรรค์ภายหลังจากพระองค์ทรงฟื้นคืนพระชนม์ และเป็นที่ๆทูตสวรรค์ได้กล่าวถึงค�ำ
สัญญาของการเสด็จกลับมาของพระองค์ ผู้เผยพระวจนะกล่าวไว้ว่า “พระเยโฮวาห์
พระเจ้าของเราจะเสด็จมา และเทพเจ้าทั้งสิ้นจะมากับพระองค์” “พระบาทของ
่ ภี่ เู ขามะกอกเทศ ซึง่ อยูห่ น้าเมืองเยรูซาเล็มด้านตะวันออก
718 พระองค์จะยืนอยูท

และภูเขามะกอกเทศนั้นจะแยกออกเป็นสองส่วน จากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตก
โดยมีหุบเขากว้างมากคั่นอยู่” “และพระเจ้าจะทรงเป็นกษัตริย์เหนือพิภพทั้งสิ้น ใน
วันนั้นพระเจ้าจะทรงเป็นเอก และพระนามของพระองค์ก็เป็นเอก” (เศคาริยาห์ 14:
5,4,9) เมือ่ กรุงเยรูซาเล็มใหม่ทเี่ จิดจ้ายิง่ ใหญ่ลอยลงมาจากสวรรค์ เมืองนีจ้ ะลอยลงมา
ตั้งบนสถานที่ที่ได้รับการช�ำระให้บริสุทธิ์แล้ว และเตรียมไว้ส�ำหรับรองรับเมืองนั้น
และพระคริสต์พร้อมด้วยประชากรของพระองค์และเหล่าทูตสวรรค์จะเข้าไปยังเมือง
บริสุทธิ์แห่งนั้น {GC 662.3}
บัดนี้ ซาตานเตรียมพร้อมทีจ่ ะต่อสูค้ รัง้ สุดท้ายทีย่ งิ่ ใหญ่เพือ่ แย่งชิงความเป็น
ใหญ่ ในขณะทีเ่ จ้าชายแห่งความชัว่ ไม่สามารถใช้อำ� นาจแห่งการหลอกลวงของมันและ
ไม่อาจท�ำงานของมันได้ มันก็ไม่มีความสุขและหดหู่ใจ แต่เมื่อคนชั่วที่ตายฟื้นขึ้นมา
และมันมองเห็นฝูงคนจ�ำนวนมากที่อยู่เคียงข้างมัน ความหวังของมันฟื้นกลับมาอีก
ครั้งหนึ่ง มันมุ่งมั่นไม่ยอมพ่ายแพ้ต่อการต่อสู้ยิ่งใหญ่นี้ มันจะรวมพลกองทัพทั้งหมด
ของผู้ที่พินาศให้มาอยู่ใต้การบัญชาของมันและใช้คนเหล่านี้เพื่อท�ำตามแผนการของ
มัน เหล่าคนชัว่ ต่างตกเป็นเชลยของซาตานด้วยการปฏิเสธพระคริสต์ พวกเขายอมรับ
การปกครองของผู้น�ำกบฎนี้ พวกเขาพร้อมที่จะท�ำตามข้อเสนอและปฏิบัติตามค�ำสั่ง
ของมัน แต่ถงึ กระนัน้ มันยังคงความเจ้าเล่หท์ มี่ นั มีมา โดยไม่ยอมรับว่าตนเป็นซาตาน
มันอ้างตนเป็นเจ้าชาย เป็นเจ้าของโลกตัวจริง และสมบัติของมันถูกฉกชิงไปอย่าง
ไม่ชอบธรรม มันแสดงตนต่อผู้ที่มันหลอกลวงว่ามันคือพระผู้ช่วย และพยายามท�ำให้
พวกเขาเชื่อว่า เป็นเพราะอ�ำนาจของมันที่ปลุกพวกเขาให้ฟื้นขึ้นจากหลุมศพและมัน
ก�ำลังจะช่วยพวกเขาให้หลุดพ้นจากอ�ำนาจกดขี่ที่โหดเหี้ยมที่สุด เมื่อพระคริสต์ไม่
ทรงอยู่ร่วมกับพวกเขา ซาตานก็จะท�ำการอัศจรรย์เพื่อสนับสนุนสิ่งที่มันอวดอ้าง มัน
ท�ำให้คนอ่อนแอมีกำ� ลังขึน้ และดลบันดาลใจทุกคนด้วยวิญญาณและอ�ำนาจของมันเอง
มันเสนอที่จะน�ำพวกเขาเข้าต่อสู้กับเหล่าธรรมิกชนและเข้ายึดครองเมืองของพระเจ้า
ด้วยความโหดเหี้ยมที่แฝงอยู่ภายใต้สีหน้าที่รื่นรมย์ มันชี้ให้ดูคนที่ฟื้นขึ้นมาจากความ
ตายจ�ำนวนล้านๆคนจนนับไม่ถ้วน และประกาศว่าในฐานะที่มันเป็นผู้น�ำของพวกเขา
มันจะบุกไปยึดครองเมืองนั้นและน�ำบัลลังก์และอาณาจักรของมันกลับคืนมาให้ได้
{GC 663.1}
ในกลุ่มคนจ�ำนวนมหาศาลนั้นมีฝูงชนที่เป็นเผ่าพันธุ์มนุษย์ที่มีชีวิต 719

ยืนยาวในสมัยก่อนน�้ำท่วมโลก เป็นมนุษย์ที่มีรูปร่างสูงใหญ่และมีสติปัญญายิ่งใหญ่
คนเหล่านี้ตกอยู่ภายใต้การควบคุมของทูตที่ล้มลงในบาป พวกเขาอุทิศความสามารถ
และความรูท้ งั้ หมดของเขาเพือ่ ยกชูตนเองให้สงู พวกเขาได้ใช้ความสามารถทางศิลปะ
ทีล่ ำ�้ เลิศของเขา น�ำคนในโลกให้บชู าความสามารถของตน แต่ความโหดเหีย้ มและการ
ท�ำความชัว่ ของเขาได้ทำ� ให้โลกเป็นมลทินไป และลบพระฉายาของพระเจ้าออกไปจาก
โลก จนท�ำให้พระเจ้าต้องก�ำจัดพวกเขาออกไปจากโลกทีพ่ ระองค์ทรงสร้างนัน้ ยังมีพระ
ราชาและนายพลที่เคยยึดครองประชาชาติ ยังมีชายกล้าหาญที่ไม่เคยพ่ายแพ้ในการ
สงคราม ยังมีนกั รบทีห่ ยิง่ และทะเยอทะยาน ทีไ่ ด้ทำ� ให้อาณาจักรสัน่ คลอน ความตาย
ไม่ได้เปลีย่ นแปลงประสบการณ์พวกเขาเลย เมือ่ พวกเขาลุกขึน้ จากหลุมฝังศพ พวกเขา
ก็สานต่อแนวคิดจากจุดทีไ่ ด้ยตุ ลิ ง พวกเขาต้องการท�ำตามความปรารถนาอันเดียวกัน
ที่อยากได้ชัยชนะ ซึ่งอยู่ในความนึกคิดของเขาเมื่อเขาตายไป {GC 664.1}
ซาตานปรึกษากับทูตของมัน แล้วปรึกษากับเหล่ากษัตริย์และผู้พิชิตและ
ผู้ยิ่งใหญ่ พวกเขามองดูกองก�ำลังและจ�ำนวนผู้คนที่อยู่ฝ่ายมัน และประกาศว่ากอง
ก�ำลังที่อยู่ภายในเมืองนั้นมีจ�ำนวนน้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับคนของพวกเขาและ
พวกเขาสามารถเอาชนะได้ พวกเขาวางแผนที่จะยึดครองทรัพย์สมบัติและสง่าราศี
ของกรุงเยรูซาเล็มใหม่ ทุกคนลงมือเตรียมตัวท�ำสงครามทันที ช่างฝีมอื ทีช่ ำ� นาญลงมือ
สร้างอาวุธสงคราม ผูน้ ำ� ทหารทีม่ ชี อื่ เสียงในการต่อสู้ จัดการเตรียมทัพ แบ่งเหล่านักรบ
ทั้งหลายให้เป็นกองร้อยและกองพัน {GC 664.2}
ในที่สุดค�ำสั่งบุกได้ประกาศออกไป และกองก�ำลังที่นับไม่ถ้วนก็เคลื่อนก�ำลัง
ออกไป ตัง้ แต่มสี งครามเกิดขึน้ ในโลก ยังไม่เคยมีผนู้ ำ� ใดในโลกสามารถรวมพลังกองทัพ
ได้เช่นนี้ เป็นกองทัพที่รวมพลังจากทุกยุคที่ไม่มีใครเปรียบได้ ซาตานเป็นนักรบที่
ยิง่ ใหญ่ทสี่ ดุ มันน�ำไปข้างหน้าและทูตของมันรวมก�ำลังทัง้ หมดเข้าด้วยกันเพือ่ การต่อสู้
สุดท้ายครั้งนี้ กษัตริย์และนักสู้ทั้งหลายอยู่ในขบวนของมันและฝูงชนมากมายติดตาม
เป็นกองก�ำลังขนาดใหญ่ แต่ละคนเดินตามผู้น�ำที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างมีระเบียบ
ของกองทัพ ทหารเรียงแถวติดกัน เดินไปตามพืน้ ผิวโลกทีแ่ ตกร้าวและไม่เรียบ มุง่ หน้า
ไปยังเมืองของพระเจ้า เมื่อพระคริสต์ทรงบัญชา ประตูของกรุงเยรูซาเล็มใหม่ก็ปิดลง
และกองก�ำลังของซาตานล้อมเมืองไว้และพร้อมที่จะเข้ายึดครอง {GC 664.3}
720 บัดนี้พระคริสต์ทรงปรากฏให้ศัตรูของพระองค์เห็นอีกครั้งหนึ่ง อยู่ไกลขึ้นไป

เหนือเมืองนั้นมีบัลลังก์เทิดไว้สูงบนฐานทองค�ำเงาระยิบตั้งอยู่ พระบุตรของพระเจ้า
ประทับอยู่บนบัลลังก์นี้ และประชากรในอาณาจักรของพระองค์ก็อยู่ล้อม (อยู่-เลื่อน
ไปอยู่ก่อนจุดนี้)รอบพระองค์ อ�ำนาจและความงามสง่าของพระคริสต์นั้น ไม่มีภาษา
ใดจะพรรณนาและไม่มีปากกาใดจะเขียนบรรยายได้ พระสิริของพระบิดาผู้ทรงชนม์
อยู่เป็นนิตย์ล้อมอยู่รอบพระบุตร แสงเจิดจ้าจากการสถิตอยู่ของพระองค์ส่องสว่าง
เต็มเมืองของพระเจ้าและส่องออกไปนอกประตูเมือง ความสว่างนั้นส่องกระจายออก
ไปทั่วทั้งโลก {GC 665.1}
คนที่อยู่ใกล้พระที่นั่งมากที่สุดคือ ผู้ที่ครั้งหนึ่งเคยร้อนรนในอุดมการณ์ของ
ซาตาน แต่พวกเขาเป็นเหมือนท่อนฟืนที่ถูกดึงออกมาจากกองไฟ พวกเขาได้ติดตาม
พระผู้ช่วยให้รอดของเขาด้วยความภักดีที่แรงกล้า ถัดมาจะเป็นกลุ่มคนที่อุปนิสัยชีวิต
คริสเตียนของเขาสมบูรณ์แบบขณะที่เขาต้องมีชีวิตอยู่ท่ามกลางความไม่ถูกต้องและ
ความไม่ซื่อสัตย์ ผู้ที่ถวายเกียรติพระบัญญัติของพระเจ้าในขณะที่โลกคริสเตียน
ประกาศว่าโมฆะ และคนนับล้านจากทุกยุคทีพ่ ลีชพี เพือ่ ความเชือ่ และไกลออกไปเป็น
“คนมากมายเหลือคณนามาจากทุกเผ่าพันธุ์ ทุกชาติทุกภาษา คนเหล่านั้นสวมเสื้อ
สีขาว ถือใบตานยืนอยู่หน้าพระที่นั่ง และต่อพระพักตร์พระเมษโปดก” (วิวรณ์ 7: 9)
การต่อสูข้ องพวกเขาได้สนิ้ สุดลงแล้วเขาได้ชยั ชนะแล้วเขาวิง่ และไปถึงหลักชัยแล้ว ทาง
อินผลัมทีอ่ ยูใ่ นมือเป็นสัญลักษณ์ของชัยชนะ เสือ้ สีขาวเป็นเครือ่ งหมายความชอบธรรม
ที่ปราศจากด่างพล่อยของพระคริสต์ ที่บัดนี้เป็นของพวกเขา {GC 665.2}
ผู้ที่ได้รับความรอดร้องเพลงสรรเสริญที่มีเสียงดังก้องสะท้อนไปมาจรดสุด
ขอบฟ้า “ความรอดขึน้ อยูก่ บั พระเจ้าของเราผูป้ ระทับบนพระทีน่ งั่ และขึน้ อยูก่ บั พระ
เมษโปดก” (วิวรณ์ 7:10) และทูตสวรรค์และเสราฟิมต่างร่วมประสานเสียงของเขา
ถวายสรรเสริญ ในขณะทีผ่ ทู้ ไี่ ด้รบั การไถ่แล้วมองเห็นอ�ำนาจและความชัว่ ร้ายของซาตาน
พวกเขามองเห็นอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนว่า ไม่มีก�ำลังอ�ำนาจใดนอกจากอ�ำนาจของ
พระคริสต์ที่ทรงกระท�ำให้เขาเป็นผู้ที่มีชัยชนะได้ ในบรรดาฝูงชนทั้งหมดที่ชื่นชมยินดี
นัน้ ไม่มสี กั คนเดียวทีจ่ ะอ้างว่า เขาได้รบั ความรอดด้วยตนเอง หรือท�ำราวกับว่าพวกเขา
มีชัยชนะด้วยก�ำลังและความดีของตัวเอง ไม่มีการพูดถึงสิ่งที่พวกเขาได้ท�ำหรือความ
ทุกข์ยากที่ต้องทน แต่เนื้อร้องจากทุกบทเพลง เสียงร้องจากเพลงสรรเสริญทุกเพลง
คือ ความรอดขึ้นอยู่กับพระเจ้าและขึ้นอยู่กับพระเมษโปดก {GC 665.3}
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พระราชพิธบี รมราชาภิเษกพระบุตรของพระเจ้าก็มขี นึ้ ต่อหน้าบรรดาผูอ้ าศัย
อยู่ในโลก และในสวรรค์ และบัดนี้ จอมกษัตริย์ผู้ทรงกอรปด้วยอ�ำนาจและความ
ยิง่ ใหญ่สงู สุดจะประกาศค�ำตัดสินแก่บรรดาผูท้ กี่ บฏต่อการปกครองของพระองค์ และ
ทรงตัดสินผูท้ ลี่ ว่ งละเมิดพระบัญญัตขิ องพระองค์ และกดขีป่ ระชากรของพระองค์ดว้ ย
ความยุตธิ รรม ผูเ้ ผยพระวจนะของพระเจ้ากล่าวว่า “ข้าพเจ้าได้เห็นพระทีน่ งั่ ใหญ่สขี าว
และเห็นท่านผูป้ ระทับบนพระทีน่ งั่ นัน้ เมือ่ พระองค์ทรงปรากฏแผ่นดินโลกและท้องฟ้า
ก็หายไป และไม่มที อี่ ยูส่ ำ� หรับแผ่นดินโลกและท้องฟ้าเลย ข้าพเจ้าได้เห็นบรรดาผูท้ ตี่ าย
แล้ว ทั้งผู้ใหญ่และผู้น้อยยืนอยู่หน้าพระที่นั่งนั้น และหนังสือต่างๆก็เปิดออก หนังสือ
อีกเล่มหนึ่งก็เปิดออกด้วย คือหนังสือชีวิต และผู้ที่ตายไปแล้วทั้งหมด ก็ถูกพิพากษา
ตามข้อความทีจ่ ารึกไว้ในหนังสือเหล่านัน้ และตามทีเ่ ขาได้กระท�ำ” (วิวรณ์ 20: 11,12)
{GC 666.1}
เมื่อสมุดบันทึกถูกเปิดออก และสายพระเนตรของพระเยซูมองไปยังคนชั่ว
พวกเขาต่างรูส้ กึ ส�ำนึกถึงบาปทัง้ หมดทีไ่ ด้ทำ� ไป เขามองเห็นแล้วว่า เท้าของเขาได้กา้ ว
ออกไปจากทางบริสุทธิ์และศักดิ์สิทธิ์ที่จุดใด ความเย่อหยิ่งและการกบฎของเขาได้น�ำ
พาพวกเขาให้ลว่ งละเมิดพระบัญญัตขิ องพระเจ้ามากเพียงไร พวกเขาสนับสนุนการยัว่ ยุ
ของการทดลองด้วยการปล่อยตัวให้กับบาป ใช้พระพรไปในทางที่ผิด ดูหมิ่นเหยียด
หยามผูส้ อื่ ข่าวของพระเจ้า ปฏิเสธค�ำเตือน และดือ้ เพ่งผลักดันคลืน่ แห่งความปราณีให้
กลับออกไปด้วยจิตใจทีไ่ ม่สำ� นึกผิด สิง่ ทัง้ หมดนีป้ รากฏให้เห็นประหนึง่ เป็นตัวหนังสือ
ที่เขียนด้วยไฟ . {GC 666.2}
มีกางเขนปรากฏให้เห็นอยู่เหนือพระที่นั่ง และมีภาพขนาดใหญ่ปรากฏขึ้น
เป็นภาพเหตุการณ์การทดลองของอาดัมและการพ่ายแพ้ต่อบาป และขั้นตอนต่อๆ
มาในแผนการยิง่ ใหญ่ของการไถ่ให้รอด การเสด็จมาบังเกิดในสภาพทีต่ ำ�่ ต้อยของพระ
ผู้ช่วยให้รอด ชีวิตช่วงต้นที่เรียบง่ายและเชื่อฟัง การรับบัพติศมาของพระองค์ที่แม่น�้ำ
จอร์แดน การอดพระกระยาหารและการทดลองในถิน่ ทุรกันดาร พระราชกิจการรับใช้
ประชาชน การเปิดเผยให้มนุษย์ทราบถึงพระพรอันประเสริฐที่สวรรค์ประทานมาให้
วันเวลาที่เต็มล้นด้วยงานแห่งความรักและความเมตตา ค�่ำคืนแห่งการอธิษฐานและ
การเฝ้าเดี่ยวท่ามกลางความเงียบสงบบนภูเขา การวางแผนปองร้ายจากความอิจฉา
722 เกลี ย ดชั ง และผู ก พยาบาทเพื่ อ ตอบแทนคุ ณ ประโยชน์ ข องพระองค์

ความปวดร้าวทีล่ กึ ลับและน่ากลัวในสวนเกทเสมณีทพี่ ระองค์ตอ้ งแบกรับภาระบาปที่
หนักหน่วงของทั้งโลก พระองค์ถูกทรยศให้ตกไปอยู่ในเงื้อมือของฝูงชนที่เป็นฆาตกร
เหตุการณ์น่ากลัวของยามค�่ำคืนแห่งความสยองขวัญ นักโทษที่ไม่ขัดขืน ถูกสาวกที่
พระองค์รกั มากทีส่ ดุ ทอดทิง้ ถูกกระชากไปตามถนนต่างๆในกรุงเยรูซาเล็มอย่างหยาบ
คาย พระบุตรของพระเจ้าถูกน�ำมาประจานอย่างสนุกสนานต่อหน้าอันนาส การกล่าว
โทษทีว่ งั ของมหาปุโรหิต ในห้องพิพากษาของปีลาต ต่อหน้าเฮโรดทีข่ ลาดและเหีย้ มโหด
ถูกเยาะเย้ย หมิน่ ประมาท ทรมานและถูกกล่าวโทษจนให้ถงึ แก่ความตาย ภาพทัง้ หมด
นี้ถูกแสดงให้เห็นอย่างมีชีวิตชีวา {GC 666.3}
และบัดนี้ ภาพฉากสุดท้ายเปิดเผยขึ้นมาให้เห็นต่อหน้าฝูงชนที่โอนเอนไปมา
เป็นภาพที่พระผู้ทรงทนทุกข์ก�ำลังเดินมุ่งหน้าไปยังคาล์วารีด้วยความอดทน เจ้าชาย
แห่งสรวงสวรรค์ถูกตรึงอยู่บนกางเขน ปุโรหิตที่หยิ่งยโสและฝูงชนที่เย้ยหยันต่าง
หัวเราะเยาะความทรมารที่ก�ำลังจะคร่าชีวิตของพระองค์ ความมืดที่เหนือธรรมชาติ
แผ่นดินไหวอย่างรุนแรง ก้อนหินที่แตกออก หลุมศพที่เปิดออก ซึ่งบอกถึงช่วงเวลาที่
พระผู้ไถ่ของโลกได้มอบถวายชีวิตของพระองค์เอง{GC667.1}
ภาพเหตุการณ์ที่น่ากลัวปรากฏให้เห็นตามที่ได้เกิดขึ้น ซาตาน ทูตของมัน
และสมุนของมันไม่มีอ�ำนาจที่จะไม่ดูภาพที่เป็นผลงานของมัน แต่ละคนจะหวนคิดถึง
บทบาททีไ่ ด้ทำ� ไป เฮโรดฆ่าเด็กไร้เดียงสาในหมูบ่ า้ นเบธเลเฮม เพือ่ หวังฆ่ากษัตริยข์ อง
ชนชาติอิสราเอล จิตวิญญาณของนางเฮโรเดียสที่ชั่วร้ายจะต้องรับผิดต่อโลหิตของ
ยอห์นบัพติศมา ปีลาตทีอ่ อ่ นแอและยอมท�ำทุกสิง่ เพือ่ ผลประโยชน์ของตนเอง ทหารที่
เยาะเย้ย เหล่าปุโรหิตและผู้ปกครองและฝูงชนบ้าคลั่งที่ร้องว่า “ให้ความผิดด้วยเรื่อง
ความตายของเขาตกอยู่แก่เราทั้งบุตรของเราด้วย” คนทั้งหมดนี้จะมองดูความผิด
ยิ่งใหญ่ของเขาเอง พวกเขาไม่มีทางที่จะหลบไปจากพระพักตร์ยิ่งใหญ่ของพระเจ้า
พระองค์ผู้ทรงมีพระพักตร์ที่สว่างเจิดจ้ากว่าความสว่างของดวงอาทิตย์ ในขณะที่ผู้ที่
ถูกไถ่ให้รอดจะน�ำมงกุฎมาวางแทบพระบาทของพระผูช้ ว่ ยให้รอดและร้องว่า“พระองค์
ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อข้าพเจ้า” {GC 667.2}
ในท่ามกลางผูท้ ถี่ กู ไถ่ให้รอด มีเหล่าอัครทูตของพระคริสต์รว่ มอยูด่ ว้ ย เปาโล
ผู้กล้าหาญ เปโตรคนเจ้าอารมณ์ ยอห์นที่เป็นสาวกที่พระองค์รักและเป็นคนที่เต็ม
ไปด้วยความรัก และพี่น้องจริงใจทั้งหลายของพวกเขา และผู้ที่ยอมพลีชีพ
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เพราะความเชื่อจ�ำนวนมากก็อยู่ที่นั่นด้วย ในขณะที่นอกก�ำแพงที่มีแต่สิ่งที่เลวทราม
และน่าเกลียดน่าชัง จะมีพวกทีท่ ำ� การกดขี่ พวกทีจ่ บั ผูค้ นเข้าคุมขังและสังหารให้ตาย
เนโรก็อยู่ที่นั่นด้วย เขาเป็นคนที่โหดเหี้ยมและชั่วช้าผิดมนุษย์ เขาก�ำลังมองเห็นความ
สุขและความชืน่ ชมของผูท้ คี่ รัง้ หนึง่ เคยถูกเขาจับมาทรมานและต้องทนทุกข์ระทมอย่าง
แสนสาหัสที่สุด ซึ่งท�ำให้เขามีความสุขเยี่ยงมารร้าย มารดาของเขาก็อยู่ที่นั่นเพื่อดู
ผลงานของเธอเอง ดูแบบอย่างชั่วที่เธอส่งต่อมาให้ลูกชายของเธอ อิทธิพลและแบบ
อย่างของเธอที่สนับสนุนและพัฒนาให้เกิดกิเลสตัณหาได้บังเกิดผลเป็นอาชญากรรม
ที่ท�ำให้โลกต้องสยองขวัญ {GC 667.3}
ยังมีนักบวชและพระราชาคณะของผู้ติดตามสันตะปาปา ที่อ้างตนว่าเป็นทูต
ของพระคริสต์ แต่กระนัน้ ยังใช้เครือ่ งทรมาน คุกมืด ตะแลงแกง เพือ่ ควบคุมจิตใต้สำ� นึก
ของประชากรของพระองค์ เหล่าสันตะปาปาผู้เย่อหยิ่งที่ยกตนขึ้นเหนือพระเจ้าและ
อวดอ้างว่าเป็นผู้เปลี่ยนพระบัญญัติของพระผู้สูงสุด พวกผู้น�ำในคริสตจักรที่ท�ำตัว
เสแสร้งจะมีเรือ่ งราวทีต่ อ้ งรายงาน พวกเขาอยากจะแก้ตวั แต่สายไปเสียแล้ว พวกเขา
เห็นแล้วว่า พระเจ้าผูท้ รงสัพพัญญูทรงหวงแหนพระบัญญัตขิ องพระองค์ และจะไม่ถอื
โทษก็หามิได้ บัดนีพ้ วกเขาเรียนรูแ้ ล้วว่าพระคริสต์ทรงเปิดเผยให้เห็นว่า พระองค์ทรง
สนพระทัยในประชากรของพระองค์ทตี่ อ้ งทนทุกข์ และพวกเขาสัมผัสได้ถงึ น�ำ้ หนักใน
พระด�ำรัสของพระองค์เองทีว่ า่ “ซึง่ ท่านได้กระท�ำแก่คนใดคนหนึง่ ในพวกพีน่ อ้ งของเรา
นี้ถึงแม้จะต�่ำต้อยเพียงไร ก็เหมือนได้กระท�ำแก่เราด้วย” (มัทธิว 25: 40) {GC 668.1}
คนชั่วทั้งโลกยืนอยู่ต่อหน้าบัลลังก์พิพากษาของพระเจ้าด้วยข้อหาการกบฏ
ยิ่งใหญ่ที่ต่อต้านการปกครองของพระเจ้า ไม่มีผู้ใดที่จะแก้คดีแทนเขาได้ พวกเขาไม่มี
ข้อแก้ตัว และถูกตัดสินให้ตายตลอดชั่วนิรันดร์ {GC 668.2}
บัดนีเ้ ป็นทีป่ ระจักษ์แล้วแก่ทกุ คนว่า ค่าจ้างของบาปไม่ใช่เสรีภาพทีป่ ระเสริฐ
และชีวติ นิรนั ดร์ แต่เป็นทาส หายนะและความตาย คนชัว่ มองเห็นว่า การมีชวี ติ ทีเ่ ป็น
กบฏท�ำให้เขาได้สญ
ู เสียอะไรไปบ้าง ยิง่ พวกเขาเคยดูแคลน ความส�ำคัญของสิง่ ทีร่ งุ่ เรือง
เป็นนิจและยิ่งพวกเขาได้รับมากเพียงไร บัดนี้ สิ่งเหล่านั้นกลายเป็นสิ่งที่เขาปรารถนา
มากขึ้นเพียงนั้น จิตวิญญาณที่พินาศร้องว่า “ทั้งหมดนี้เป็นของที่ข้าพเจ้าควรได้รับ
แต่ข้าพเจ้าเลือกที่ปัดทิ้งไปให้ไกลจากข้าพเจ้า โอ ช่างเป็นความหลงไหลที่ประหลาด
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ความอับอายและความสิ้นหวัง” ทุกคนมองเห็นแล้วว่าการที่เขาไม่ได้เข้าไปในสวรรค์
นัน้ เป็นเรือ่ งยุตธิ รรม พวกเขาได้ประกาศด้วยชีวติ ของเขาว่า “เราจะไม่ตอ้ งการให้ชาย
คนนี้ (พระเยซู) ปกครองเรา” {GC 668.3}
ดูราวกับว่า เหล่าคนอธรรมเฝ้ามองพิธรี าชาภิเษกพระบุตรพระเจ้าด้วยความ
เคลิบเคลิ้ม พวกเขาเห็นแผ่นศิลาที่บันทึกพระบัญญัติในพระหัตถ์ของพระองค์ เป็น
ข้อก�ำหนดที่พวกเขาเหยียดหยามและล่วงละเมิด พวกเขามองเห็นผู้ที่ได้รับความรอด
เต็มล้นด้วยความอัศจรรย์ใจ มีความสุขยิง่ ใหญ่และถวายสรรเสริญ และในขณะทีค่ ลืน่
เสียงดนตรีดงั ออกไปถึงฝูงชนทีอ่ ยูน่ อกนครนัน้ ทุกคนร้องด้วยเสียงเดียวกันว่า “ข้าแต่
พระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุด พระราชกิจของพระองค์ใหญ่ยิ่งและมหัศจรรย์นัก
ข้าแต่องค์พระมหากษัตริยแ์ ห่งประชาชาติทงั้ ปวง วิธกี ารทัง้ หลายของพระองค์ยตุ ธิ รรม
และเที่ยงตรง” (วิวรณ์ 15: 3) และเขาทั้งหลายก้มลงกราบนมัสการเจ้าชายแห่งชีวิต
{GC 668.4}
เมือ่ ซาตานมองดูพระสิรแิ ละความยิง่ ใหญ่ของพระคริสต์ มันดูราวกับว่าจะเป็น
อัมพาตไป ครั้งหนึ่งมันเคยเป็นเครูปผู้พิทักษ์ มันจดจ�ำได้ดีว่ามันล้มไปได้อย่างไร มัน
เป็นเศราฟิมที่เปล่งประกาย เป็น “บุตรแห่งรุ่งอรุน” มันเปลี่ยนแปลงไปมากเพียงไร
ตกต�่ำไปอย่างมากเพียงไร มันถูกขับออกไปตลอดกาล บัดนี้มันมองเห็นทูตสวรรค์อีก
ท่านหนึง่ ประทับอยูใ่ กล้พระบิดา ปกปิดพระสิรขิ องพระองค์ไว้ มันเห็นทูตสวรรค์รปู ร่าง
สูงใหญ่และมีกริยาท่าทางสง่างามวางมงกุฎบนพระเศียรของพระคริสต์ และมันรูด้ แี ก่
ใจว่าต�ำแหน่งสูงส่งของทูตสวรรค์องค์นั้นควรเป็นของมัน {GC 669.1}
ความทรงจ�ำน�ำให้มันคิดไปถึงบ้านในสมัยที่มันยังปราศจากบาปและบริสุทธิ์
มันเคยมีสนั ติสขุ และความพึงพอใจ จนกระทัง่ มันหมกมุน่ อยูก่ บั การบ่นติเตียนพระเจ้า
และอิจฉาพระคริสต์ เพือ่ ขอความเห็นใจและการสนับสนุนจากทูตสวรรค์ มันจึงกล่าว
ร้าย กบฏและหลอกลวง เมื่อพระเจ้าทรงประทานการอภัยให้มัน มันกลับยืนกราน
ดื้อแพ่งไม่ยอมเปลี่ยนใจ ภาพทั้งหมดนี้ผ่านเข้ามาให้มันเห็นอย่างชัดเจน มันทบทวน
สิง่ ทีม่ นั ท�ำไว้ในท่ามกลางมนุษย์และผลลัพธ์ทไ่ี ด้ ความเป็นศัตรูของมนุษย์ทมี่ ตี อ่ เพือ่ น
มนุษย์ด้วยกัน การท�ำลายชีวิตอย่างน่ากลัว การเรืองอ�ำนาจและการล่มสลายของ
อาณาจักรต่างๆ การแย่งชิงราชบัลลังก์ ความโกลาหล ความขัดแย้ง และการจลาจลทีม่ ี
มาอย่างต่อเนื่อง มันหวนคิดถึงความพยายามอย่างไม่ลดละเพื่อต่อต้าน
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พระราชกิจของพระคริสต์และกดมนุษย์ให้ยงิ่ ตกต�ำ่ ลงไป มันมองเห็นว่า แผนการณ์นรก
ของมันนั้นไม่มีอ�ำนาจที่จะท�ำลายผู้ที่ได้วางใจในพระเยซู ในขณะที่ซาตานมองดู
อาณาจักรของมันเอง ผลงานที่มันได้ท�ำไว้ มันมองเห็นแต่ความล้มเหลวและความ
หายนะ มันน�ำฝูงชนให้เชือ่ ว่านครของพระเจ้าเป็นเป้าหมายทีเ่ อาชนะได้อย่างง่ายดาย
แต่มนั รูด้ แี ก่ใจว่า นัน่ ไม่ใช่ความจริง ครัง้ แล้วครัง้ เล่า ในขณะทีค่ วามขัดแย้งก�ำลังด�ำเนิน
อยู่ มันต้องพบกับความพ่ายแพ้ แล้วถูกบังคับให้ยอมแพ้ อ�ำนาจและความยิง่ ใหญ่ของ
พระเจ้าแห่งนิรันดร์กาลนั้น เป็นสิ่งที่มันยิ่งกว่ารู้ดีแก่ใจ {GC 669.2}
เป้าหมายของกบฏผู้ยิ่งใหญ่คือ ความพยายามอย่างไม่ลดละเพื่อแก้ตัวให้กับ
สิง่ ทีม่ นั ท�ำ และพิสจู น์วา่ การปกครองของพระเจ้าท�ำให้เกิดการกบฏขึน้ มันทุม่ เทพลัง
อ�ำนาจในสติปัญญายิ่งใหญ่ทั้งหมดเพื่อเป้าหมายนี้ มันท�ำงานอย่างตั้งใจและอย่างมี
ระบบและได้รับความส�ำเร็จอย่างเหลือเชื่อ มันน�ำพาให้คนกลุ่มใหญ่ยอมรับการต่อสู้
ยิง่ ใหญ่ตามแบบฉบับของมันทีด่ ำ� เนินมาเนิน่ นานแล้ว เป็นเวลาหลายพันปีทจี่ อมบงการ
นีไ้ ด้เอาความเท็จทีจ่ อมปลอมมาตบตาแทนความจริง แต่บดั นี้ เวลามาถึงแล้ว เมือ่ การ
กบฏต้องได้รบั ความปราชัยอย่างถาวร และความเป็นมาและบุคลิกภาพของซาตานต้อง
ถูกเปิดเผยออกมา ในความพยายามสุดท้ายของมันที่จะแย่งชิงบังลังก์จากพระคริสต์
ท�ำลายประชากรของพระองค์และยึดเมืองของพระเจ้านัน้ จอมหลอกลวงจะถูกเปิดโปง
ออกมาให้เห็นจนหมดสิน้ ผูท้ ที่ ำ� งานร่วมกับมันจะมองเห็นความล้มเหลวในงานทัง้ หมด
ทีม่ นั ท�ำ ผูต้ ดิ ตามของพระคริสต์และทูตสวรรค์ทภี่ กั ดีจะมองเห็นแผนการณ์รา้ ยทัง้ หมด
ของมันที่มันใช้ในการต่อต้านการปกครองของพระเจ้า มันเป็นเป้าหมายที่น่ารังเกียจ
ของทั่วทั้งจักรวาล {GC 670.1}
ซาตานมองเห็นแล้วว่าการกบฏที่มันเลือกเองนั้นท�ำให้มันไม่คู่ควรกับสวรรค์
มันได้ฝกึ ฝนอ�ำนาจของมันไว้เพือ่ ต่อสูก้ บั พระเจ้า ความบริสทุ ธิ์ สันติสขุ และความเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกันในสวรรค์จะเป็นสิ่งทรมานมันอย่างยิ่ง บัดนี้ การกล่าวร้ายของมัน
ต่อพระเมตตาคุณและความยุติธรรมของพระเจ้าได้ยุติลงแล้ว ค�ำต�ำหนิที่มันพยายาม
ซัดทอดใส่พระเยโฮวาห์ตกลงใส่มันทั้งหมด และบัดนี้ซาตานกราบลงและสารภาพว่า
การตัดสินที่มันได้รับนั้นยุติธรรมดีแล้ว {GC 670.2}
“มีผู้ใดบ้างที่จะไม่ย�ำเกรงพระองค์ และไม่ถวายพระเกียรติแด่พระนามของ
726 พระองค์ เพราะว่าพระองค์ผู้เดียวทรงเป็นผู้บริสุทธิ์ ประชาชาติทั้งปวง

จะมานมัสการพระองค์ เพราะว่าการพิพากษาของพระองค์เริม่ ขึน้ แล้ว” (วิวรณ์ 15:4)
ข้อสงสัยทุกข้อที่เกี่ยวข้องกับความจริงและความไม่ถูกต้องในการต่อสู้ที่ยาวนานนั้น
บัดนีก้ ก็ ระจ่างแจ้งแล้ว สิง่ มีชวี ติ ทีม่ สี ติปญ
ั ญาทัง้ หมดทีพ่ ระเจ้าทรงสร้างได้เห็นผลของ
การกบฏและผลของการเพิกเฉยต่อพระบัญญัติของพระเจ้า ทั่วทั้งจักรวาลได้รับรู้ผล
ของการปกครองของซาตาน โดยได้เปรียบเทียบกับการปกครองของพระเจ้า ผลงาน
ของซาตานได้ปรับโทษตัวมันเอง พระปัญญาของพระเจ้า ความยุติธรรมของพระองค์
และคุณความดีของพระองค์ได้รับการยืนยันว่าถูกต้องอย่างไม่ตอ้ งสงสัยอีกต่อไปแล้ว
จึงมองเห็นได้วา่ สิง่ ต่างๆทีพ่ ระองค์จดั การในระหว่างทีม่ กี ารต่อสูย้ งิ่ ใหญ่นนั้ พระองค์
ทรงจัดการไปด้วยเป้าหมายที่เป็นผลประโยชน์อันนิรันดร์ของประชากรของพระองค์
และเป็นประโยชน์ต่อโลกทั้งหมดที่พระองค์ทรงสร้างมา “ข้าแต่พระเจ้า พระราชกิจ
ทั้งสิ้นของพระองค์จะถวายโมทนาขอบพระคุณพระองค์ และธรรมิกชนทั้งสิ้นของ
พระองค์จะถวาย สาธุการแด่พระองค์” (สดุดี 145:10) ประวัตศิ าสตร์ของความบาปจะ
ยืนหยัดตลอดทุกยุคชั่วนิรันดร์เพื่อเป็นพยานว่าพระบัญญัติของพระเจ้าที่ด�ำรงอยู่นั้น
มีไว้เพื่อความผาสุกของสิ่งมีชีวิตที่พระเจ้าทรงสร้างขึ้นมา เมื่อทั่วทั้งจักรวาลที่มีทั้ง
ผู้ที่ภักดีและผู้ที่กบฏ ได้มองเห็นข้อเท็จจริงทั้งหมดของการต่อสู้ยิ่งใหญ่ พวกเขาจะ
ประกาศเป็นเสียงเดียวกันว่า “วิธีการทั้งหลายของพระองค์ยุติธรรมและเที่ยงตรง”
(วิวรณ์ 15: 3) {GC 670.3}
ทั่วทั้งจักรวาลได้มองเห็นอย่างชัดเจนถึงการเสียสละยิ่งใหญ่ที่พระบิดาและ
พระบุตรกระท�ำเพื่อมนุษย์ ถึงเวลาก�ำหนดแล้วที่พระคริสต์จะทรงเข้าครอบครอง
ต�ำแหน่งอันชอบธรรมของพระองค์ และได้รับเกียรติเหนือเทพผู้ครองทั้งหลายและ
อ�ำนาจและนามทุกนามที่ได้อ้างขึ้นมา เป็นเพราะความความปิติยินดีที่พระองค์จะ
น�ำบุตรมากมายเข้ามายังพระสิรทิ ซี่ งึ่ อยูเ่ บือ้ งหน้าพระองค์จงึ ท�ำให้พระองค์ทรงทนต่อ
กางเขนและดูหมิ่นความอับอาย และความโศกเศร้าและความอับอายที่ยิ่งใหญ่ที่ไม่มี
ผู้ใดคิดได้ แต่ถึงกระนั้นก็เป็นความความปลาบปลื้มและเกียรติศักดิ์ศรีที่ยิ่งใหญ่กว่า
พระองค์ทรงทอดพระเนตรไปยังผูท้ ที่ รงไถ่มาให้รอดแล้ว พวกเขาได้เปลีย่ นแปลงใหม่
ตามแบบพระฉายาของพระองค์แล้ว จิตใจทุกดวงมีรอยประทับทีส่ มบูรณ์ของพระเจ้า
ใบหน้าทุกหน้าสะท้อนพระลักษณะของพระเจ้าผู้ทรงเป็นพระราชาของเขา พระองค์
ทรงเห็นผลของความปวดร้าวในจิตวิญญาณของพระองค์ที่อยู่ในพวกเขา
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และทรงพอพระทัย แล้วพระสุรเสียงที่ดังไปถึงฝูงชนที่รวมตัวกันอยู่ซึ่งประกอบด้วย
ผู้ชอบธรรมและคนอธรรมอยู่นั้น พระองค์ทรงประกาศว่า “ดูเถิด ผู้ที่เราได้ไถ่มาด้วย
พระโลหิตของเรา เพื่อเขาเหล่านั้นเราได้ผ่านความทุกข์ยากล�ำบาก เพื่อเขาเหล่านั้น
เราได้สิ้นพระชนม์ เพื่อเขาจะได้มาอาศัยอยู่ต่อหน้าเราตลอดชั่วนิรันดร์กาล” และ
บทเพลงแห่งการสรรเสริญจะดังมาจากเหล่าคนที่สวมเสื้อคลุมสีขาว ดังขึ้นไปถึงรอบ
พระบัลลังก์ “พระเมษโปดกผูท้ รงถูกปลงพระชนม์แล้วนัน้ เป็นผูท้ สี่ มควรได้รบั ฤทธิเ์ ดช
ทรัพย์สมบัติ ปัญญา อานุภาพ เกียรติ พระสิริ และค�ำสดุด”ี (วิวรณ์ 5:12) {GC 671.1}
ถึงแม้ซาตานจะฝืนใจยอมรับความยุติธรรมของพระเจ้าและก้มลงต่อความ
ยิ่งใหญ่ของพระคริสต์ แต่อุปนิสัยของมันยังคงไม่เปลี่ยนแปลง วิญญาณของการกบฏ
ที่เหมือนกับคลื่นที่เชี่ยวกรากระเบิดขึ้นมาอีก มันเต็มไปด้วยความบ้าคลั่ง มันมุ่งมั่น
ไม่ยอมแพ้ตอ่ การต่อสูท้ ยี่ ง่ิ ใหญ่นี้ ถึงเวลาแล้วทีม่ นั ต้องดิน้ อย่างสิน้ หวังเป็นครัง้ สุดท้าย
เพือ่ ต่อต้านพระราชาแห่งสวรรค์ มันวิง่ กรูเข้าไปในท่ามกลางสมุนของมันและพยายาม
ดลใจพวกเขาด้วยความเกรีย้ วกราดของมันเองและมันปลุกระดมพวกเขาให้ทำ� สงคราม
ในทันที แต่ในบรรดาคนเป็นล้านๆนับไม่ถ้วนที่มันเคยล่อลวงให้กบฏ บัดนี้ไม่มีผู้ใด
ยอมรับความยิง่ ใหญ่ของมัน อ�ำนาจของมันมาถึงจุดสิน้ สุดแล้ว จิตใจของคนชัว่ นัน้ เต็ม
ไปด้วยความเกลียดชังพระเจ้าเหมือนกับทีซ่ าตานเกลียดชัง แต่พวกเขามองเห็นแล้วว่า
พวกเขาอยู่ในสภาพที่สิ้นหวัง พวกเขาไม่อาจเอาชนะพระเยโฮวาห์ได้ ความโกรธของ
พวกเขาพุง่ เข้าใส่ซาตาน และผูท้ เี่ คยเป็นตัวแทนของมัน และด้วยความโกรธเยีย่ งผีรา้ ย
พวกเขาหันไปต่อสู้กับตัวแทนเหล่านั้น {GC 671.2}
พระเจ้าตรัสว่า “เพราะเจ้าถือตัวเจ้า ว่าฉลาดอย่างพระเจ้า เพราะฉะนั้น
ดูเถิด เราจะน�ำคนต่างด้าวมาสู้เจ้า เป็นชนชาติที่ทารุณที่สุดในบรรดาประชาชาติ
เขาทั้งหลายจะชักดาบออกต่อสู้กับความ งามแห่งสติปัญญาของเจ้า กระท�ำให้ความ
สง่างามของเจ้าสาธารณ์ เขาทั้งหลายจะดันเจ้าลงไปที่ในปากแดนคนตาย“ “เราจะ
ก�ำจัดเจ้าเสียจากภูเขาแห่งพระเจ้า และเครูบผูพ้ ทิ กั ษ์นนั้ ก็ขบั เจ้าออกไป จากท่ามกลาง
ศิลาเพลิง........เราเหวี่ยงเจ้าลงที่ดินแล้ว เราตีแผ่เจ้าต่อหน้ากษัตริย์ทั้งหลาย เพื่อตา
ของท่านทั้งหลายเหล่านั้นจะเพลินอยู่ที่เจ้า........เรากระท�ำให้เจ้ากลับเป็นเถ้าไปบน
พื้นโลก ในสายตาของคนทั้งปวงที่เห็นเจ้า......เจ้าสิ้นสูญลงอย่างน่าครั่นคร้าม และจะ
728 ไม่ด�ำรงอยู่อีกต่อไปเป็นนิตย์” (เอเสเคียล 28:6-8, 16-19) {GC 672.1}

“รองเท้าทุกคู่ที่กระทืบไป อย่างสั่นสะเทือน และเสื้อคลุมทุกตัวที่เกลือกอยู่
ในโลหิต จะถูกเผาเป็นเชื้อเพลิงใส่ไฟ” “พระเจ้าทรงเกรี้ยวกราดต่อประชาชาติทั้งสิ้น
และดุเดือดต่อพลโยธาทั้งสิ้นของเขา พระองค์ทรงคาดโทษเขา และมอบเขาไว้แก่
การฆ่า” “พระองค์ทรงเทถ่านเพลิงและไฟก�ำมะถันใส่คนอธรรม ลมที่แผดเผาจะเป็น
ส่วนของเขาเหล่านั้น” (อิสยาห์ 9:5; 34:2; สดุดี 11:6) ไฟของพระเจ้าตกลงมาจาก
สวรรค์ โลกแตกสลายไป อาวุธทีซ่ อ่ นในส่วนลึกจะถูกน�ำขึน้ มา เปลวไฟเผาผลาญระเบิด
ออกมาจากเหวลึกทีเ่ ปิดกว้าง ก้อนหินลุกเป็นไฟ วันนัน้ มาถึงแล้วเมือ่ โลกจะถูกเผาดัง่
เตาอบ ธาตุต่างๆหลอมในไฟที่เผาอย่างรุนแรง โลกทั้งใบและผลงานทั้งหลายที่อยู่ใน
นั้นถูกเผาหมดสิ้น มาลาคี 4:1; 2 เปโตร 3:10 ดูประหนึ่งว่าพื้นผิวโลกหลอมละลาย
เป็นก้อน เป็นทะเลเพลิงกว้างใหญ่ทเี่ ดือดพล่าน เป็นเวลาแห่งการพิพากษาและความ
หายนะของคนอธรรม “พระเจ้าทรงมีวนั เพือ่ การแก้แค้น มีปแี ห่งการตอบแทนเพือ่ เหตุ
ของศิโยน” (อิสยาห์ 34:8) {GC 672.2}
คนชั่วได้รับผลการตอบแทนของเขาในแผ่นดินโลก สุภาษิต 11:31 “พระเจ้า
จอมโยธาตรัสว่า (พวกเขา) จะเป็นเหมือนตอข้าว วันทีจ่ ะมานัน้ จะไหม้เขาหมด จนไม่มี
รากหรือกิ่งเหลืออยู่เลย” (มาลาคี 4:1) บางคนถูกท�ำลายไปไปชั่วพริบตา ในขณะที่
หลายคนต้องทนทุกข์หลายวัน ทุกคนได้รบั โทษ “ตามการกระท�ำของเขา” ความบาป
ของคนชอบธรรมถูกน�ำไปไว้ที่ซาตาน มันไม่เพียงแต่ต้องทนทุกข์ส�ำหรับการกบฏของ
มันเองเท่านัน้ แต่ตอ้ งรับโทษทัง้ หมดทีม่ นั ท�ำให้ประชากรของพระเจ้าท�ำ โทษทีม่ นั รับ
จะรุนแรงกว่าของผูท้ ถี่ กู มันล่อลวง หลังจากทีค่ นทัง้ หมดทีต่ กเป็นเหยือ่ ของการหลอก
ลวงของมันพินาศไปแล้ว มันยังอยู่และรับความทรมานต่อไปอีก ในที่สุด เปลวไฟแห่ง
การช�ำระจะท�ำลายคนชั่วไปจนหมด ทั้งรากและทั้งกิ่ง โดยซาตานเป็นราก และ
ผูต้ ดิ ตามของมันเป็นกิง่ การลงโทษเต็มขนาดของพระบัญญัตนิ นั้ มาถึงแล้ว ค�ำเรียกร้อง
ขอความยุติธรรมก็ได้รับการตอบสนองแล้ว ทั้งสวรรค์และแผ่นดินโลกต่างมองดูและ
ประกาศถึงความชอบธรรมของพระเยโฮวาห์ {GC 673.1}
ผลงานแห่งการท�ำลายของซาตานได้สนิ้ สุดลงไปตลอดกาล เป็นเวลาหกพันปี
ทีม่ นั กระท�ำการตามความมุง่ หมายของมัน ท�ำให้โลกเต็มไปด้วยความทุกข์และเป็นเหตุ
ให้ทั่วทั้งจักรวาลได้รับความโศกเศร้า ทุกๆสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงสร้างขึ้นมาต่างร้อง
คร�่ำครวญและทุกข์ระทมร่วมกันด้วยความเจ็บปวด บัดนี้ สิ่งมีชีวิตที่พระเจ้า 729

สร้างมานั้นได้รับการปลดปล่อยไม่ต้องเผชิญหน้ามันและการทดลองของมัน “โลกทั้ง
สิ้นก็พักและสงบอยู่ เขาทั้งหลายร้องเพลงโพล่งออกมา” (อิสยาห์ 14: 7) และเสียงโห่
ร้องแห่งการสรรเสริญและชัยชนะลอยขึน้ จากจักรวาลทัง้ ปวงทีภ่ กั ดีตอ่ พระองค์ “เสียง
ดุจเสียงฝูงชนเป็นอันมาก ดุจเสียงน�้ำมากหลายและดุจเสียงฟ้าร้องสนั่นว่า อาเลลูยา
เพราะว่าพระเจ้าของเราผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุดทรงครอบครองอยู่” (วิวรณ์ 19:6)
{GC 673.2}
ในขณะทีโ่ ลกถูกห่อหุม้ ด้วยไฟแห่งการท�ำลาย คนชอบธรรมอยูอ่ ย่างปลอดภัย
ในนครศักดิ์สิทธิ์ ผู้ที่มีส่วนในการฟื้นคืนชีพครั้งแรก ความตายครั้งที่สองไม่มีอ�ำนาจ
เหนือพวกเขา ในขณะทีพ่ ระเจ้าทรงเป็นไฟเผาผลาญส�ำหรับคนชัว่ แต่สำ� หรับประชากร
ของพระองค์ พระองค์ทรงเป็นทัง้ ดวงอาทิตย์และโล่ปอ้ งกัน (วิวรณ์ 20:6; สดุดี 84:11)
{GC 673.3}
“ข้าพเจ้าได้เห็นท้องฟ้าใหม่และแผ่นดินโลกใหม่ เพราะท้องฟ้าเดิมและ
แผ่นดินโลกเดิมนั้นหายไปหมดสิ้นแล้ว” (วิวรณ์ 21: 1) ไฟที่เผาผลาญคนชั่วนั้นได้
ช�ำระโลกให้สะอาด ร่องรอยแห่งค�ำสาปแช่งทัง้ หมดถูกกวาดทิง้ ไป ไม่มนี รกทีม่ ไี ฟไหม้
ตลอดกาลเหลือไว้ให้คนที่ได้รับความรอดได้มองเห็นผลอันน่ากลัวของบาปอีกต่อไป
{GC 674.1}
มีสิ่งหนึ่งที่จะยังคงเหลือไว้เตือนความทรงจ�ำของเรา นั่นคือ พระผู้ไถ่ของเรา
จะทรงคงมีเครื่องหมายของการตรึงกางเขนติดตัวอยู่ตลอดไป บาดแผลบนพระเศียร
ของพระองค์ ทีส่ ขี า้ งของพระองค์ ทีพ่ ระหัตถ์และพระบาทของพระองค์ เหล่านีค้ อื ร่อง
รอยอันเดียวของความโหดเหี้ยมของความบาปที่ยังคงเหลืออยู่ ผู้เผยพระวจนะกล่าว
ในขณะที่เฝ้ามองเห็นพระคริสต์ในพระสิริของพระองค์ว่า “ความผ่องใสของพระองค์
ดังแสงสว่าง มีลำ� แสงแวบมาจากพระหัตถ์ของพระองค์ พระองค์ทรงก�ำบังฤทธานุภาพ
ของพระองค์เสียที่นั่น” (ฮาบากุก 3: 4) สีข้างที่ถูกแทงที่มีเลือดแดงเข้มไหลเป็นทาง
ได้น�ำมนุษย์กลับมาคืนดีกับพระเจ้า นั่นคือพระสิริของพระผู้ช่วยให้รอดที่มี “ก�ำลัง
ฤทธานุภาพของพระองค์” “มีอานุภาพที่จะช่วยให้รอด” (อิสยาห์ 63:1) โดยการสละ
พระองค์เองเพื่อไถ่ให้รอด ด้วยเหตุนี้ พระองค์ทรงมีก�ำลังเข้มแข็งที่จะกระท�ำการ
ยุติธรรมแก่ผู้ที่ดูแคลนพระเมตตาของพระเจ้า และเครื่องหมายของการถ่อมตนของ
730 พระองค์เป็นเกียรติยศสูงสุดของพระองค์ ตลอดทุกยุคชั่วนิรันดร บาดแผล

แห่งคาล์วารีจะแสดงออกถึงการสรรเสริญและประกาศอ�ำนาจของพระองค์ {GC
674.2}
“โอ หอคอยที่เฝ้าฝูงสัตว์เอ๋ย เจ้าผู้เป็นเนินเขาบุตรีศิโยน ราชอ�ำนาจจะมาสู่
เจ้า อาณาจักรดั้งเดิมจะกลับมา” (มีคาห์ 4: 8) เวลานั้นมาถึงแล้ว เป็นเวลาที่มนุษย์ที่
บริสทุ ธิม์ องไปข้างหน้าด้วยการเฝ้าคอย ตัง้ แต่กระบีเ่ พลิงขวางกัน้ มนุษย์คแู่ รกจากสวน
เอเดน ถึงเวลา “รับมรดกของเรา จนกว่าเราจะได้รับเป็นกรรมสิทธิ์” (เอเฟซัส 1:14)
โลกที่แต่เดิมได้ทรงโปรดมอบให้มนุษย์เพื่อเป็นแผ่นดินของเขานั้น ถูกทรยศให้ไปอยู่
ในมือของซาตานและถูกศัตรูยดึ ครองมาเนิน่ นาน ได้ถกู น�ำกลับมาโดยแผนการยิง่ ใหญ่
แห่งการไถ่ให้รอด ทุกสิ่งที่สูญหายไปเพราะบาปก็ถูกน�ำกลับคืนมาแล้ว “เพราะพระ
เยโฮวาห์ ผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์ พระเจ้าเองทรงปั้นแผ่นดินโลก และท�ำมันไว้ พระองค์
ทรงสถาปนามันไว้ พระองค์มิได้ทรงสร้างมันไว้ให้ยุ่งเหยิง พระองค์ทรงปั้นมันไว้ให้มี
คนอาศัย” (อิสยาห์ 45: 18 TKJV) แผนการดัง้ เดิมของพระเจ้าในการสร้างโลกได้สำ� เร็จ
แล้ว เพราะได้เป็นที่พักอาศัยของผู้ที่ไถ่ให้รอดแล้ว “คนชอบธรรมจะได้แผ่นดินตกไป
เป็นมรดก และอาศัยอยู่บนนั้นเป็นนิตย์” (สดุดี 37:29) . {GC 674.3}
ความกังวลทีต่ อ้ งรับมรดกในอนาคตอาจดูเป็นรูปธรรมเกินไป ซึง่ น�ำชีวติ ฝ่าย
วิญญาณของหลายคนออกไปจากความจริงจนน�ำให้เรามองดูวา่ สวรรค์เป็นบ้านของเรา
พระคริสต์ทรงประทานความมัน่ ใจให้แก่สาวกของพระองค์วา่ พระองค์เสด็จไปเพือ่ จัด
เตรียมคฤหาสน์ให้แก่เขาทัง้ หลายในบ้านของพระบิดา ผูท้ รี่ บั ค�ำสอนในพระวจนะของ
พระเจ้าจะไม่โง่เขลาเกีย่ วกับสวรรค์เบือ้ งบน และถึงกระนัน้ “สิง่ ทีต่ าไม่เห็นหูไม่ได้ยนิ
และสิ่งที่มนุษย์คิดไม่ถึง คือสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมไว้ส�ำหรับคนที่รักพระองค์”
(1 โครินธ์ 2:9) ภาษามนุษย์นั้นไม่เพียงพอที่จะบรรยายถึงบ�ำเหน็จของผู้ชอบธรรม มี
เพียงผู้ที่ได้เห็นเท่านัน้ ที่จะเข้าใจได้ ไม่มีสมองของมนุษย์จะหยั่งรู้รัศมีภาพของสวรรค์
ของพระเจ้าได้ {GC 674.4}
พระคัมภีรเ์ รียกมรดกของผูท้ ไี่ ด้รบั ความรอดว่าเป็น “เมือง” “เมืองทีป่ ระเสริฐ
กว่านั้น” (อ่าน ฮีบรู 11: 14-16) ที่นั่น พระผู้เลี้ยงแห่งสวรรค์ทรงน�ำฝูงแกะของ
พระองค์ไปยังน�้ำแห่งชีวิต ต้นไม้แห่งชีวิตออกผลทุกเดือนและใบของต้นนั้นจะรับใช้
ประชาชาติ ล�ำธารจะไหลอยู่ชั่วนิรันดร์ ใสดั่งแก้วและข้างล�ำธารจะมีต้นไม้ที่โบก
กิ่งไสวไปมา ทอดร่มเงาบนทางเดินที่เตรียมไว้ส�ำหรับผู้ที่พระเจ้าทรงไถ่
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ให้รอดแล้ว ทีน่ นั่ มีพนื้ ราบยิง่ ใหญ่ทโี่ ค้งขึน้ เป็นเนินเขางดงามและภูเขาของพระเจ้ายืน
ตระหง่านอยู่ด้านหลัง บนพื้นราบที่สงบข้างธารน�้ำแห่งชีวิตนั้น ประชากรของพระเจ้า
ที่เป็นผู้แสวงหาและผู้เดินทางมาเนิ่นนานจะได้พักอาศัยที่นั่น {GC 675.1}
“ชนชาติของเราจะอาศัยอยู่ในที่อยู่อย่างศานติ ในที่อาศัยอันปลอดภัย ในที่
พักอันสงบ” “ในแผ่นดินของเจ้าเขาจะไม่ได้ยินถึงความทารุณอีก ในเขตแดนของเจ้า
ถึงการล้างผลาญหรือการท�ำลาย เจ้าจะเรียกก�ำแพงของเจ้าว่าความรอด และประตู
เมืองของเจ้าว่าความสรรเสริญ” “จะสร้างบ้านและเข้าอาศัยอยูใ่ นนัน้ เขาจะปลูกสวน
องุน่ และกินผลของมัน เขาจะไม่สร้างและคนอืน่ เข้าอาศัยอยู่ เขาจะไม่ปลูกและคนอืน่
กิน .... ผู้เลือกสรรของเราจะใช้ผลงานน�้ำมือของเขานาน” (อิสยาห์ 32:18; 60:18;
65:21, 22) {GC 675.2}
ณ ที่นั่น “ถิ่นทุรกันดารและที่แห้งแล้งจะยินดี ทะเลทรายจะเปรมปรีดิ์และ
ผลิดอก อย่างต้นดอกฝรั่น” “แทนต้นหนามขี้แรด ต้นสนสามใบจะงอกขึ้น แทนต้น
ไมยราบ ต้นน�้ำมันเขียวจะงอกขึ้น และแด่พระเจ้า มันจะเป็นอนุสรณ์ เพื่อเป็นหมาย
ส�ำคัญนิรันดร์ซึ่งจะไม่ตัดออกเลย” “สุนัขป่าจะอยู่กับลูกแกะ และเสือดาวจะนอนอยู่
กับลูกแพะ ลูกโคกับสิงห์หนุ่มจะหากินอยู่ด้วยกัน และเด็กเล็กๆจะน�ำมันไป” “สัตว์
เหล่านั้นไม่ท�ำให้เจ็บหรือจะท�ำลายทั่วภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของเรา”(อิสยาห์ 35:1; 55:13;
11:6, 9) {GC 675.3}
ความเจ็บปวดจะไม่มเี หลืออยูใ่ นบรรยากาศของสวรรค์ จะไม่มนี ำ�้ ตาอีกต่อไป
ไม่มีขบวนแห่ศพ ไม่มีเครื่องหมายแสดงการไว้ทุกข์ “ความตายจะไม่มีอีกต่อไป การ
คร�่ำครวญ การร้องไห้ และการเจ็บปวดจะไม่มีอีกต่อไป เพราะยุคเดิมนั้นได้ผ่านพ้น
ไปแล้ว” “ไม่มีชาวเมืองคนใดจะกล่าวว่า “ข้าป่วยอยู่” ประชาชนผู้อาศัยอยู่ที่นั่นจะ
ได้รับอภัยความบาปผิดของเขา” (วิวรณ์ 21:4; อิสยาห์ 33:24) {GC 676.1}
กรุงเยรูซาเล็มใหม่จะอยูท่ นี่ นั่ เป็นเมืองหลวงของโลกใหม่ทไี่ ด้รบั เกียรติ “เจ้า
จะเป็นมงกุฎงามในพระหัตถ์ของพระเจ้า และเป็นราชมงกุฎในพระหัตถ์แห่งพระเจ้า
ของเจ้า” “ใสสว่างดุจแก้วมณีอันหาค่ามิได้ เช่นเดียวกับแก้วมณีโชติอันสุกใสและ
เป็นผลึก” “บรรดาประชาชาติจะเดินไปในท่ามกลางแสงสว่างของนครนัน้ และบรรดา
กษัตริย์ในแผ่นดินโลกจะน�ำศักดิ์ศรีของตนเข้ามาในนครนั้น” พระเจ้าตรัสว่า “เราจะ
732 เปรมปรีดิ์ด้วยเยรูซาเล็ม และชื่นบานด้วยชนชาติของเรา” “พลับพลาของ

พระเจ้าอยู่กับมนุษย์แล้ว พระองค์จะทรงสถิตกับเขา เขาจะเป็นชนชาติของพระองค์
และพระเจ้าเองจะประทับอยู่กับเขา และจะทรงเป็นพระเจ้าของเขา” (อิสยาห์ 62:3;
วิวรณ์ 21:11, 24; อิสยาห์ 65:19; วิวรณ์ 21:3 TKJV) {GC 676.2}
ในนครของพระเจ้า “จะไม่มีเวลากลางคืน” ไม่มีผู้ใดต้องการหรืออยาก
พักผ่อน การท�ำตามพระประสงค์ของพระเจ้าหรือการถวายสรรเสริญพระนามของ
พระองค์ไม่ได้สร้างให้เกิดความเหน็ดเหนือ่ ย เราจะรูส้ กึ ถึงความสดชืน่ ของยามเช้าและ
จะอยู่ไกลจากช่วงเวลาท้ายวัน “เขาไม่ต้องการแสงตะเกียงหรือแสงอาทิตย์ เพราะว่า
พระเจ้าจะทรงเป็นแสงสว่างของเขา” (วิวรณ์ 22:5) รัศมีเจิดจ้าที่ไม่ท�ำให้แสบตาจะ
เข้ามาแทนที่แสงของดวงอาทิตย์ แต่กระนั้น แสงนั้นจะสว่างกว่าแสงในยามเที่ยงวัน
ของเรา พระสิริของพระเจ้าและของพระเมษโปดกจะสว่างไสวปกคลุมเมืองบริสุทธิ์
เป็นแสงที่ไม่เลือนหายไป ผู้ที่ได้รอดจะเดินในรัศมีของวันที่ไม่มีดวงอาทิตย์ตลอดกาล
{GC 676.3}
“ข้าพเจ้าไม่เห็นมีพระวิหารในนครนั้นเลย เพราะพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพ
สูงสุดและพระเมษโปดกทรงเป็นพระวิหารในนครนั้น” (วิวรณ์ 21:22) ประชากรของ
พระเจ้าได้รบั สิทธิพเิ ศษทีจ่ ะสนทนาอย่างเปิดเผยกับพระบิดาและพระบุตร “บัดนีเ้ รา
เห็นสลัวๆเหมือนดูในกระจก” (1 โครินทธ์ 13:12) เรามองเห็นพระฉายาของพระเจ้า
สะท้อนออกมาดั่งกระจกเงาในธรรมชาติที่พระเจ้าทรงสร้างและในการจัดการของ
พระองค์ที่มีต่อมนุษย์ แต่แล้วเราจะเห็นพระองค์ซึ่งซึ่งหน้าโดยไม่มีม่านที่จะขวางกั้น
เลย เราจะยืนขึน้ อยูเ่ บือ้ งพระพักตร์ของพระองค์และได้เห็นพระสิรบิ นพระพักตร์ของ
พระองค์ {GC 676.4}
ทีน่ นั่ ผูท้ ไี่ ด้รบั การไถ่ให้รอดจะได้รจู้ กั พระองค์ เหมือนเช่นทีพ่ ระองค์ทรงรูจ้ กั
เขา เราจะได้เห็นการกระท�ำอย่างสดชืน่ ใจทีส่ ดุ ความรักและความเห็นใจทีพ่ ระเจ้าเอง
ทรงปลูกฝังลงในจิตวิญญาณจะได้พบกับการฝึกฝนอย่างแท้จริงและหวานชืน่ ทีส่ ดุ การ
สื่อสัมพันธ์ที่บริสุทธิ์กับสิ่งมีชีวิตที่ศักดิ์สิทธิ์ ชีวิตสังคมที่ปองดองกันกับทูตสวรรค์ที่
ประเสริฐ และกับเหล่าผู้ซื่อสัตย์ตลอดทุกยุคที่ได้ช�ำระเสื้อของเขาและท�ำให้ขาวใน
พระโลหิตของพระเมษโปดก ความสัมพันธ์ศกั ดิส์ ทิ ธิท์ สี่ าน “ทุกตระกูล ทุกชาติ ในสวรรค์
(และ) ที่แผ่นดินโลก” (เอเฟซัส 3: 15) สิ่งเหล่านี้มีส่วนท�ำให้คนที่ได้ไถ่ให้รอดแล้ว
มีความสุข {GC 677.1}
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ทีน่ นั่ สมองของคนทีไ่ ม่ตอ้ งตายจะเพ่งพินจิ ดูดว้ ยความสุขส�ำราญทีจ่ ะไม่มวี นั
เสื่อมสลายไป แปลกใจกับอ�ำนาจแห่งการทรงสร้างของพระองค์ ความล�้ำลึกของรักที่
ไถ่ให้รอด จะไม่มศี ตั รูโหดเหีย้ มและการหลอกลวงเพือ่ ให้ลมื พระเจ้า อวัยวะทุกส่วนของ
ร่างกายจะพัฒนาขึ้นมา ความสามารถเพิ่มขึ้น การแสวงหาความรู้จะไม่ท�ำให้สมอง
อ่อนเปลี้ยไปหรือใช้พลังงานจนหมดสิ้น ที่นั่น การท�ำงานด้วยกันในงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุด
จะด�ำเนินต่อไป ความปรารถนาอันสูงส่งทีส่ ดุ จะก้าวไปถึงเป้าหมายทีต่ งั้ ไว้ ความมุง่ หวัง
ทีส่ งู ทีส่ ดุ จะส�ำเร็จ และก็ยงั มีความสูงส่งใหม่ๆทีจ่ ะให้พชิ ติ มีความมหัศจรรย์ใหม่ๆทีจ่ ะ
ชื่นชม มีความจริงใหม่ๆที่จะให้ท�ำความเข้าใจ มีสิ่งใหม่ๆที่จะให้ใช้อ�ำนาจสมองและ
จิตใจและร่างกาย {GC 677.2}
ขุมสมบัตทิ งั้ หมดของจักรวาลจะเปิดออกให้ผทู้ ไี่ ถ่ให้รอดแล้วศึกษา พวกเขาจะ
ไม่ถกู ความตายผูกมัดไว้ เขาจะบินด้วยปีกทีไ่ ม่รจู้ กั เหน็ดเหนือ่ ยไปยังโลกทีไ่ กลออกไป
โลกทีห่ วัน่ ไหวด้วยความโศกเศร้าเมือ่ มองดูความทุกข์โศกเศร้าของมนุษย์ และร้องเพลง
ชืน่ ชมทราบข่าวถึงจิตวิญญาณทีถ่ กู ไถ่ให้รอด ด้วยความยินดีทไี่ ม่อาจเปล่งออกมาเป็น
ค�ำพูด เหล่าบุตรทั้งหลายของโลกจะเข้าไปสู่ความชื่นชมยินดีในปัญญาของผู้ที่ไม่เคย
ล้มลงในบาป พวกเขาจะแบ่งปันขุมทรัพย์แห่งปัญญาและความเข้าใจที่ได้มาตลอด
ทุกยุคจากการไตร่ตรองถึงพระหัตถกิจของพระเจ้า ด้วยสายตาทีไ่ ม่พร่ามัว พวกเขาจะ
มองเห็นรัศมีภาพของสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมา ดวงอาทิตย์และดวงดาวและระบบทั้งปวง
ทุกอย่างอยูใ่ นวงโคจรทีก่ ำ� หนด วนรอบพระทีน่ งั่ ของพระเจ้า พระนามของพระเจ้าถูก
จารึกอยู่ในทุกสิ่ง ตั้งแต่สิ่งที่เล็กที่สุดจนถึงสิ่งยิ่งใหญ่ที่สุด และในที่สุด อ�ำนาจของ
พระองค์จะปรากฏให้เห็นได้อย่างบริบูรณ์ {GC 677.3}
และเวลาของนิรนั ดร์กาลทีเ่ คลือ่ นผ่านไปจะเปิดเผยให้เห็นพระสิรขิ องพระเจ้า
และของพระคริสต์ที่อุดมขึ้นและยิ่งใหญ่ขึ้น ในขณะที่ความรู้เพิ่มมากขึ้น ความรัก
ความเคารพบูชาและความสุขก็จะเพิม่ มากขึน้ เช่นกัน เมือ่ มนุษย์เรียนรูจ้ กั พระเจ้ามาก
ยิ่งขึ้น เขาจะชื่นชมในพระลักษณะของพระองค์มากยิ่งขึ้น เมื่อพระเยซูทรงเปิดเผยให้
พวกเขาได้เห็นความไพบูลย์ของการไถ่ให้รอดและความส�ำเร็จอันอัศจรรย์ใจในการต่อสู้
ยิง่ ใหญ่กบั ซาตาน จิตใจของผูถ้ กู ไถ่ให้รอดจะตืน้ ตันใจด้วยความภักดีทมี่ มี ากยิง่ ขึน้ และ
ด้วยความสุขทีล่ น้ เหลือ พวกเขาจะดีดพิณทองค�ำและเสียงของคนเป็นโกฎ ๆจะประสาน
734 กันดังสนั่นขึ้นเป็นบทเพลงแห่งการสรรเสริญ {GC 678.1}

“และข้าพเจ้าได้ยนิ เสียงแผ่นดินโลก ใต้แผ่นดิน ในมหาสมุทร บรรดาทีอ่ ยูใ่ น
ที่เหล่านั้น ร้องว่า ขอให้ค�ำสดุดีและเกียรติและพระสิริและฤทธิ์เดช จงมีแด่พระองค์
ผู้ประทับบนพระที่นั่งและแด่พระเมษโปดกตลอดไปเป็นนิตย์” (วิวรณ์ 5:13) {GC
678.2}
การต่อสู้ยิ่งใหญ่สิ้นสุดลงแล้ว บาปและคนบาปจะไม่มีอีก ทั่วทั้งจักรวาลจะ
ถูกช�ำระให้บริสทุ ธิ์ สรรพสิง่ ทีพ่ ระองค์ทรงสร้างจะมีแต่ความปรองดองและความชืน่ ชม
ยินดีที่เต้นเป็นจังหวะเดียวกัน ชีวิตและความสว่างและความชื่นบานที่ไหลมาจาก
พระองค์ผู้ทรงสร้างสรรพสิ่งทั่วทั้งห้วงอวกาศที่ไร้ขอบเขตจ�ำกัด จากอะตอมเล็กที่สุด
จนถึงโลกใหญ่ทสี่ ดุ ทุกสิง่ ทัง้ ทีเ่ คลือ่ นไหวได้และเคลือ่ นไหวไม่ได้ ในความงดงามอย่าง
ไม่มีที่ติของสิ่งเหล่านั้น และความสุขที่สมบูรณ์ จะร่วมกันประกาศว่าพระเจ้าทรงเป็น
ความรัก {GC 678.3}
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APPENDIX 1

ชีวิตที่โดดเดี่ยว

One Solitary Life
ท่านเกิดในหมู่บ้านที่ไม่มีชื่อเสียง
ท่านท�ำงานร้านช่างไม้จนอายุได้ 30 ปี
ท่านกลายเป็น นักเทศน์ที่เดินทางธุดงค์
ท่านไม่เคยมีส�ำนักงาน
ท่านไม่เคยมีครอบครัวหรือมีบ้านของตนเอง
ท่านไม่เคยเข้าเรียนมหาวิทยาลัย
ท่านไม่มีผู้ใดให้การรับรองนอกจากตัวท่านเอง
ท่านมีอายุเพียง 33 ปี เมื่อผู้คนทั่วไปต่อต้านท่าน
ท่านมีแต่เพื่อนที่วิ่งหนีออกห่าง
ท่านถูกศัตรูสอบสวนเยาะเย้ยและท�ำร้าย
ท่านถูกตอกตะปูขึงบนไม้กางเขนท่ามกลางโจรขนาบ 2 คนเมื่อ
ท่านก�ำลังจะสิ้นชีวิต เพชรฆาตรเอาเสื้อซึ่งเป็นสมบัติชิ้นเดียวที่ท่านมีในโลกนี้ไป
ท่านถูกวางในหีบศพที่หยิบยืมมา
สิบเก้าศตวรรษผ่านมาและผ่านไปและวันนี้ท่านเป็นศูนย์รวมของมนุษยชาติ
กองทัพบกที่เคยสวนสนาม กองทัพราชนาวีที่แล่นในทะเล การประชุมรัฐสภา
ทั้งหลายที่มีอยู่ กษัตริย์ที่ครองบัลลังค์ทั้งหลายไม่เคยกระทบชีวิตของมนุษย์
บนโลกนี้มากเท่าท่านผู้มีชีวิตที่โดดเดี่ยวนี้
ไม่ปรากฏชื่อผู้ประพันธ์ (แปล โดย น.พ.โชติช่วง ชุตินธร)

ใครคือผู้ที่มีชีวิตโดดเดี่ยว?

หาค�ำตอบได้ที่หน้าสุดท้ายท่อนล่าง

APPENDIX 2

ภาพ - WWM

“ผู้ที่ไม่จดจำ�ประวัติศาสตร์ ก็จะต้อง
ประสบกับเหตุการณ์นั้นด้วยตนเองอีก”

George Santayana

แผ่นป้ายเตือนสติ ติดไว้ที่ก�ำแพง ที่ค่ายนรก Concentration Camp

ของ ฮิตเลอร์ ที่เมือง Auschwitz ประเทศ โปแลนด์ มี 1 ล้าน คน ส่วนใหญ่เป็น
ชาวยิว ถูกพวกนาซี ฆ่าตายในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2
ประตูทางเข้า ค่ายนรก Auschwitz
ประเทศโปแลนด์ -ภาพ WWM
พิพิธพันธ์นี้เป็นหลักฐานที่ชัดเจนว่า แม้ใน
สมัยใหม่นี้ (ศตวรรษ ที่ 20) มนุษย์ก็ยัง
โหดเหี้ยมต่อมนุษย์ด้วยกัน
“สิ่งเดียวเท่านั้นที่เราเรียนรู้จากประวัติศาสตร์
คือ เราไม่ได้เรียนรู้อะไรเลย” WWM

นิตยสาร Newsweek (16 Jan,1995)
ฉบับรำ�ลึก50 ปี ถึง ความโหดเหี้ยม
ที่ค่ายนรก Auschwitz
สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2
มีคนตายมากกว่า 1ล้านคน
ส่วนใหญ่เป็นชาวยิว
ด้วยฝีมือของ ฮิตเลอร์
แต่ใครอยู่เบื้องหลัง ? ใครสนับสนุน
และใคร “สร้าง” ฮิตเลอร์ ?

หนังสือเล่มนี้เป็นของ
Auschwitz State Museum
(Poland) วางขายที่พิพิธพันธ์
ในหนังสือเล่มนี้และในค่ายนรกนี้
มีภาพจ�ำนวนมาก คนที่ใจไม่เข้มแข็ง
จะไม่กล้าดู นับเป็นสุสานฝังศพ
ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ใครเป็นต้นตอที่ก่อสงครามโลกครั้งที่ 2 และใครอยู่เบื้องหลังการเข่นฆ่า
ชาวยิว 6 ล้านคน (Holocaust) ? Books: “The Secret Terrorists“ and

“The Enemy Unmasked” by Bill Hughes; “The Vatican against Europe”
by Edmund Paris; The Secret History of the Jesuits; “Unholy Trinity-the
Vatican, the Nazis and Swiss Banks by Mark Aarons; “Unholy Trinity-the
Vatican, the Nazis and Soviet Intelligence” by John Loftus; The Vatican
Holocaust by Avro Mahattan. YouTube: World War and the Catholic
Church by Dr Allan Clifford; 20th Century Atrocities of the Roman Catholic
Church; The Real History of the Evil Roman Catholic Church; Nazi War
Criminals Escape Route provided by the Vatican—the Rat Lines by Bob
Tretz ; Did the Vatican and Swiss Banks help Germany during WW 2 ? –John
Loftus; Hitler’s Pope Pius 12th John Cornway Must-read book: “Convert
or Die” by Edmund Paris (Catholic priests tortured and murdered 700,000
non-Catholic Serbs during WW2 in Yugoslavia); จากหนังสือที่ควรอ่าน

อย่างมาก ชื่อ “เปลี่ยน (เป็นคาทอลิค)....หรือ ตาย”! (Edmond Paris)

ในสงครามโลกครั้งที่ 2 ชาว เซิบ Serb ที่ไม่ใช่ คาทอลิค ถูกบาทหลวงของคาทอลิค
ทรมาณและฆ่าตาย 700,000 คน ในประเทศยูโกสลาเวีย เพราะไม่ยอมเปลีย่ นศาสนา
เป็นคาทอลิค

ค�ำเตือนจาก นักประวัติศาสตร์ชื่อดังชาวฝรั่งเศส
“โลกต้องไม่ลืมว่า ถ้า เราให้ระบบคาทอลิคมีอ�ำนาจ
ควบคุมเต็มทีอ่ กี ประชาชนในประเทศอืน่ ๆอาจจะต้องเผชิญ
กับทางเลือกอันน่าสะพรึงกลัวที่เหมือนกัน....เปลี่ยนเป็น
คาทอลิค...หรือ ตาย ! Convert… or Die” เอ็ดมันด์ แพรีส
Edmond Paris (also read—“The Vatican Holocaust” by Avro Manhattan”)

ค�ำเตือนจาก Jack T. Chick คริสเตียนอาวุโสที่มี
ชื่อเสียงระดับโลก: อย่าลืมประวัติศาสตร์ ซึ่ง ยืนยันว่า
“ โรมไม่เคยเปลี่ยน”

“หลายคนคิดว่าคริสตจักรโรมกลับใจแล้วไม่ได้โหดเหี้ยมเหมือนสมัยของ
ยุคมืด (ทรมานและฆ่า คริสเตียนที่แท้จริงมากหลายสิบล้านคน ค.ศ.500-1500)
มันเป็นเรือ่ งของความป่าเถือ่ นของสมัยยุคมืด “คริสตจักรโรมเปลีย่ นแล้ว” แต่การ
เข่นฆ่าชาวยูโกสลาเวีย, โดยการสนับสนุนของพระนักบวชชาวคาทอลิค เกิดขึ้นใน
ศตวรรษที่ 20 โรมยุคใหม่พอใจที่จะเข่นฆ่ามากเท่าๆกับโรมในอดีต เพียงแต่ยุคนี้
มีอาวุธที่ดีกว่าและมี การประชาสัมพัธ์ที่ดีกว่าโรมเมื่อเป็นส่วนน้อยก็มีนิสัยสุภาพ
นุ่มนวลเหมือนลูกแกะและเมื่อมีอ�ำนาจหรืออิธิพลเท่าๆกับคนอื่นก็มีความฉลาด
เท่าๆกับสุนัขจิ้งจอกเมื่อเป็นคนส่วนมากก็จะดุร้ายเหมือนเสือ พร้อมที่จะฆ่าเหยื่อ
ทีต่ ะครุบได้ ชาวคริสเตียน ต้องไม่ลมื ว่า คริสตจักรโรมันคาทอลิคไม่เคยเปลีย่ น”
โดย Jack T. Chick -- ในค�ำน�ำหนังสือ Convert or Die by Edmond Paris - 1990 (อ่าน GC
571.1, GC 563 - 5 หลักฐานว่านาง เอเลน จี ไวท์ท�ำนายไว้ได้ถูกต้อง 100 ปีก่อน )
WWM

APPENDIX 3

เหตุการณ์ที่สาวกใจโหดขอให้พระเยซูฆ่าทั้งหมู่บ้าน
“ชาวบ้าน (สะมาเรีย) นั้นไม่รับรอง(ต้อนรับ) เพราะดูเหมือนว่าพระองค์กำ�ลัง
ทรงมุ่งพระพักตร์ไปยังกรุงเยรูซาเล็ม และเมื่อสาวกของพระองค์ คือยากอบ
และยอห์นได้เห็นดังนั้น เขาทูลว่า “พระองค์เจ้าข้า พระองค์พอพระทัยจะให้
ข้าพระองค์ขอไฟลงมาจากสวรรค์ เผาผลาญเขาเสีย อย่างเอลียาห์ได้กระทำ�นั้น
หรือ แต่พระองค์ทรงเหลียวมาห้ามปรามเขา และตรัสว่า “ท่านไม่รู้ว่าท่านมี
จิตใจทำ�นองใด เพราะว่าบุตรมนุษย์มิได้มาเพื่อทำ�ลายชีวิตมนุษย์ แต่มาเพื่อ
ช่วยเขาทั้งหลายให้รอด” ลูกา 9:53-56 KJV
หมายเหตุ – พระคัมภีร์บางฉบับที่ไม่ใช่ คิงเจมส์ KJV ตัดบางส่วนของข้อ
พระคัมภีร์นี้-ลูกา 9:56 ทิ้งไป “เพราะว่าบุตรมนุษย์มิได้มาเพื่อทำ�ลายชีวิต
มนุษย์” หรือบางฉบับก็ตัดไปแอบไว้ที่ส่วนหมายเหตุใต้หน้าหนังสือ footnote
อาจจะเป็นเพราะ คริสตจักรเทียมเท็จ ไม่ยอมรับว่าพระเจ้ารักมนุษย์ทุกคน
ไม่ฆ่าคนไม่บังคับคนเหมือนบางคนที่อ้างตนเป็นตัวแทนของพระเจ้าในโลกนี้
แต่มีการฆ่าคนบริสุทธิ์ที่เป็นคริสเตียนที่แท้จริงนับล้านๆคน เพียงเพราะเขา
เหล่านั้นไม่เชื่อเหมือนตน จึงตัดข้อพระคัมภีร์นี้ทิ้งไป อาจจะเป็นเพราะความ
กระดากอายต้องการปกปิด ความบาป ความชั่วร้ายทารุณในอดีตที่ทรมานและ
ฆ่านับล้านๆคน และ ที่เขาไม่ทำ�เหมือนพระเยซูคริสต์ ที่ทรงเปี่ยมด้วยความรัก
ความเมตตาและการให้อภัย ดังนั้นเวลาจะศึกษาพระคำ�ภีร์ จึงควรใช้ฉบับ
คิงเจมส์ KJV (ดูเพิ่มเติมที่ คำ�นำ� ของหนังสือเล่มนี้พูดถึง เรื่อง ความสำ�คัญของ
พระคัมภีร์ฉบับ คิงเจมส์) (พระคัมภีร์ฉบับคิงเจมส์ KJV ขอได้ที่คริสตจักรแบ๊บติ๊ส
กลุ่มที่ชอบอนุรักษ์นิยม) 						
WWM

										

“พระคริสต์ไม่ทรงบังคับให้ใครรับพระองค์ การบังคับเป็น
วิธีการของซาตานและของมนุษย์ที่ซาตานยุยง
ให้ค้นหาวิธีบังคับจิตใต้สำ�นึกรู้ถูกรู้ผิด (to compel conscience)
ของคน หลายคนได้แสดงตัวว่าเคร่งครัดในศาสนา แต่ร่วมมือกับบริวารชั่วร้าย
ของมารทำ�การทรมานเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน เพื่อให้คนทั้งหลายยึดถือความเชื่อ
ของพวกเขา แต่ พระคริสต์ทรงสำ�แดงพระเมตตา ทรงเอาชนะจิตวิญญาณด้วย
ความรัก พระองค์ไม่ทรงเปิดรับให้มีการช่วงชิงจิตวิญญาณ และไม่ทรงยอมรับ
ผู้ที่ไม่ถวายใจแก่พระองค์ด้วยความเต็มใจ มารับใช้ พระองค์ทรงปรารถนาแต่
ผู้ที่สมัครใจมารับใช้และยินดีมอบชีวิตและจำ�นนอยู่ใต้ความรักของพระองค์
ไม่มีหลักฐานอื่นใดที่พิสูจน์ได้ชัดเจนมากไปกว่าการได้รับวิญญาณของมาร
ซาตานทำ�ให้ทรมานและฆ่าและทำ�ลายผู้ที่ไม่เห็นดีด้วยกับงานของเราหรือ
คนที่ทำ�ไม่เหมือนกับความคิดของเรา เราก็จะมีวิญญาณของซาตานอยู่ในใจ
ร่างกาย จิตใจ และวิญญาณของมนุษย์ทุกคนเป็นสมบัติของพระเจ้า
พระคริสต์ทรงตายเพื่อไถ่ทุกคน ไม่มีสิ่งใดน่ารังเกียจต่อพระเจ้าได้มาก
เท่ากับความ มีทิฐิ ดื้อรั้น ใจแคบทางศาสนา ทีนำ�การทนทุกข์ทรมาน ทำ�ร้ายจิต
วิญญาณที่ได้ถูกไถ่แล้วด้วยโลหิตของพระผู้ช่วยให้รอด
ผู้พึงปรารถนาแห่งปวงชนหน้า 414 Desire of Ages- pg. 473 EGW

APPENDIX 4

อับราฮัม ลินคอน ประธานาธิบดี ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของ
อเมริกา ถูกลอบสังหาร ใครอยู่เบื้องหลัง ?

ท่านเป็นคนเลิกทาสและยืนยันว่า“รัฐบาลประชาธิปไตยต้อง
ปกครองโดยประชาชน เป็นของประชาชน เพื่อประชาชน ”

Who is behind the assassination of Abraham Lincoln - the greatest and most loved
President of America ? Book: 50 Years in the “Church” of Rome By Charles

Chiniquy ( an ex Catholic Priest);The Suppressed Truth About the Assas-

sination of Abraham Lincoln – by Burke McCarty; The Secret Terrorist by
Bill Hughes;YouTube:Behind the Door- part 5 by Bill Hughes;Assassination
of Abraham Lincoln by the Jesuits of Rome by David Mould

การลอบสังหาร
อับราฮัม ลินคอล์น
ที่โรมต้องรับผิดชอบ

หนังสือเล่มนี้เขียนโดย Thomas
M. Harris Rome’s
Responsibility for the
Assassination of
Abraham Lincoln
Book by Thomas M. Harris
This book summarizes the salient evidence brought out during the
military trial and adds information from other sources to present before the
public the ineluctable conclusion that the assassination of Abraham Lincoln
was the work of the Roman Catholic Church.
The Roman Catholic Church has been largely successful in suppressing
the circulation of this book. This book has never been given a place on
bookstore shelves, as it exposed too much for the Roman Catholic hierarchy
to tolerate. Any display of this book would bring an instant boycott of the
bookstore. It is only now, in the age of the internet, where the marketplace of
ideas has been opened wide, that this book can be found by those searching
for the truth of who was behind the assassination of Abraham Lincoln

APPENDIX 5

T I T A N I C เรือไททานิก

ใครอยู่เบื้องหลัง โศกนาฏกรรม? ท�ำให้เรือส�ำราญไททานิก
เรือล�ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกในสมัยนั้นจมอับปาง
เรือที่เคยโฆษณาว่า
เป็นเรือที่ไม่มีวันจม (14-4-1912 พ.ศ. 2455)
See YouTube - Behind the Door – part 1 – Bill Hughes;
Read book – “ The Secret Terrorists ” by Bill Hughes

APPENDIX 5A

อันตรายที่ไม่ค่อยมีใครรู้ของคริสตจักรโรม WWM
Hidden Dangers of Rome
1) โป๊ป ฟรานซิส เป็นโป๊ปองค์แรกในประวัตศิ าสตร์ทเี่ ป็น เยซูอติ บูชาลูซเิ ฟอร์ หรือ ซาตาน
Pope Francis is the first Jesuit pope in history and he worships Lucifer or Satan.
SeeYouTube : Pope openly worships LUCIFER in the VATICAN; Pope Francis Declares
Lucifer as God; Pope Francis Shows His True Colors –Richard Bennett.
2) โป๊ป ฟรานซิส กล่าวว่า การตายบน ไม้กางเขนถือเป็นความ “ล้มเหลว”ของพระเยซู
อ้างอิง: Google( ภาษาไทย ) “สะเทือนวงการ”โป๊ปฟรานซิส บอก”พระเจ้าไม่ใช่ผู้มีอิทธิฤทธิ์
ยอมรับ”จักรวาลมี.. (หนังสือพิมพ์ มติชน www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=
1414567439) Pope Francis said that the death of Jesus on the cross is a “failure”.
YouTube: Jesuit Pope Francis says Jesus Failed At The Cross ! - “BLASPHEMY; AGAIN !!
3) โป๊ปบอกว่าพระเยซูและพระคัมภีร์ โกหก Pope calls Jesus and the Bible a Lie ;
ชาวโรมันคาทอลิกร้องเพลงสรรเสริญลูซิเฟอร์(ซาตาน) Catholics sang songs to worship Lucifer.
See YouTube: The Roman Catholic Church Secretly Worships Lucifer ; POPE FRANCIS CALLS
JESUS A SINNER !!! (Bible Flock Box); Pope Francis Calls BIBLE a DANGEROUS BOOK | Catholic
Church Burned Bibles; POPE FRANCIS Says QUR’AN (Koran) and BIBLE TEACH THE SAME
THING !! ; POPE says Personal Relationship with Jesus is VERY DANGEROUS & HARMFUL;
4) โป๊ปฟรานซิส มีกล้องส่องทางไกล ชื่อ ลูซิเฟอร์ Lucifer (ลูซิเฟอร์ เป็นชื่อของ พญามาร
ซาตาน พระคัมภีรไ์ บเบิล อิสยาห์ 14:12 ) Vatican has a telescope called Lucifer!!! Isaiah 14:12
(Lucifer is Satan); YouTube or Google: University of Arizona, Vatican and Jesuits Name
New Telescope Lucifer - (www.arcticbeacon.com) Greg Szymanski , The New Jesuit Pope
Prepares to Welcome Lucifer As Christ!! Bob Trefz -- Pope Francis Prepares to Welcome
Satan(Lucifer) in the Flesh 2016;
5) โป๊ป Francis สนับสนุน “โลกจัดระเบียบใหม่” New World Order ต้องการครอบครอง
โลกและเป็นหัวหน้า เหมือนสมัยยุคมืด อันตรายมาก !!! (538 AD.--1798). Pope Francis promotes the
New World Order so she can rule the world like in the Dark Ages. Read Global Warming
is a Hoax( read article to see carbon tax as hidden agenda of New World Order—www.
doctorfreedom.com; Search Google: COMPLETE BASIC NEW WORLD ORDER GUIDE FOR
THE NEW PEOPLE WAKING UP; Search YouTube and Google !!!
6) โป๊ปฟรานซิสสนับสนุนและต้องการให้โลกรวมศาสนาเป็นหนึง่ เดียว และมีโป๊ปเป็นหัวหน้าอันตรายมาก !!! Rome promotes One World Religion so she can lead it. Search YouTube,
Google
7) ไม่มคี วามรอดถ้าไม่อยูในคริสตจักรโรมันคาทอลิค Only the Roman Catholic ‘church’
or the Pope can give salvation. Search Google or YouTube: Pope Francis decrees

Salvation only come from Roman Catholic Church ; Pope Francis-- Shut the F**k Up (Pope
compares Jesus sending out disciples to ISIS.)
8) พระเยซู บอกว่า “อาณาจักรของเรามิได้เป็นของโลกนี”้ ยอห์น 18:36 โรมประกาศว่า
“อาณาจักรของเราคือ วาติกัน ข้าพเจ้าจะครองโลก” พระเยซูไม่เคยยุ่งเกี่ยวเรื่องการเมืองหรือขอให้
ภาครัฐช่วยเหลือ เช่น จัดการทรมานหรือประหารชีวติ คริสเตียนทีแ่ ท้จริงหลายล้านคน พระเยซูและสาวก
หรือคริสเตียนในสมัยเริ่มแรกไม่เคยกดขี่ข่มเหงผู้ใดแต่เป็นผู้ถูกกดขี่ข่มเหงเสียเอง
Jesus said, “My kingdom is not of this world”. ( Jesus never meddled in politics
or asked for help from the State to torture and execute millions of Bible believing
Christians. Jesus and early disciples or Christians never persecuted anyone or asked the
state to help to persecute but they were themselves persecuted. John 18:36 The Pope
said, “My kingdom is of this world; it is called the Vatican and I want to rule the world”.
Today, the Vatican has diplomatic relations(missions) with 116 countries around the world
and has 84 embassies in the Vatican in Rome.
9) พระเยซูบอกว่า อย่าให้ใครเรียกท่านว่า “รับบี” (พระอาจารย์)…อย่าเรียกใครว่า
“ บิดา” ... อย่าให้ผู้ใดเรียกท่านว่า “นาย” แต่โป๊ปให้ผู้คนเรียกท่านว่า “Holy Father” “พระบิดา”
และ “Vicar of Christ” (ตัวแทนของพระเยซูคริสต์) และ“Infallible” (โป๊ปผิดไม่ได้และจะไม่มีวัน
ผิด)และ Pope โป๊ป ความหมายว่ายกย่องให้ เป็นประมุขของคริสตจักร ซึ่งเป็นสิ่งที่ผิดเพราะประมุข
ของคริสตจักรคือพระเยซูคริสต์เท่านั้นและทุกคนเป็นพี่น้องกัน มีสิทธิเท่าเทียมกันไม่มีใครเหนือกว่ากัน
พระคัมภีร์ สดุดี บอกว่า111:9 “พระนามของพระพระองค์นั้นศักดิ์สิทธิ์ “ – พระเจ้าและพระนามของ
พระองค์เท่านั้นที่ศักดิ์สิทธิ์ ไม่สมควรเรียกตนเองหรือผู้ใดหรือให้ผู้ใดเรียกตนว่าศักดิ์สิทธิ์ มนุษย์ทุกคน
รวมพระสันตะปาปาล้วนเป็นคนบาป ไม่มีใครศักดิ์สิทธิ์
“ท่านทัง้ หลายอย่าให้ใครเรียกท่านว่า ‘รับบี’ ด้วยท่านมีพระอาจารย์แต่ผเู้ ดียวคือพระคริสต์
และท่านทั้งหลายเป็นพี่น้องกันทั้งหมดและอย่าเรียกผู้ใดในโลกว่าเป็นบิดา เพราะท่านมีพระบิดาแต่
ผู้เดียว. ..อย่าให้ผู้ใดเรียกท่านว่า ‘นาย’ ด้วยว่านายของท่านมีแต่ผู้เดียวคือพระคริสต์”มัทธิว 23:8 – 10
“พระเยซูตรัสสอนฝูงชนว่า เขาต้องไม่เรียกผูห้ นึง่ ผูใ้ ดซึง่ เป็นชือ่ ทีม่ เี กียติยศ และแสดงให้เห็นว่า
ผู้นั้นมีอ�ำนาจที่จะบังคับให้เขาท�ำอะไรๆได้ตามที่ผู้นั้นพอใจ หรือบังคับให้เขาเชื่อในสิ่งที่ผู้นั้นเชื่อ ” EGW
เอเลน จี ไวท์ –“ ผู้พึงปราถนาแห่งปวงชน” หน้า 533
ส่วนเรือ่ งของครอบครัวเราสามารถเรียกผูใ้ ห้กำ� เนิดว่าพ่อ ตามพระบัญญัตสิ บิ ประการข้อที่ 5–
ให้เคารพบิดามารดาของตน ส่วนด้านครูผใู้ ห้การศึกษา เราเรียกครูหรืออาจารย์ได้เพราะเป็นต�ำแหน่งทาง
การศึกษาเรื่องของการศึกษาทั่วๆไปไม่เป็นผู้น�ำด้านจิตวิญญาณ พระเยซูไม่ได้ห้ามเรียก พ่อ แม่ หมอ ครู
อาจารย์เพราะเป็นต�ำแหน่งในทางโลก พระองค์ทรงห้ามเรียกผูใ้ ด (ทางจิตวิญญาณ) ว่าพระบิดา หรือ พระ
อาจารย์ เพราะ เรามีพ่อหรือพระอาจารย์ องค์เดียวคือพระเจ้า
Jesus said,“Call no men Rabbi” or “Master” or “Father” for “all ye are brethren”
but popes are called “Pope” or “Holy Father”or the “Vicar of Christ” or “Infallible”. Matt
:23:8-10. Only God’s name is “holy and reverend”.”(Psalms 111:9). Only God or God’s
name is holy and “infallible”; no man is holy or infallible. All men including the popes are

sinners. To call the Pope “Holy Father” or “Infallible” is blasphemy !!! See—Desire of
Ages by EGW chapter 67 pg 597-8 (613-614)
10) คริสตจักรโรมมีสิทธ์ฆ่าผู้ที่เป็นคน “นอกรีต” ไม่ผิด ไม่บาป ตามกฎหมาย Canon law
สันตะปาปา มีสิทธิตัดสินหรือพิพากษาผู้น�ำสูงสุดของทุกประเทศทั่วโลก (กฏหมายของโรม Canon law
1405 ยังไม่มีการ เปลี่ยนแปลงแก่ ไข) Papal Rome has the right to kill all heretics. (Today-still no change of this Code of Canon law.)
Canon law 1405: The Pope has the right to judge the highest civic leaders of all
nations .) YouTube : Richard Bennett – Pope Francis shows his true colors- (Minute 16).
คริสตจักรโรมมีสิทธิ์ยึดทรัพย์สมบัติ บ้านและที่ดินของคน “นอกรีต” (กฏหมายการปกครองของโรม
Canon law ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง หรือ แก่ ไข ) Papal Rome has the right to confiscate
property and assets of “heretics”. (Today, still no change of this Canon law !!!) YouTube
or Google: Bereanbeacon.org : Catholic Political Coercion Through Civil Law
11) พระเจ้า พระคัมภีรไ์ บเบิล ประนามเรือ่ งการรักเพศเดียวกัน .แต่นกั บวชคาทอลิกหลาย
คนเป็นพวกรักร่วมเพศ และ โป๊ป ฟรานซิส ซึง่ อ้างว่าเป็นตัวแทนของพระคริสต์ในโลกนี้ ตอบ: - “ข้าพเจ้า
ไม่สามารถพิพากษาชี้ว่าผู้ใดถูกหรือผิด” - เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าจะแก้ปัญหานี้ได้อย่างไร ? God and the
Bible condemns homosexuality but many Catholic priests are gay and Pope Francis
who claims to the “Vicar of Christ” avoids to address the issue by saying , ”Who am I to
judge”? YouTube: Pope Francis on Gay Catholics: “ Who am I to Judge?”
12) โป๊ปฟรานซิส นิยม เศรษฐกิจ แบบ เอียงซ้าย สังคมนิยม หรือ คอมมิวนิสต์ Marxist
(สวรรค์ของคอมมิวนิสต์คือ Utopia ดินแดนแห่งความสุขและเท่าเทียมกัน คาร์ลมากซ์ เจ้าของทฤษฎี
เสียชีวติ 100 กว่าปีแล้วก็ยงั ล้มเหลวไปไม่ถงึ ยูโธเปีย) โป๊ปฟรานซิสต่อต้านเศรษฐกิจแบบตลาดเสรี Free
market economy และ ต่อต้านระบบทุนนิยม ถ้าระบบ คอมมิวนิสต์ (สังคมนิยม) ดีจริงท�ำไมทีผ่ า่ นมา
มีแต่คนอยากหนีออกจากประเทศคอมมิวนิสต์ ? Pope Francis is anti-free market and anticapitalism and favors Communism or Marxism. YouTube: Pope Francis calls for
Worldwide Communist Government. Richard Bennett - Worse than Marx , The Pope Francis’
Dogma on Economics; !!!; See Proof of failure of Marxist economy - YouTube: “The
Fall of Venezuela. Prepare Yourself Accordingly”
13) Who started the Communist movement? ใครอยู่เบื้องหลังการก่อตั้งลัทธิ
คอมมิวนิสต์ ใครช่วยเหลือ หรือ อยู่เบื้องหลัง Lenin เลนิน และ เมาเซตุง Please do research from
the unbiased reliable source!!! South America Paraguay-Communist reduction. (ask
Eric Jon Phelps of “Vatican Assassins”p300-305 and Bob Trefz of Cherith Chronicle) ; The
roots of communism: the socialist-communist reductions in Paraguay.
14) คณะเยซูอติ อยูเ่ บือ้ งหลังการปฏิวตั ฝิ รัง่ เศส ? Who led the Jacobins? Freemasonry?
Who controls the Freemasonry or Masonic? Did Jesuits helped to start the communistic
French Revolution? : See prediction of EGW written 100 years ago about our present
day —a world turning or going into anarchy like the terrible days of the Jesuit-inspired

French Revolution with its “Reign of Terror” for blindly following the diabolical teachings
of socialism or atheistic communism. Book: Education by EGW (written more than 100
years ago) pg 228. Read GC chapter 15--French Revolution. Please do research !!! Google:
Jesuits Behind Politics byAmazing Discoveries
15). องค์กรใดลอบสังหารบุคคลส�ำคัญของโลกมากทีส่ ดุ ในประวัตศิ าสตร์? ใครลอบสังหาร
ประธานาธิบดีอบั ราฮัม ลินคอน และประธานาธิบดีคนอืน่ ๆของสหรัฐอเมริกา ? ใครอยูเ่ บือ้ งหลังเหตุการณ์
แผนร้ายดินปืน วันที่ 5 -11-1605 เยซูอิต และ คาทอลิคกลุ่มหนึ่งวางแผนระเบิดรัฐสภาโปรเตสแตนท์
พร้อมกับกษัตริย์ King James I ของประเทศอังกฤษ แต่ไม่สำ� เร็จ ถูกจับและประหารชีวติ Guy Fawkes
ถูกจับเป็นคนแรก What wicked organization carried out the most assassinations in the
history of the world? Gunpowder Plot (also called Jesuit Treason) is perhaps biggest
assassination attempt in the history of the world !!! See YouTube or books : ”The Secret
Terrorists” (Free online book) and “The Enemy Unmasked” by Bill Hughes;
16) Migrant Invasion: โป๊ปฟรานซิสสนับสนุนให้เปิดรับผูอ้ พยพย้ายถิน่ ในยุโรป ท�ำให้สงั คม
วุ่นวายยุ่งเหยิง ส่วนที่สหรัฐอเมริกามีชาวคาทอลิกโยกย้ายถิ่นฐาน จากเม็กซิโกและลาตินอเมริกันไป
สหรัฐอเมริกาเพื่อผลในการโหวตให้คาทอลิคมีคะแนนเสียงมากว่าชาวโปรเตสแตนท์และคาทอลิกจะได้
อ�ำนาจสูงทีส่ ดุ ในโลก Pope Francis promotes indiscriminate acceptance of migrants in Europe
which will cause social disorder and chaos and promotes Catholic migrants from Mexico
and Latin America to enter America (USA) to tilt the vote in Protestant America so Rome
can have supremacy over Protestant America and then the world. See must-read book
by famous telegraph Morse Code inventor called Samuel Morse warning America since
1835– “Foreign Conspiracies Against the Liberties of the United States.”
17) Pearl Harbor เพิลร์ ฮาเบอร์: ท่านทราบไหมว่า ประธานาธิบดี ของสหรัฐอเมริกา (FDR)
เป็นฆาตรฆ่าหมู่ เพราะรัฐบาลสหรัฐอเมริการู้ล่วงหน้าว่า ญี่ปุ่นจะโจมตี เพิล ฮาเบอร์ แต่ท่านไม่ได้เตือน
ฐานทัพเรือที่ฮาวาย จึงท�ำให้เสียหายมากมายและมีคนตายถึง 2,400 คน – มีหลักฐานที่ได้ถูกเปิดเผย
ชัดเจนแล้ว US President (FDR) and Washington knew beforehand the Japanese attack
on Pearl Harbor but ignored it and did not warn Pearl Harbor ! Jap attack killed 2400
persons and caused much damage of planes and warships ? New evidences released from
archives (Fifty years Secrecy is up) proved that this prior knowledge was true !!Google:
Pearl Harbor memo shows US warned of Japanese attack; The Pearl Harbor Deception
by Robert B. Stinnett; YouTube :Walter Veith-- Lucifer Worshipers Exposed!!! Plotting
SOON World takeover!!! Illuminati ~ Jesuits ~ Freemasonry--( check at 42 minutes to 45
minutes), Walter Veith stated that Freemasonry is under the Jesuits (See minute 5) and US
President Franklin D Roosevelt (mass murderer of Pearl Harbor !!)was a Freemason-see
Minute 34; Book:The Dayof Deceit by Robert B. Stinnett
WWM

APPENDIX 6

Antichrist

ผู้ต่อต้านพระเยซูคริสต์
คือใคร? GC บทที่ 7
คำ�พยากรณ์เกี่ยวกับโรมเมื่อ 2000-2500 ปี ก่อน
ทำ�นายว่ า จะมี ก ารกดขี่ ข่ ม เหงคริ ส เตี ย นที่ แ ท้ จ ริ ง
1260 ปี
หญิงนั้นนุ่งห่มด้วยผ้าสีม่วงและสีแดงเข้ม และประดับด้วย
เครื่องทองคำ�เพชรพลอยต่างๆและไข่มุกหญิงนั้นถือถ้วยทองคำ�ที่
เต็มด้วยสิ่งน่าสะอิดสะเอียนและของโสโครกแห่งการล่วงประเวณี
ของตน วิวรณ์ 17 : 4KJV

อย่าให้ผู้หนึ่งผู้ใดล่อลวงท่านโดยทางหนึ่งทางใดเลยเพราะว่าวันนั้นจะไม่มา
ถึง เว้นแต่จะมีการล้มลงเสียก่อนและคนแห่งการบาปนั้นจะประจักษ์แจ้ง
คือลูกแห่งความพินาศ “คนแห่งการบาป”“man of sin” (คือAntichrist
ผู้ต่อต้านพระเยซูคริสต์?) จะคงอยู่ต่อไปจนถึงพระคริสต์เสด็จกลับมาครั้ง
ที่สองผู้กีดกั้นขัดขวางและยกตัวขึ้นต่อสู้อะไรๆ ที่ได้ชื่อว่าเป็นพระเจ้าหรือ
อะไรๆ ที่เขาไหว้นมัสการนั้นแล้วมันก็นั่งในพระวิหารของพระเจ้าเหมือน
อย่างพระเจ้าประกาศตัวว่าเป็นพระเจ้า2เธสะโลนิกา 2:3-8 KJV
และดูเพิ่มเติมที่ (ดาเนียล 7: 25;1 ยอห์น 2:18,22; 4:3; 2 ยอห์น 7; วิวรณ์ 12:6,14;
วิวรณ์ 17-18;KJV )
Antichrist ผู้ต่อต้านพระเยซูคริสต์คือใคร?หาคำ�ตอบเพิ่มเติมได้ใน
หนังสือเล่มนี้ บทที่ 7--GC 139, GC 142, GC 143 ที่มีคำ�ยืนยันของ มาร์ติน ลูเธอร์;
และบทที่ 5 หน้า GC 86.3 และข้อเขียนของ จอห์น ไวคริฟฟ์ และบทอื่นๆเช่น บทที่ 25 และ คำ�พยากรณ์ 1260 ปี--GC 54,GC266, และ GC439 WWM

APPENDIX 7

โรมสังหารผู้บริสุทธิ์มากกว่าองค์กรใดๆ
หนังสือประวัติศาสตร์ทั่วไปที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องศาสนา (secular history
book) เล่มหนึ่งเขียน โดยผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ที่มีชื่อเสียงบันทึกว่า
“คริสตจักรโรมได้สังหารชีวิตเลือดเนื้อของผู้บริสุทธิ์มากกว่าองค์กรใดๆที่
เคยก่อตั้งขึ้นในมวลหมู่มนุษย์และไม่มีชาวโปเตสแตนท์ที่มีความรอบรู้เรื่อง
ประวัติศาสตร์คนไหนจะไม่เห็นด้วย” W. E. H. Lecky - page 40 History
of the Rise and Influence of the Spirit of Rationalism in Europe,
(reprint: New York: Braziller,1955),Vol. 2, pp. 40: www.positiveatheism.
org/hist/lecky04b.htm
A secular history book declares: “That the Church of Rome
has shed more innocent blood than any other institution that has
ever existed among mankind, will be questioned by no Protestant
who has a competent knowledge of history.” อ้างอิง: W. E. H. Lecky,pg
40, History of the Rise and Influence of the Spirit of Rationalism
in Europe, (reprint: New York: Braziller,1955), Vol. 2, pp. 40
Other famous, reliable and reputable historians and classics:
“The History of Protestantism” by Rev. J.A. Wylie; “History of the
Reformation of the Sixteenth Century” by J. H. Merle D’ Aubigne
“The Secret Terrorists” byBill Hughes: See Youtube and Google—
free online book Pdf(www.pacinst.com/terrorists/preamble.html)

APPENDIX 8

ใครอยู่เบื้องหลังสงครามเวียดนาม
(คำ�ตอบดูที่หนังสือนี้ และ Appendix 10)
http://www.reformation.org/vietnam.html

ระเบิดตึก Oklahoma
สังหารหมู่ Waco
อ้างอิง: The Enemy Unmasked and The Secret Terrorists by
Bill Hughes You tube: The Truth About Waco by Bob Trefz;
A Noble Lie: Oklahoma City Bombing 1995
Behind the door - part 4 - Bill Hughes

ใครอยู่เบื้องหลัง - การลอบสังหาร
ประธานาธิบดี เคเนดี้
(ค�ำตอบอยู่ที่อ้างอิง และหน้า Appendix 10)

อ้างอิง : The Secret Terrorists by Bill Hughes
You tube: Search Joggler66 first, then search
for--Behind the door -part 2- Bill Hughes

เครื่องบินชนตึก เวิร์ลเทรดเซนเตอร์
ใครอยู่เบื้องหลัง
โศกนาฎกรรม 11 กันยา
(ค�ำตอบอยู่ที่อ้างอิง และหน้า Appendix 10)

อ้างอิง : “The Secret Terrorists” by Bill Hughes :
Google-free online book Pdf; YouTube-Behind
the door-part 7-Bill Hughes

APPENDIX 9

“อย่าให้ผู้ใดล่อลวงท่านให้หลง”
(พระคริสต์)

พระคัมภีร์เตือนเราว่าในยุคสุดท้ายนี้จะมีการหลอกลวงอย่างมาก !!!

“Be not deceive”!

A.) พระเยซูคริสต์ทรงเตือนหลายครั้งและใน มัทธิว 24 KJV เพียงบทเดียวก็

เตือน 4 ครัง้ ให้คริสเตียนทีอ่ ยูใ่ นยุคสุดท้ายก่อนสิน้ โลก ว่าระวังจะมีการหลอกลวงหรือ
ถูกหลอกให้หลง -ตัวอย่าง เช่น “ระวังให้ดีอย่าให้ผู้ใดล่อลวงท่านให้หลง ด้วยว่าจะมี
หลายคนมา ต่างอ้างนามของเรา กล่าวว่า เราเป็นพระคริสต์ เขาจะล่อลวงคนเป็น
อันมากให้หลงไป” มัทธิว 24: 4 – 5 ,11 KJV และ“จะมีพระคริสต์เทียมเท็จและ
ผู้พยากรณ์เทียมเท็จเกิดขึ้นหลายคน...... ถ้าแป็นไปได้จะล่อลวงแม้ผู้ที่ทรงเลือกสรร
ให้หลง “ มัทธิว 24:24 KJV “จงระวังผู้พยากรณ์เท็จที่มาหาท่านนุ่งห่มดุจแกะ แต่
ภายในเขาร้ายกาจดุจสุนัขป่า ” มัทธิว 7: 15 KJV
พระเยซู เตือนหลายครั้งว่า “อย่าให้ผู้ใดล่อลวงท่านให้หลง”

B.) อัครสาวกเปาโล ก็เตือนว่า “อย่าให้ผหู้ นึง่ ผูใ้ ดล่อลวงท่านโดยทางหนึง่ ทางใด
เลย .....” ผูต้ อ่ ต้านพระเยซูคริสต์ หรือ Antichrist จะหลอกลวงจนถึงเวลาสุดท้ายของ
โลก 2 เธซะโลนิเก 2: 3-8 และท่านอัครสาวกเปาโลเตือนอีกว่า “ข้าพเจ้าทราบอยู่ว่า
เมื่อข้าพเจ้าไปแล้วจะมีสุนัขป่าอันร้ายเข้ามาในหมู่พวกท่าน และจะไม่ละเว้นฝูงแกะ
ไว้เลย” กิจการ 92:02 KJV
และอัครสาวกเปาโล ก็เตือน คริสตจักรโครินธ์ อีกว่า - “เพราะคนอย่างนั้นเป็นอัคร
สาวกเทียม เป็นคนงานทีห่ ลอกลวง ปลอมตัวเป็นอัครสาวกของพระคริสต์ , การกระท�ำ
เช่นนัน้ ไม่แปลกประหลาดเลย ถึงซาตานเองก็ยงั ปลอมตัวเป็นทูตสวรรค์แห่งความสว่าง
ได้, เหตุฉะนัน้ จึงไม่เป็นการแปลกอะไรทีผ่ รู้ บั ใช้ของซาตานจะปลอมตัวเป็นผูร้ บั ใช้ของ
ความชอบธรรม ท้ายทีส่ ดุ ของเขาจะเป็นไปตามการกระท�ำของเขา “2 โครินธ์ 11:13 – 15

C.) ยูดาส Jude ก็เตือนว่า “เพราะว่ามีบางคนได้เล็ดลอดเข้ามาอย่างไม่รู้ตัว
ซึ่งเป็นผู้ที่ถูกเล็งไว้ล่วงหน้ามานานแล้วว่าจะได้รับการพิพากษาลงโทษ “ ยูดาส 4 KJV

D.) อัครสาวกโยฮัน ในพระคัมภีร์ (วิวรณ์) หนังสือเล่มสุดท้ายของพระคัมภีร์
เตือนว่าในยุคสุดท้ายทั้งโลกจะถูกหลอกลวง !!!

1. “มัน ล่อลวงคนทัง้ หลายทีอ่ ยูใ่ นโลก ด้วยการอัศจรรย์นนั้ ซึง่ มัน
มีอำ� นาจกระท�ำท่ามกลางสายตาของสัตว์รา้ ยตัวเดิมนัน้ และมันสัง่ ให้คนทัง้ หลายที่
อยูใ่ นโลกสร้างรูปจ�ำลองให้แก่สตั ว์รา้ ย ทีถ่ กู ฟันด้วยดาบแต่ยงั มีชวี ติ อยูน่ นั้ ” วิวรณ์
13 :14 KJV

2.ทูตสวรรค์อีกองค์หนึ่งตามไปประกาศว่า “บาบิโลนมหา
นครนั้นล่มจมแล้ว ล่มจมแล้ว เพราะว่านครนั้นท�ำให้ประชาชาติ
ทัง้ ปวงดืม่ เหล้าองุน่ แห่งความเดือดดาลของเธอ ในการล่วงประเวณี”
วิวรณ์ 14 :8 KJV (บาบิโลน หมายถึง ระบอบสันตะปาปา)

หมายเหตุ : บาบิโลนมีหลายความหมาย แล้วแต่เหตุการณ์
A. เมืองหรือประเทศ บาบิโลนเป็นเมืองโบราณในประเทศอิรัค
B. 1) คริสตจักรโรม
2) คริสตจักรโรม และโปรเตสแตนท์ที่ละทิ้งหลักการ
		 3) ชาวโลกทั่วๆไป ที่ไม่เชื่อฟังพระเจ้า หรือที่หลงทางอยู		
่

				
		

WWM
พระเยซูเตือนเราว่า ระวัง อย่าให้ถูกหลอก

“จงระวังผู้พยากรณ์เท็จที่มาหาท่าน
นุ่งห่มดุจแกะ แต่ภายในเขาร้ายกาจ
ดุจสุนัขป่า” มัทธิว 7:15 KJV

APPENDIX 10

ใครอยู่เบื้องหลัง? (หาคำ�ตอบได้จากที่นี่)
1) “ไม่มีเหตุการณ์และสภาวะทางการเมืองใดๆที่เกิดขึ้นในโลกจะวิเคราะห์
ได้ถ้าไม่รู้ว่ากรุงวาติกันมีส่วนเกี่ยวข้อง และไม่มีเหตุการณ์ใหญ่ๆทาง
การเมืองของโลกซึ่งเกิดขึ้นโดยที่กรุงวาติกันไม่ได้เกี่ยวข้องอย่างชัดแจ้งหรือ
มีนัย” Guy Emery Shipler, You Tube: Bill Hughes Behind the Door (part
1), (See quote above comment section)

2) “มีหลักฐานที่บอกชัดเจนว่าเหตุการณ์ใหญ่ๆและโศกนาฏกรรมใหญ่ๆ
หรือการกระท�ำที่โหดเหี้ยมและชั่วร้ายของโลกที่เกิดขึ้นกว่า 200 ปีที่ผ่าน
มานัน้ สามารถสืบกลับไปได้วา่ มีตน้ ตอมาจากโรมันคาทอลิคจากการกระท�ำ
โดยเฉพาะกลุ่มของคณะเยซูอิต คณะนี้ก่อตั้งปี ค.ศ. 1540 (ซึ่งอยู่ภายใต้
การปกครองของ Pope โป๊ป )” Bill Hughes See You Tube: Pastor Bill
Hughes--Behind the Door (part 1) (Check minute 14:40)

3) “เป็นเรื่องน่าเศร้าที่ชาวอเมริกันส่วนใหญ่รู้เรื่องคณะเยซูอิตน้อยและรู้
น้อยมากยิ่งกว่าว่าคณะเยซูอิตและ วาติกันกุมชะตากรรมของอเมริกาตั้งแต่
แรกก่อตั้งประเทศแล้ว ” Greg Szymanski –Arctic Beacon
Also see Google or YouTube or book: “The Secret Terrorists” by Bill
Hughes and “The Enemy Unmasked” by Bill Hughes; Greg Szymanski –
Arctic Beacon; Vatican Assassins by Eric Phelps; Inquisition--Richard
Bennett

ใครอยู่เบื้องหลังการฆ่าผู้คนเหล่านี้ (หาค�ำตอบได้จากที่นี่)
1) “และข้าพเจ้าเห็นหญิงนัน้ เมามายด้วยโลหิตของพวกวิสทุ ธิชน และโลหิต
ของคนทั้งหลายที่พลีชีพเพื่อเป็นพยานของพระเยซู เมื่อข้าพเจ้าเห็นหญิง
นั้นแล้ว ข้าพเจ้าก็อัศจรรย์ใจยิ่งนัก” พระคัมภีร์ไบเบิล วิวรณ์ 17:6 KJV
2) “และในนครนัน้ เขาได้พบโลหิตของพวกผูพ้ ยากรณ์และพวกวิสทุ ชน และ
บรรดาคนที่ถูกฆ่าบนแผ่นดินโลก” วิวรณ์ 18:24 KJV
3)“ข้าพเจ้ายังได้เห็นดวงวิญญาณของคนทั้งปวงที่ถูกตัดศีรษะ เพราะ…เป็น
ผู้ที่ไม่ได้บูชาสัตว์ร้ายนั้นหรือ รูปของมัน และไม่ได้รับเครื่องหมายของมัน
(เครื่องหมายของสัตว์ร้าย)” วิวรณ์ 20:4 KJV พระคัมภีร์ท�ำนายว่าในยุค
สุดท้ายจะมีการกดขีข่ ม่ เหงถึงขัน้ ตัดศรีษะ สัตว์รา้ ย “the beast” คือ คริสตจักร
โรม รูปของสัตว์ร้าย “image of the beast” คือ โปรเตสแตนท์ที่ละทิ้งหลักการ
และ เครื่องหมายของสัตว์ร้าย “Mark of the Beast” คือ การถือรักษา
วันอาทิตย์- (มีอธิบายใน GC บทที่ 25) คริสเตียนที่ถือรักษาวันเสาร์
ซึ่งเป็นวันที่ 7 ตามพระคัมภีร์ไม่ยอมนับถือวันอาทิตย์อาจจะถูกฆ่า
บางคนจะ ถูก ตัดหัว
“คนที่ไม่ยอมบูชารูปสัตว์ร้าย นั้นถึงแก่ความตายได้” (วิวรณ์ 13 :15 KJV )
4) “บาบิโลนท�ำให้คนอิสราเอลที่ถูกฆ่าล้มลงฉันใด คนที่ถูกฆ่าแห่งแผ่นดิน
โลกทั้งมวลจะต้องล้มลงที่บาบิโลนฉันนั้น” เยเรมีย์ 51:49 KJV

5) “สมัยยุคมืด คริสตจักรโรมันคาทอลิก ฆ่าโหด คริสเตียนกว่า 150
ล้านคนและในปัจจุบันการกระท�ำที่ชั่วร้ายนี้ไม่เคยมีการกล่าวถึงอีก
โลกเกือบจะลืมผู้คนหลาย ล้านคนที่ถูกมัดกับเสาแล้วเผา โดยระบบ
สันตะปาปา เพียงเพราะเขาเหล่านั้นต้องการนมัสการพระเจ้าตามที่
พระคัมภีร์บอก”
อ้างอิง: www.pacinst.com/antichri.htm YouTube: 80 Popes Tortured and
Killed 50 Millions (ดู Youtube Pope 80 องค์ ทรมานและฆ่า 50 ล้านคน)

Two well-known, good source books on Babylon:
1.The Two Babylons by Alexander Hislop
2. Babylon Mystery Religion by Ralph Edward Woodrow
แท่นตัดคอนักโทษ เครื่องกิโลติน Guillotine
ค�ำท�ำนายจากพระคัมภีรไ์ บเบิล : ในยุคสุดท้าย คริสเตียน
ทีไ่ ม่รบั “เครือ่ งหมายของ สัตว์รา้ ย Mark of the Beast”
จะถูก “ตัดคอ” วิวรณ์ 20: 4; วิวรณ์13 : 15 (มีข่าวว่า
สหรัฐอเมริกา ก�ำลังตุนเครื่องตัดคอแบบกิโลตินไว้ใช้
ข่าวนี้จริงเท็จอย่างไรขอให้ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ Google
หรือ YouTube (พระคัมภีร์ท�ำนายไว้ไม่เคยผิด)
Bible Prophecy: Guillotine will make a comeback for
true Christians at end-time. Rev. 20:4, Rev 13:15

APPENDIX 11

ในเรื่องส�ำคัญๆคนส่วนใหญ่มักจะผิด
Majority is always wrong?
1. มีกี่คนรอดเมื่อน�้ำท่วมโลกกี่คนเข้าเรือโนอาห์?
2. มีกี่คนรอดเมื่อพระเจ้าเผาเมือง โสดมและโกโมราห์?
3. มีก่ีคนรอดเมื่อกรุงเยรูซาเร็มถูกเผาโดยทหารโรมันเมื่อปี
ค.ศ. 70
4. มีกี่คนในสมัยกลาง(ยุคมืด)เชื่ออย่างผิดๆว่าโลกแบน? มี
กี่คนเชื่ออย่างผิดๆตามคริสตจักรโรมว่าดวงอาทิตย์ หมุนรอบ โลก
และ มีกี่คนเชื่ออย่างผิดๆตามคริสตจักรโรมว่าโลกเป็นจุดศูนย์กลาง
ของจักรวาล
5. คนส่วนใหญ่หรือคนส่วนน้อยเลือกฮิตเลอร์ให้เป็นผูน้ ำ� ใน
ประเทศ เยอรมัน และ ออสเตรีย?
6. มีกี่คนที่เป็นชาวอิสราเอล(ชาวยิว)มาต้อนรับเมื่อพระเยซู
(ชาวยิว) เสด็จมาครัง้ ทีห่ นึง่ ? (วันคริสมาสคือวันเกิดของพระเยซูคริสต์
นับเป็นการเสด็จมาครั้งที่หนึ่ง)
7. มีกี่คนจะพร้อมต้อนรับ ? เมื่อ พระเยซูเสด็จกลับมาครั้ง
ทีส่ องซึง่ จะเป็นเหตุการณ์ทยี่ งิ่ ใหญ่ทสี่ ดุ ในอนาคตและยิง่ ใหญ่ทสี่ ดุ
ของมนุษย์
KJV
GC
EGW
WWM

=
=
=
=

King James Version, (พระคัมภีร์ฉบับ คิงเจมส์ )
The Great Controversy, (หนังสือเล่มนี้ แปลเป็นไทย)
Ellen G. White, (นาง เอเลน จี ไวท์)
Watchmen Warriors Ministry = กลุ่มยามนักรบ

ค�ำตอบ
1. 8 คน (นอกนั้นตายหมด)– ปฐมกาล บทที่ 7 - 6
2. 3 คน (นอกนั้นตายหมด) – ปฐมกาล 19
3. พระเยซูท�ำนายไว้ว่า ให้หนีโดยเร็วถ้าเห็นทหารล้อมกรุงเยรูซาเร็ม มี
คริสเตียนซึ่งเป็นคนกลุ่มน้อยเท่านั้นที่รอดเพราะเขาเชื่อฟังค�ำแนะน�ำของพระเยซู
คริสต์ แต่คนส่วนใหญ่ถูกฆ่าหรือถูกขายเป็นทาส มัทธิว 24:1-3, มัทธิว 24:15-20,
GCบทที่ 1หน้า 35 = GC 35 See Josephus on history of the Jews
4. ในสมัยกลาง ( ยุคมืด ) มีคนส่วนน้อยที่ถูกเช่น โคลัมบัส Columbus
ผูค้ นพบอเมริกา เชือ่ ว่าโลกกลมและ กาลิเลโอGalileoเชือ่ ว่าโลกหมุนรอบดวงอาทิตย์
และ โคเพนนิคัส Copernicusเชื่อว่าดวงอาทิตย์เป็นจุดศูนย์กลางของจักรวาล
(สมัยนีเ้ รียกว่าระบบสุรยิ ะจักรวาล)โลกไม่ใช่จดุ ศูนยกลาง นักวิทยาศาสตร์ กาลิเลโอ
และ โคเปนนิคัส ถูก สันตะปาปาตัดสินว่าเป็นคนนอกรีตถูก สั่งจ�ำคุกหรือถูกจับกัก
บริเวณเพราะพูดความจริงที่ขัดกับความเชื่อของโรม ส่วนกาลิเลโอถูกบังคับให้ถอน
ค�ำพูดที่เคยพูดไว้และถูกกักบริเวณจนกระทั้งเสียชีวิตไม่ได้ออกจากที่กักขังเลย
5. ชาวเยอรมันและชาวออสเตรียส่วนใหญ่ลงคะแนนเสียงเลือก ฮิตเลอร์ ผู้
ก่อสงครามโลกครั้งที่ 2มีคนตาย กว่า 70 ล้านคนโดยมีชาวเยอรมันรวมอยู่ด้วย กว่า
8 ล้านคนรวมทั้งมีชาวยิวที่ถูกฆ่า 6 ล้านคนรวมอยูด้วย (Holocaust)
6. เหตุการณ์ทยี่ งิ่ ใหญ่ทสี่ ดุ หลังจากพระเจ้าสร้างโลก คือ วันทีพ่ ระเยซูคริสต์
เสด็จครั้งที่ หนึ่ง ( พระเยซูเป็นบุตรของพระเจ้า) มีเพียงชาวอิสราเอลที่เป็นคนเลี้ยง
แกะ(ผู้มีอาชีพต�่ำต้อยยากจน) เพียงไม่กี่คนมาหาทั้งๆที่ในพระคัมภีร์มีการท�ำนาย
ล่วงหน้าประมาณ300กว่าครั้ง โดยระบุเมืองและเวลาด้วย ว่า พระผู้ช่วยให้รอด
Messiah จะมาบังเกิดที่เมืองเบธเลเฮม แต่ไม่มีผู้มีชื่อเสียงหรือผู้น�ำทางศาสนา หรือ
ผู้มีการศึกษาสูงๆหรือผู้มีอ�ำนาจมาต้อนรับกษัตริย์ผู้ครองจักรวาลและโลกเลยแต่
มีเพียงนักปราชญ์(ที่ไม่ใช่ชาวอิสราเอล) จากแดนไกล 3 ท่านมาต้อนรับและกราบ
นมัสการกุมารเยซูและถวายเครื่องบรรณาการในวันคริสมาส – มัทธิว 1-2

7. หนังสือวิวรณ์(เล่มสุดท้ายของพระคัมภีร์) ท�ำนายถึงยุคสุดท้ายมากที่สุด
ใน วิวรณ์17: 12 กล่าวถึง กลุ่มหรือโบสถ์ “ ที่เหลืออยู่ remnant ” หรือกลุ่มหรือ
โบสถ์ สุดท้ายที่ได้รับความรอดในโลกนี้ ซึ่งจะเป็นกลุ่มน้อย พระเยซูทรงถามถึงการ
เสด็จกลับมาครั้งที่ 2ของพระองค์ว่า: “...เมื่อบุตรมนุษย์มา ท่านจะพบความเชื่อใน
แผ่นดินโลกหรือ ?” ลูกา 18:8,
พระเยซูตรัสว่า “ จงเข้าไปทางประตูแคบ เพราะว่าประตูใหญ่และทางกว้าง
นั้นน�ำไปถึงความพินาศ และคนที่เข้าไปทางนั้นมีมาก เพราะว่าประตูซึ่งน�ำไปถึงชีวิต
นั้นก็คับและทางก็แคบ ผู้ที่หาพบก็มีน้อย”มัทธิว 7:13-14,
พระเยซูตรัสว่า “ ด้วยสมัยของโนอาห์เป็นอย่างไร เมื่อบุตรมนุษย์เสด็จมา
ก็จะเป็นอย่างนั้นด้วย ” มัทธิว 24:37 ในสมัยโนอาห์น�้ำท่วมโลก มีคนรอดแค่ 8 คน
เท่านั้น เพราะคนส่วนใหญ่ไม่เชื่อและไม่เข้าเรือโนอาห์
พระเยซูก็เตือนด้วยว่า“ถ้าเป็นไปได้จะล่อลวงแม้ผู้ที่ทรงเลือกสรรให้หลง
มัทธิว 24 :24
สรุปแล้วท่านฉลาดกว่าหรือเก่งกว่าหรือดีกว่าพวกเขาหรือ? ดังนั้นท่านต้อง
ศึกษาให้ดอี ย่าให้ถกู หลอก ท่านต้องตัง้ ใจและศึกษาหาความจริงด้วยใจสัตย์ซอื่ เหมือน
ชาวเบโรอา Bereanในพระคัมภีร์ ท่านจะอยูใ่ นกลุม่ ทีร่ อด (คนส่วนน้อย) หรือจะเลือก
อยูก่ บั กลุม่ ทีไ่ ม่รอด (คนส่วนใหญ่) ท่านจะต้องเสียใจถ้าท่านได้ยนิ พระเยซูตรัสประโยค
ต่อไปนี้ในวันที่พระองค์เสด็จกลับมาครั้งที่สอง (ท่านจะอยู่ข้างขวาหรือข้างซ้ายของ
พระเยซู)
“พระองค์จะตรัสกับบรรดาผู้ที่อยู่เบื้องซ้ายพระหัตถ์ด้วยว่า ‘ท่านทั้งหลาย
ผู้ต้องสาปแช่ง จงถอยไปจากเราเข้าไปอยู่ในไฟซึ่งไหม้อยู่เป็นนิตย์ซึ่งเตรียมไว้ส�ำหรับ
พญามารและสมุนของมันนั้น” มัทธิว 25 :41 KJV
WWM
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จะไปสวรรค์ (มีชีวิตนิรันดร์) ได้อย่างไร?
ทางไปสวรรค์มีแค่ทางเดียว พระเยซู
ตรัสกับเขาว่า “เราเป็นทางนัน้ เป็นความจริง
และเป็ น ชี วิ ต ไม่ มี ผู ้ ใ ดมาถึ ง พระบิ ด าได้
นอกจากมาทางเรา ” ยอห์น 14:6KJV ไม่มี
ผู้อื่นช่วยท่านได้ “ด้วยเหตุว่า มีพระเจ้า
องค์เดียวและมีคนกลางแต่ผู้เดียวระหว่าง
พระเจ้ากับมนุษย์ คือพระเยซูคริสต์ผู้ทรง
สภาพเป็นมนุษย์ ”1 ทิโมธี 2: 5 KJV ด้วย
ว่าซึง่ ท่านทัง้ หลายรอดนัน้ ก็รอดโดยพระคุณ
เพราะความเชื่อ และมิใช่โดยตัวท่านทั้ ง
หลายเอง แต่พระเจ้าทรงประทานให้ความ
รอดนั้นจะเนื่องด้วยการกระท�ำก็หามิได้
เพื่อมิให้คนหนึ่งคนใดจะอวดได้”
เอเฟซัส 2:8-9 KJV
ท่านต้องท�ำอย่างไร? อธิษฐานต่อพระเจ้า
1. ยอมรับ ว่าท่านเป็นคนบาป และ
พระเยซูคริสต์เท่านั้นที่จะช่วยให้ท่านรอด
โรม 3:23
2. กลับใจ พึงพอใจทีจ่ ะละทิง้ ความบาป
และยอมมอบตนให้พระเจ้า และสารภาพ
ความผิดต่อพระเจ้า และ ชดเชยความผิด
เท่าที่ท�ำได้ -- ลูกา 13:5
หมายเหตุ แนะน�ำให้อ่าน - บันไดสู่
พระเยซูคริสต์ (เคล็ดลับแห่งความสุข) โดย
นาง เอเลน จี ไวท์ –Steps to Christ by
EGW (หนังสือเล่มนี้ขอฟรีได้)

3. เชือ่ องค์พระเยซูคริสต์สนิ้ พระชนม์
บนไม้กางเขนและหลั่งพระโลหิตเพื่อช�ำระ
ราคาของความบาปของท่านและพระองค์
ทรงฟื้นขึ้นมาอีก โรม 10:9
4. ตัดสินใจว่าจะเชื่อฟังและปฏิบัติ
ตามพระเจ้าและปฏิรูปตนเองโดยอ�ำนาจ
ของพระเยซูเพื่อชีวิตใหม่
ถ้าท่านให้พระคริสต์ทรงเป็นพระเจ้า
(พระผู้ช่วยให้รอด ) ของท่านจริงๆแล้ว ก็
จงด�ำเนินชีวิติอย่างนั้น
1. อ่านพระคัมภีรไ์ บเบิลทุกวันเพือ่ จะ
ได้รู้จักพระเยซูซึ่งเป็นทางไปสวรรค์ พระ
คั ม ภี ร ์ เ ป็ น ค� ำ สอนของพระเจ้ า และเป็ น
อาวุธที่ดีที่สุดที่จะต่อสู้กับมารซาตาน
2. สนทนากับพระเจ้าด้วยการอธิฐาน
ทุกวัน
3. หาโบสถ์ที่สอนว่าพระคัมภีร์เป็น
พระวจนะที่สมบูรณ์ของพระเจ้าและเป็น
ค�ำสั่งสูงสุด
4.หาโบสถ์ทรี่ กั ษาพระบัญญัตทิ งั้ หมด
ของพระเจ้า และยึดถือค�ำพยานของพระ
เยซูคริสต์ วิวรณ์ 12: 17,วิวรณ์19:10
5. เชื่อฟังค�ำสั่งของ พระเยซูคริสต์ จงรับบัพติสมา ดู มัทธิว 28 : 19

Is the Pope humble, kind and a man of peace?
โป๊ป นอบน้อม เมตตา และ เป็นบุคคลแห่งสันติไหม ?

อ้างอิง: (continued from page 379 and 399) ต่อจากหน้า 366, 379 และ 399
1.Google: สื่อมวลชนเขียนชื่นชม Pope Francis ดูเพิ่มเติม: โป๊ปเยือน
ท�ำเนียบขาว ตรัสเรียกร้องสู้ โลกร้อน - Nation TV ; You Tube: Pope Francis
Shows His True Colors by Richard Bennett; Pope Francis: Man of Peace? by
Richard Bennett; Pope Francis: Man of Peace? Satan & Antichrist Disguise
Themselves As Angels Of Peace; The Biblical Uncovering of the Pope
and the Papacy (Papacy is the Antichrist) by Richard Bennett; Exposing
Pope Francis and the Roman Church by Richard Bennett;
2. Book: The Flight Confessions of an Argentine Dirty Warrior by
Horacio Verbitsky (Afterword By Juan Mendez, General Counsel, Human
Rights Watch); You Tube: Was Pope Francis “Silent” during Argentina
Dirty War? ;Pope Francis – Dirty War Criminal – Bill Hughes; Pope Francis
and Argentina’s Dirty War; Was Pope Francis “Silent” during Argentina
Dirty War?
3. Pope Pius 12th --See Appendix 2; Hitler’s Pope by John
Cornway4. Pope’s visit will produce largest security operation in U.S.
history – Washington Post-Google
5. US Constitution: First Amendment:  “Congress shall make
no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the
free exercise thereof YouTube: Congress,the Pope,...and the Great
Controversy” David Mould; When Church and State Shall Unite - by
Bill Hughes

6. The secret costs of papal visits (1990-2013)-- Google
7. Pope Francis named by eyewitness as child trafficker; YouTube
or Google
8. Vicar of Christ: GC 570
9. Rich Crown and Vatican treasures. YouTube: Is Roman
Catholicism a false gospel? Jon Macarthur- See min. 40-41
10. Inquisition-Richard Bennett; Do your own research. YouTube:
See Appendix 2--- Who is behind all the major wars and conflicts?
					

WWM

คริสตจักรไม่ได้สร้างบนอัครสาวกเปรโต (ปีเตอร์)
อัครสาวกเปรโต (ปีเตอร์) ไม่ได้เป็นสันตะปาปาองค์แรก ช่วงแรกของคริสต์จักร
ไม่มีสันตปาปาและอีกหลายช่วงมีการว่างเว้นไม่มีสันตะปาปาต่อเนื่อง คริสตจักร
ในสมัยเปรโตไม่เคยแต่งตั้งเปรโตเป็นหัวหน้าคริสตจักร แต่มี อัครสาวกเจมส์เป็น
หัวหน้าคริสตจักรกรุงเยรูซาเล็ม พระเยซูไม่เคยแต่งตัง้ เปรโตเป็นหัวหน้าอัครสาวก
และ ไม่เคยแต่งตั้งตำ�แหน่ง สันตะปาปา หรือ คาดินัล หรือ อาชบิชอพ หรือ
บิชอพและบาทหลวงคาทอลิก ไม่มหี ลักฐานบันทึกว่าเปรโตเคยเป็นผูน้ �ำ คริสเตียน
(บิชอพ) ในกรุงโรม เพราะจดหมายที่ท่านเปาโลเขียนจากเมืองอื่นๆส่งถึงสมาชิก
ในกรุงโรม ท่านไม่เคยเอ่ยถึงเปรโตเลย และ เปาโลอยู่กรุงโรมเป็นปีๆ ท่านเปาโล
เขียนจดหมายจากกรุงโรมส่งถึงสมาชิกในเมืองอื่นๆท่านก็ไม่เคยเอ่ยถึงเปรโตเลย
คริสตจักรโรมอ้างว่าเปรโตเป็นบิชอพแห่งโรมเป็นคนแรก (สันตะปาปาองค์แรก)
(Bishop of Rome) และ คริสตจักรโรมอ้างว่า มีสนั ตะปาปาองค์ตอ่ ๆมาสืบทอด
ตำ�แหน่งนี้ เป็นการขัดแย้งกับพระคัมภีร์ เป็นการกล่าวเท็จหรือหลอกลวงผู้อื่น
การแต่ ง ตั้ ง ตั ว แทนรั บ สื บ ทอดอำ � นาจ (successor) แทนพระคริ ส ต์ ไ ม่ มี ใ น
พระคัมภีร์ การแต่งตั้งสันตะปาปาซึ่งเป็นเพียงมนุษย์ที่ตกอยู่ในความบาปได้เป็น
ตัวแทนของพระเยซูคริสต์เป็นการหมิ่นประมาทพระเจ้า
พระเยซูคริสต์ คือ “Petra” มีความหมายว่า ศิลา ส่วนชื่อปีเตอร์ (เปรโต Peter
คือ “Petros” มีความหมายว่าก้อนหินทีเ่ คลือ่ นได้หรือกลิง้ ได้หรือคนทีอ่ ยูไ่ ม่เป็นที่
loose stone or rolling stone พระเยซูมิได้สร้างโบสถ์บนเปรโต (ปีเตอร์
Peter) แต่สร้างบนพระองค์เองเพราะพระเยซูเป็นศิลาที่เป็นฐานของคริสตจักร
ศิลาที่พระเยซูพูดถึงนั้นหมายถึงตัวพระองค์เองซึ่งเป็นผู้มีชัยชนะเหนือความตาย
“เราบอกท่านด้วยว่า ท่านคือเปรโต และ บนศิลานี้เราจะสร้างคริสตจักรของเรา
ไว้...” มัทธิว 16:18 KJV พระเยซูหมายถึงตัวพระองค์เองเป็นศิลา ไม่ได้หมายถึง
ปีเตอร์ – การตีความหมายว่าสาวกปีเตอร์เป็นศิลาเป็นการตีความหมายผิด เป็น
การตีความแบบผิวเผิน ถ้าตีความแบบผิวเผินก็อาจจะตีความว่า เปรโตเป็นซาตาน
ก็ได้ – เพราะในอีกไม่กี่ข้อถัดมาของบทเดียวกัน มัทธิว 16:23 พระเยซูต่อว่า
สาวกเปรโตเป็นซาตาน!!! “พระองค์จงึ หันพระพักตร์ตรัสกับเปโตรว่า “อ้ายซาตาน
จงถอยไปข้างหลังเรา เจ้าเป็นเครือ่ งกีดขวางเรา เพราะเจ้ามิได้คดิ ตามพระดำ�ริของ
พระเจ้าแต่ตามความคิดของมนุษย์”

คริสตจักรสร้างบนพระเยซูคริสต์ – อัครสาวกเปรโตกล่าวว่า พระเยซูคริสต์เป็น
ศิลามุมเอกทีถ่ กู ปฏิเสธ( 1 เปรโต 2:4-8) – อัครสาวกเปาโลก็ยนื ยันชัดเจนว่า ศิลา
คือ พระเยซูคริสต์ เปาโลก็กล่าวว่า “ศิลาคือพระเยซูคริสต์” (1 โครินทร์ 10:4)
“ไม่มีรากฐานอื่นใดนอกจากพระเยซู (1 โครินทร์ 3:11) “ว่าผู้ใดจะวางรากฐาน
อื่นอีกไม่ได้แล้ว นอกจากที่วางไว้แล้วคือพระเยซูคริสต์” 1โครินทร์ 3:11
กษัตริยด์ าวิด ประกาศว่า พระเยซูคริสต์เท่านัน้ ทรงเป็นศิลาและเป็นความรอดของ
พระองค์ (เพลงสรรเสริญ 62:1-2)
“ถ้าพระเยซูทรงมอบหมายหน้าที่พิเศษแก่สาวกคนใดคนหนึ่งให้อยู่เหนือคนอื่นๆ
เราก็คงจะไม่ได้พบว่าพวกเขาจะต้องมาคอยถกเถียงกันว่าใครจะเป็นใหญ่กว่าใคร
พวกเขาคงได้ปฏิบัติไปตามพระบัญชาและเคารพผู้ที่พระองค์ทรงยกย่อง” (ผู้พึง
ปราถนาแห่งปวงชน – บทที4่ 5 หน้า 348-351 เอเลนจีไวท์ EGW ) The Desire
of Ages chap.45 p.397-399 (412-414) by Ellen G. White WWM

The Church is not built on “Saint” Peter
Apostolic succession is unbiblical WWM
The Church is built on Jesus, the real foundation or the Rock. Peter
is just a weak, frail, fallible human being or sinner who denied His
Lord 3 times! The church is built upon Jesus Christ. Peter himself
said that Jesus is the rejected “cornerstone” (1 Peter 2:4-8). Thus
Peter clearly points out that the rock is Jesus. Paul also stated in
1 Cor.10:4 “that rock was Christ.” There is no other foundation
except Jesus (1 Cor.3:11). David declares, “He only is my rock and
salvation (Ps.62:1-2). The Desire of Ages chap.45 p.397-399 (412-414)
EGW

APPENDIX 12 B

APPENDIX 12 B

The Best Bibliography on the Dangers of Rome (see Appendix 5A)
“My people are destroyed for lack of knowledge” Hosea 4:6 KJV
This Bibliography is full of enlightening, “knowledge”.Hurry! Time is short ! Study
and learn it now and then share the“knowledge” before it is too late (banned)
for we are being “destroyed for lack of knowledge”!
(Translate GC-Thai p 23)
1. Chiniquy, Charles, “50 Years in the “Church” of Rome”, Chick Publications,
Chino, CA., USA, 1985, abridged from 1886 edition (first edition -1885); Free
Pdf available; Abraham Lincoln stated that Rome was to be blamed for
causing the Civil War. pg 296, chap 55 Chick edition (See Appendix 4); Exposing
the sinister plan of the Jesuits to take over America p. 281-2 chap 54
(older edition-59) ,Chick edition; Napoleon on the dangerous Jesuits—“The
Jesuits are a military organization, not a religious order. …the aim of this
organization is POWER …to control the world. Jesuitism is the most absolute
of despotism; and at the same time the greatest and the most enormous of
abuses. Chick ed.-chap54, p.289; Lafayette ( a general under George
Washington) quote: “If the liberties of the American people are ever destroyed,
they will fall by the hands of the Catholic clergy.” Chick ed. P288, Chap54,
Older editions-ch59; Lafayette also foretold that “Rome is a viper, sooner
or later that viper will bite and kill the republic (USA).”p284 ; Chiniquy
wrote--“my Church (Rome) was the most implacable enemy of this republic
(America)”. Pg.283, chap 54 Chick Edition (chap 59- other editions)
2. Wylie, J.A. “The History of Protestantism”, First edition 1878, reprinted 1985
—a classic; “History of The Waldenses”- must read book!! - the best book on
the Waldensians (1-2 millions martyrs killed by Rome); YouTube: Defending God’s
Prophet. Part 1 minute 6-8 David Mould:

3. D’ Aubigne , J.H. Merle, History of the Reformation of the Sixteenth Century,
1846, reprinted 1992--a classic
4. Phelps, Eric Jon, The Vatican Assassins, Also see You Tube or Google:
“Interview - Greg Szymanski & Eric Jon Phelps “and “ How .. Jesuits are in
control of the world systems.” See Appendix 10
5. Szymanski, Greg, (Arctic Beacon); YouTube and Google—Search Jesuits,
Vatican, Catholics,
6. MacArthur, John: See YouTube: Are Catholics saved ? Is Roman Catholicism a
False Gospel?

7A. Hughes, Bill, Books: “The Secret Terrorists” and “ The Enemy Unmasked”;
YouTube Jesuits,Vatican, and Catholics;
7B. Bob Tretz—many tapes on Jesuits, Catholics, New World Order;
8A. David Mould—The Jesuit Order was banned on July 21, 1773 by Pope
Clement 14th and the ban was rescinded on July 31,1814. Concerned about
this restoration, John Adams (2nd US President) wrote to Thomas Jefferson
(3rd US President), “ If ever any congregation of men could merit eternal
perdition on earth and in hell, according to these historians…It is this company
of Loyala (Jesuits).” ; Reply from Thomas Jefferson “I dislike, with you, their
restoration, because it marks a retrograde step from light towards darkness.”
YouTube: Congress, The Pope, & The (New, Illustrated) Great Controversy
(Minute 35); Defending God’s Prophet. Part 1- 2“ ;
8B. The Woman Rides the Beast” by Dave Hunt; Roman Catholicism is not
Christianity, no matter how old.
9. Standish, Colin D. Russell R. ,The Antichrist is Here, The Rapture and The
Antichrist ; 10. Nelson, Lawrence “The Antichrist”.
11. Gray, Janet Glenn, The French Huguenots - Anatomy of Courage,
12. Manhattan, Avro : The Vatican Billions, Religious terror in Ireland, Vietnam Why
Did We Go? The shocking Story of the Catholic Church’s Role in Starting the
Vietnam War, Terror in Ireland, The Vatican’s Holocaust, Murder in the Vatican,
13. Book: Convert or Die by Edmond Paris, 700,000 Serbs in Yugoslavia murdered
by Catholic priests during WW2.
14. Lea, Henry Charles: all classics—“A History of the Inquisition of the Middle
Ages” ( Volume 1-3), Religious History of Spain. YouTube: Spanish Inquisition
Documentary; Facts about the Roman Catholic Inquisitions--Reformed
Apologetics Ministries; Torture Machines of the Roman Catholic Inquisition
15.“Vicar of Christ - the Dark Side of the Papacy” by Peter-de-Rosa written by
a former Catholic Dean of Theology of Corpus Christi College at Cambridge,UK.
“Of eighty popes in a line from the thirteenth century on, not one of them
disapproved of the theology and apparatus of Inquisition . On the contrary,
one after another added his own cruel touches to the workings of this deadly
machine.” P.244; Lord Acton (also a Catholic) must have the Catholic Church
firmly in mind when he stated these immortal words, “All power tends to
corrupt; absolute power corrupts absolutely.”( Page 11)
16. Richard Bennett - former Catholic priest of 22 years, (BereanBeacon.org);
YouTube: Catholic Inquisition and The Torture Tools ;The Key to Pope Francis’s
Identity; Pope Francis shows his true colors; Why Did 50 Priests Leave the
Roman Catholic Chuch?
17. Veith, Walter: YouTubes: “The Theology of the Antichrist-Whole Truth”, many
tapes on Jesuits, Reformation, Counter Reformation, Catholics, Vatican, New
World Order-#23

18. Ranke, Leopold von, History of The Popes, Their church and State, and
Especially of Their Conflicts With Protestantism in the Sixteenth &
Seventeenth Centuries. (Three Volumes)
19. Shocking Confession of Sister Charlotte, former Roman Catholic Nun- See
YouTube, (Also see GC (Thai edition) สงครามระหว่าง ความดี กับ ความชั่ว) p.121
20. Terrible Pedophelia crimes committed by Catholic priests - check YouTube &
Google (also check-- many Catholic priests are gay), (Also see GC -Thai edition
which is bilingual (5% English) สงครามระหว่าง ความดี กับ ความชั่ว ) p.121,
21. Romanism And The Reformation- by Henry Grattan Guinness (must-read book)22. Only God knows exactly how many millions were murdered or killed or
burned at the stake or tortured to death by the Papacy ?? over a period
of 1260 years but there is enough evidence or “proofs” to show that it is
between 50 to 100 millions or more: See Appendix 7 Google: A secular
history book declares: “That the Church of Rome has shed more innocent
blood than any other institution that has ever existed among mankind, will
be questioned by no Protestant who has a competent knowledge of history.”
W.E.H. Lecky, History of the Rise and influence of the Spirit of Rationalism in
Europe-- pg.40 of vol. 1 or 2. http://oll.libertyfund.org/titles/lecky-history-ofthe-rise-and-influence-of-the-spirit-of-rationalism-in-europe-vol-1
Google: See Estimates of the number killed by the Papacy in the
Middle Ages by David Plaisted; Pacific Institute: See subtitle >> CONCLUSIVE
PROOF FROM THE BIBLE THAT THE POPE IS THE ANTICHRIST>>> www.pacinst.
com “150 millions” killed by Rome; Vicars of Christ by Peter de Rosa
; Halley’s Bible Handbook (old editions better—“50 millions” killed—)
by Henry H. Halley; Foxe Book of Martyrs; The Great Controvery by EGW
-“millions of martyrs” killed by Rome pg 59; See YouTube : Bob TretzCatholization of America – check minute 22 “100 millions” killed) ; Facts
about Roman Catholic inquisition; The Real History of the Evil Roman Catholic
Church; “80 Popes Tortured and Killed 50 millions”; Richard Bennett
(Catholic priest for 22 yrs) “50-100 millions”–Inquisition and Torture Tools ;
Bill Hughes-more than “100 millions”, The Vatican’s Role In The New World Order! ;
David Mould--“100 millions” killed; Walter Veith—“millions” killed;
Vatican Assassins by Eric Phelps -millions; ; 10 Facts about The Antichrist
See minute 17-19 -- Rome killed “countless numbers”;
23. The Suppressed Truth About The Assassination of Abraham Lincoln –By Burke
McCarty; Rome’s Responsibility for the Assassination of Abraham Lincoln by
General Thomas Harris—rare book suppressed by Rome since1897; See
Appendix 4 YouTube:The Lincoln Assassination by David Mould; The
Assassination of Abraham Lincoln By The Jesuits Of Rome
24. Unholy Trinity : The Vatican, the Nazis, and Soviet Intelligence – by Mark Aarons
& John Loftus

25. Dramatic Prophecies of Ellen White – by Herbert Edgar Douglass
26. The Secret History of the Jesuits by Edmond Paris.
27. Massacre of St. Bartholomew – by Henry White (must-read book -- can buy
from www.amazon.com)
28. National Sunday Law – by A. Jan Marcussen29. a) The New World Religion – by Gary H. Kah ( a reliable expert on the New
World Order) 29b) YouTube: The Real History of the Evil Roman Catholic
Church
30. Chick Publications, Tracts and Comics and books on Catholicism—Alberto
Rivera-an ex-Catholic priest and champion for God exposing the Papacy. See
comic books called Alberto, Jesuits, Godfathers, See book- ‘Is Alberto for Real’?
by Sydney Hunter You Tube: “Alberto Rivera (Ex Jesuit Priest) Part 1”; “The
Vatican’s Role In The New World Order” by Bill Hughes.
31. Is it not true that all Jesuits of the Catholic Church take the Jesuit Oath? (The
Jesuit Extreme oath of Induction) which is the most diabolical, cruelest oath (in
the history of mankind) invented by the alleged followers of Jesus from the
“Society of Jesus” !! The Jesuits (Pope Francis is the first Jesuit pope) swear to
kill all Protestants, heretics and all enemies in the cruelest and most horrible
way. But Jesus said,” Love your enemies.” And Jesus also said, “ For the Son
of man (Jesus) is not come to destroy men’s lives, but to save them.” Luke
9:56 KJV See Appendix 3 in Thai but can translate. (GC-Thai edition สงคราม
ระหว่าง ความดี กับ ความชัว่ p.250) http://www.fossilizedcustoms.com/jesuitoath.htm
32. James Arabito: Must-see YouTube: Jesuits behind the door; The Secrets of the
Jesuits: and many other must-see tapes.
33. Annett, Kevin YouTube: The Vatican, Pedophilia & The Royals on Shattering
The Matrix- Kevin Annett; Antichrist, Child Trafficking & Pope Francis; Antichrist,
Child Trafficking & Pope Francis; Eric Jon Phelps, Kevin Annett & Mel Ve talk
about Vatican Assassins & Colonial Genocide
34A. The Two Babylons by Alexander Hislop; Babylon Mystery Religion by Ralph
Woodrow; 34B) John Dowling –The History of Romanism—a classic quoted
by EGW many times. GC 580; 34C) History of the Inquisition by Llorente (a
Catholic Inquisitor).
35. Must-see rare movies: YouTube: 1) Flame in the Wind produced by ‘Unusual
Film’about the Inquisition; 2) Martin Luther—a classic--1953 movie, also under
another name “I will not recant”. See GC-Thai 147) The Courageous Penn-True
Story. Must-read books: 1) Pilgrims’ Progress by John Bunyan—forgotten
classic about a Pilgrim’s journey in search of heaven--once known to be the
most popular religious book after the Bible. 2) The Great Controversy by Ellen
G White is perhaps taking over Pilgrim’s Progress in popularity. 3) You Tube:
The Great Controversy in Thai (has 5% rare, hidden,suppressed, priceless
“precious gems” in English);

36. The AntiChrist Is the Papacy. See Appendix 6, Man of Sin--2 Thess 2:3 ;
666? See p.461; Mark of the Beast is Sunday observance. Revelation 13
(CHAP 25) GC 604,GC605, GC445-450,GC579, GC627; The Image of the Beast
is apostate Protestantism. (Rev.13) GC438,GC442-445,GC449, p. 626 (CHAP 25):
Who Is the Whore of Revelation 17 ? First Beast of Rev.13 is the Papacy.
p.481; Second Beast of Rev. 13 is USA. p.591, GC439-442,GC579,CHAP 25
&35 ; Aims of the Papacy—Chap35, GC 606-7; Are Catholics Christian?
p.630,606 (Richard Bennett-You Tube); Three Angels Messages—God’s last
and most fearful message to us -Rev14:6-12— p.436,chapter 21, 22,25 ,38;
YouTube: The Antichrist--Gone! Adventist Crime Scenes. Part 3: (Proof that
Martin Luther called the pope, AntiChrist, three times in The Great Controversy)
Please search recommended books–Bible (KJV), GC-EGW-also see Appendix of
1911 edition), GC (Thai version) and YouTube:”The Great Controversy in Thai”:
www.doctorfreedom.com ; Bill Hughes, Walter Veith, David Mould, BobTretz,
James Arabito, Msladygracia, whiteestate.org ; or Bible Flock Box.
Disclaimer: This is not anti-Catholic bashing or anti-Protestant bashing or hate
speech ; it is just trying to tell you the truth with love. Jesus reproved the apostate Jewish
Church and her hypocritical church leaders. Was it done with intense hatred (anti-Jewish
bashing) or with love and tears in his eyes ? (Luke 19:41-44, GC-English pg.18.1 or GC-Thai
pg.xxvi, pg 2-3) Yet the Jews branded Jesus as a “heretic” and hanged the innocent
Messiah on the cross like the Papacy burned countless numbers of Bible-believing,
innocent, true Christians at the stake by condemning them as “heretics”. Similarly,
followers of Jesus today are to be watchmen for God--to blow the trumpet and warn
others of approaching danger and to “reprove” evil. (Ezekial 3:17-21; Eze 33 Ephesian 5:
11 KJV) WWM does not necessarily agree with everything from the sources mentioned
and cannot be held responsible for the accuracy of all facts, but we try our very best to
give you the best and the most reliable and unbiased, neutral sources. But WWM does
guarantee the accuracy of the Bible (KJV) and EGW. Please read Introduction คำ�นำ� page
X11 of this book (GC-Thai) . If you can’t read Thai, use Google Translate ).

“ Men are closing their eyes to the real character of Romanism and the
dangers to be apprehended from her supremacy. The people need to
be aroused to resist the advances of this most dangerous foe to civil
and religious liberty.” p.570-Thai GC (GC566.1) 607-608 EGW WWM

ถ้าท่านต้องการศึกษาพระคัมภีร์เพิ่มเติม หรือสั่งซื้อหนังสือเล่มนี้
หรือ ต้องการสนับสนุนให้มีการพิมพ์หนังสือเล่มนี้เพิ่มเพื่อจะได้เผยแพร่
ได้มากยิ่งขึ้น
ติดต่อ
กลุ่มยามนักรบ WWM
ตู้นปณ.553 พระโขนง กทม 10110
Contact : watchmenwarriors@hotmail.com
Website : www.doctorfreedom.com

 KJV = King James Version, (พระคัมภีร์ฉบับ คิงเจมส์)
้ ปลเป็นไทย)
 GC = The Great Controversy, (หนังสือเล่มนีแ
 EGW = Ellen G. White, (นาง เอเลน จี ไวท์)
 WWM = Watchmen Warriors Ministry = กลุ่มยามนักรบ

 KJV = King James Version, (พระคัมภีร์ฉบับ คิงเจมส์)
้ ปลเป็นไทย)
 GC = The Great Controversy, (หนังสือเล่มนีแ
 EGW = Ellen G. White, (นาง เอเลน จี ไวท์)
 WWM = Watchmen Warriors Ministry = กลุ่มยามนักรบ

“เพราะว่าพระเจ้า
ทรงรักโลกจนได้
ทรงประทานพระบุตร
องค์เดียวของพระองค์
ที่บังเกิดมา
เพื่อผู้ใดที่เชื่อในพระบุตรนั้น
จะไม่พินาศ
แต่มีชีวิตนิรันดร์”
พระคัมภีร์ไบเบิล ยอห์น
คำ�ตอบ: ชีวิตที่โดดเดี่ยวคือ พระเยซูคริสต์

3 :16 KJV

ใครคือนาง เอเลน จี ไวท์
นาง เอเลน จี ไวท์ Ellen G White (1827 – 1915)

ค�ำอธิฐานของผู้มุ่งมั่นจริงใจใฝ่หาสัจธรรม
(ดุจการค้นหาขุมทรัพย์)
“ข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ทรงสถิตในสวรรค์

หนังสือเล่มนี้แปลมาจาก หนังสือ The Great Controversy (เดอะ
เกรท คอนโทรเวอร์ซี่ ) หมายถึงสงครามระหว่างความดีและความชั่ว
เขียนโดย นาง เอเลน จี ไวท์ พิมพ์เผยแพร่ เมือ่ ค.ศ.1888 - 1911 แปล
เป็น 78 ภาษาแล้วและขายได้กว่า 30 ล้านเล่ม

โปรดประทานสติปัญญาให้ข้าฯสามารถรู้ว่าอะไรคือความจริงและ
อะไร คือความเท็จ

นอกจากพระคัมภีร์ไบเบิลแล้ว หนังสือเล่มนี้มีความส�ำคัญที่สุดใน
ยุคสุดท้ายของโลกนี้ ทุกคนควรอ่านเพราะเป็นการท�ำนาย ถึงปัจจุบนั
และอนาคต ของโลก ตัง้ แต่เผยแพร่ มีหลายเหตุการณ์ได้เกิดชึน้ จริงแล้ว
ตามที่ท�ำนายในหนังสือเล่มนี้ซึ่งเขียนมา กว่า 100 ปีแล้ว

โปรดช่วยให้ข้าฯละทิ้งสิ่งที่ผิดและท�ำในสิ่งที่ถูกต้อง

1. นางเอเลน ไวท์ ได้ รั บ การจั ด อั น ดั บ ว่ า เป็ น นั ก เขี ย นใน
		 ประวัตศิ าสตร์ทมี่ ผี คู้ นเอาไปแปลเป็นภาษาอืน่ ๆ มากเป็นอันดับ
		 3 ของโลก (160 ภาษา)
2. นางเอเลน ไวท์ เป็น นักเขียนชาวอเมริกัน ที่มีคนเอาไปแปล
		 มากที่สุด
3. นางเอเลน จี ไวท์เขียนและพิมพ์เป็นหนังสือมากกว่า และ
		 แพร่ ห ลายมากกว่ า งานเขี ย นต่ า งๆของนั ก เขี ย นหญิ ง อื่ น ๆ
		 ในประวัติศาสตร์

โปรดประทานความเข้มแข็งให้ข้าฯ ปฏิเสธสิ่งที่เป็นความเท็จและ
ยอมรับความจริง

โปรดประทานพลังให้ข้าฯต่อต้านความชั่วอย่างต่อเนื่องตลอดไป
และยึดมั่นในการกระท�ำความดีด้วยความยินดี
โปรดประทานความกล้าหาญให้ข้าฯกล้าประนามความผิดหรือความชั่ว
และกล้าพูดความจริง
โปรดช่วยให้ข้าฯอย่าได้ประณีประนอมกับความชั่วแม้เพียงเล็กน้อยแต่
รักมั่นคงในสัจธรรม
และท้ายที่สุด
โปรดช่วยให้ข้าฯยืนหยัดเพื่อความถูกต้องแม้ฟ้าจะถล่มดินจะทะลาย
อาเมน”
น.พ. โชติช่วง ชุตินธร
Watchmen Warriors Ministry (WWM)

www.whiteestate.org, www.ellenwhitedefend.com
A Gift of Light by Roger W. Coon ; Defending the Spirit of Prophecy –
by Vance Ferrell

**
ยอห์น 14:6; กิจการ 4:12; 1 ทิโมธี 2:5; มัทธิว 4 :17; เอเสเคียล18:31,32; มัทธิว 6:33

โลกยุคสุดท้ายนี้ สังคมมีปัญหายุ่งยากล�ำบากน่ากลัวมากอย่างที่
ไม่เคยเห็นมาก่อน ไม่เคยมากเท่านี้ ไม่เคยบ่อยเท่านี้ ไม่เคยรุนแรงเท่านี้
และไม่เคยเกิดขึน้ พร้อมๆกันอย่างต่อเนือ่ งไม่หยุด!! สรุปแล้วเป็นวิกฤตการณ์
ทีน่ า่ กลัวทุกด้าน เช่น เศรษฐกิจก�ำลังล่มสลายทัว่ โลก (ธุรกิจ ธนาคาร ล้มละลาย
คนตกงาน) การเมืองยุ่งเหยิง (จราจล เผาบ้านเผาเมือง สงครามโลกครั้งที่ 3
เกิดได้ทกุ เวลา เขมรฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ 3 ล้านคนเพราะเอียงซ้าย) คุณธรรมเสือ่ ม
(มนุษย์ทำ� บาปมากขึน้ ปฏิเสธว่ามีพระเจ้าพระผูส้ ร้างโลก และพระผูช้ ว่ ยให้รอด
และศีลธรรมเสือ่ ม มีความสับสนทางเพศ(ท�ำลายประเพณีทดี่ งี ามของครอบครัว
และความศักดิ์สิทธิ์ของการสมรส) ภัยจากผู้ก่อการร้าย ภัยพิบัติ (แผ่นดินไหว
บ่อยขึ้นและรุนแรงขึ้น พายุ น�้ำท่วม สึนามิ) และเชื้อโรคติดต่ออย่างน่ากลัว
โรคมะเร็ง และอุบตั เิ หตุ คร่าชีวติ มนุษย์ตายทุกวัน และมีระเบิดนิวเคลียร์จำ� นวน
มากที่สามารถฆ่าคนทั้งโลกให้ตายหมดได้หลายรอบ สิ่งเหล่านี้เป็น ปัญหาที่
มนุษย์แก้ไม่ได้ นางเอเลน จี ไวท์ ชี้ให้เห็นว่า พระเจ้า (พระเยซูคริสต์)
บอกว่าพระองค์เป็นทางออกและเป็นทางเดียวเท่านั้น สิ่งเหล่านี้เป็นการ
เตือนจากพระเจ้าเป็นครั้งสุดท้าย เพื่อให้เรากลับใจหันกลับมาหาพระเจ้า
และค้นหาความจริงเพื่อจะมีความสุขที่แท้จริงมีความรอด สวรรค์ ชีวิตนิรันดร์
ซึ่งเราน่าจะให้ความส�ำคัญมากที่สุด**
WWM

EGW

พระเยซูตรัสว่า “เพราะถ้าผู้ใดจะได้สิ่งของสิ้นทั้งโลก แต่
ต้องสูญเสียจิตวิญญาณ(ชีวิต)ของตน ผู้นั้นจะได้ประโยชน์
อะไร” มาระโก 8 : 36

ส ง ค ร า ม ร ะ ห ว่ า ง ค ว า ม ดี กั บ ค ว า ม ชั่ ว

ยุคสุดท้ายนี้หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่สำ�คัญที่สุด
ทุกคนควรอ่าน!
(นอกจากพระคัมภีร์ไบเบิล)

ส ง ค ร า ม ร ะ ห ว่ า ง
ค ว า ม ดี
กั บ
ค ว า ม ชั่ ว

The Great Controversy
Ellen G. White

อ ดี ต

ป ั จ จุ บั น อ น า ค ต

