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ขออุทิศข่าวประเสริฐ

ที่ล�้าเลิศให้เกิดผล

ในชีวิตเยาวชน

และทุกคนที่อ่านเทอญ



ค�านิยม

(

จุดเร่ิมต้นไม่ใช่ความส�าเร็จ และจุดเร่ิมต้นอาจอยู่ห่างจากความส�าเร็จมาก แต่
สองสิ่งนี้เชื่อมต่อกันเป็นลูกโซ่ ดังนั้นการเร่ิมต้นท่ีดีในช่วงวัยเยาว์จึงเป็นรากฐานของ
ความส�าเร็จในวัยผู้ใหญ่

เน้ือหาในหนังสือ “ข่าวประเสริฐส�าหรับเยาวชน”  ช่วยให้เรารู้ว่าการท่ีเยาวชนจะ 
เติบโตเป็นผู้ใหญ่ท่ีมีคุณภาพได้น้ัน เขาจะต้องต่อสู้กับความผิดความบาปเพื่อสร้าง 
เอกลักษณ์ของตน เขาจึงจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ท่ีดีและเข้มแข็งได้ บุคลิกลักษณะ ความคิด 
ความเชื่อและทักษะความสามารถของคนล้วนเกิดจากการฝึกฝน ถ้าละเลยการต่อสู้กับ
ความคิดที่ไม่ดีก็จะสร้างลักษณะนิสัยที่ดีให้เกิดขึ้นไม่ได้

หนังสือ  “ข่าวประเสริฐส�าหรับเยาวชน” โดยนางเอเลน จี. ไวท์นี้ได้แนะน�า
เร่ืองการศึกษา การท�างาน การใช้ชีวิต และลงท้ายด้วยการแต่งงานมีครอบครัว ตาม
ค�าสอนในพระคัมภีร์ เยาวชนท่ีได้รับการพัฒนาให้มีลักษณะนิสัยท่ีดีและเข้มแข็งพร้อม
กับมีครอบครัวที่ตรงตามค�าแนะน�าในหนังสือเล่มนี้ ก็จะเป็นผู้ใหญ่ท่ีดี มีชีวิตอยู่รอดได้
สามารถเป็นท่ีพ่ึงของผู้อ่ืน ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า และได้รับความช่ืนชมยินดีในชีวิต

ทุกคนที่อ่านและจับประเด็นเนื้อหาในหนังสือ “ข่าวประเสริฐส�าหรับเยาวชน” 
ให้ดีจะได้รับค�าสอนที่จ�าเป็นต่อชีวิตมากมาย ซึ่งหาจากท่ีอื่นไม่ได้ ขอให้ทุกคนได้รับ
ปัญญาและพระพรจากการอ่านหนังสือเล่มนี้

 สามารถ วงศ์นภาไพศาล
 หัวหน้าแผนก
 หนังสือวิญญาณแห่งค�าพยากรณ์



ค�าน�า

(

จากผู้รวบรวมฉบับภาษาอังกฤษ [ค.ศ. 1930]

ในสมัยโบราณ ขณะท่ีกรุงเยรูซาเล็ม 
จะถูกสร้างขึ้นใหม่นั้น ผู้เผยพระวจนะเห็น 
ในนิมิตและได้ยินผู้ส่ือข่าวชาวสวรรค์พูดว่า 
“ว่ิงสิบอกชายหนุ่มคนน้ัน” เศคาริยาห์ 2:4 
และแล้วด้วยเหตุนี้ ในวันส้ินยุค ชายหนุ่ม
และหญิงสาวของขบวนการประกาศการ
เสด็จกลับมาของพระเยซูได้รับบัญชาให้มี
ส่วนร่วมในกิจกรรมอันส�าคัญย่ิงนี้ท่ีจะรับ
ใช้ในช่วงปิดท้ายของประวัติศาสตร์โลก

“พระยาห์เวห์ทรงแต่งต้ังให้เยาวชน 
เป็นผู้ช่วยของพระองค์” “Testimonies
fortheChurch”Vol.VII,p.64.

“ด้วยกองทัพคนงานเยาวชนมากมาย 
ของเราเช่นนี้ที่ได้รับการฝึกอบรมมาอย่าง 
ถูกต้องเพื่อท่ีจะน�าข่าวสารของการวาย
พระชนม์ การกลับเป็นขึ้นจากความตาย  
และการเสด็จกลับมาในเร็ววันของพระคริสต์ 
ประกาศไปยังท่ัวโลกได้อย่างรวดเร็วเพียงไร” 
“Education,”p.271.

ข่าวสารเช่นนี้มาถึงเยาวชนของ 
ขบวนการประกาศการเสด็จกลับมาของ 
พระ เย ซูผ่ านวิญญาณแห่ งการ เผย 
พระวจนะมาตลอดตั้งแต่สมัยแรกเร่ิม 
ที่สุดของพระราชกิจผู้รับใช้ท่ีพระยาห์เวห์ 

ทรงเลือก เพื่อเปิดเผยของประทานนี้คือ 
นางเอเลน จี. ไวท์ ท่านเป็นหญิงสาว อายุ 
17 ปีเท่านั้นเพื่อเริ่มรับใช้ในพันธกิจน้ี 
นางเอเลนจี. ไวท์ เข้าใจได้ดีถึงการด้ินรน 
ต่อสู้กับอ�านาจแห่งความมืดของช่วงวัยเด็ก 
และวัยเยาว์ แต่นางเอเลน จี. ไวท์ เข้าใจถึง 
ชีวิตแห่งชัยชนะที่มีในพระคริสต์ ข่าวสาร
ค�าสั่งสอน ความเห็นใจและค�าตักเตือน
มากมายท่ีออกมาจากปลายปากกาของ
ท่านส่งตรงไปถึงเยาวชน และข่าวสาร
เหล่านี้น�าความคิดของเยาวชนให้หัน
เข้าหาพระคริสต์ และชี้แนะว่าพระวจนะ
ของพระองค์เป็นแหล่งก�าลังเพื่อสร้างชาย
หนุ่มและหญิงสาวคริสเตียนท่ีมีคุณธรรม 
และท�าหน้าท่ีมากมายเพ่ือปลูกฝังวิญญาณ 
แห่งการอุทิศตนท่ีเห็นในอุปนิสัยของเยาวชน 
มากมายของเรา

ในระหว่างปี ค.ศ. 1892 และ 1893 
ข่าวสารท่ีทรงโปรดประทานมาให้น้ันเสนอ 
แนะให้เยาวชนรวมกันเป็นกลุ่ม จัดต้ังเป็น 
สมาคมเพ่ือการท�างานรับใช้แบบคริสเตียน 
จากข้อเสนอแนะเหล่าน้ีท�าให้ก่อต้ังสมาคม 
ของเยาวชนขึ้นท่ีเรียกว่ามิชชั่นนารีอาสา 
[Missionary Volunteers, M.V.] ซ่ึงพิสูจน์



ให้เห็นแล้วถึงพลังของการยกชูระดับและ 
ผูกพันเยาวชนชาวแอ๊ดเวนตีสทั่วทั้งโลก

ในขณะท่ีผลงานเขียนของนางไวท์ 
ที่ไปถึงเยาวชนนั้นมีอยู่ ในหนังสือและ 
สื่อส่ิงพิมพ์มากมาย บทความมากมายท่ี 
ตีพิมพ์ใน ยูทอินสต รัส เตอ ร์  [You th 
Instructor] และนิตยสารอื่นๆ น้ันไม่ได้ 
ถูกเก็บไว้อย่างเป็นระบบและถาวร ค�าสอน 
เหล่านี้เป็นมรดกอันล้�าค่าและสมควรอยู่ 
ในมือของเยาวชนในปัจจุบัน แผนกเยาวชน 
ของส�านักงานใหญ่ลงมือทบทวนเอกสาร
ทั้งหมดท่ีนางไวท์เขียนในนิตยสารต่างๆ 
ตั้งแต่แรกเร่ิมและคัดเลือกค�าชี้แนะที่  
เก่ียวข้องกับเยาวชนและปัญหาของเยาวชน 
ในการคัดเลือกบทความนั้น บ่อยครั้ง 
ไม่อาจที่จะน�ามาทั้งบทได้ แต่ได้ใช้ความ
พิถีพิถันอย่างเอาใจใส่คัดเลือกผลงาน 
เขียนเพื่อให้สื่อความหมายของผู้เขียนได้
อย่างชัดเจนในเร่ืองนี้ ด้วยมุ่งหวังให้เป็น
หนังสือที่มีความสมดุลของการสั่งสอน 
เราได้รวมเนื้อหาที่มีอยู่แล้วในรูปแบบ
หนังสือท่ีไม่ได้เผยแพร่ท่ามกลางเยาวชน
มากนักเข้ามาด้วย

งานรวบรวมและจัดเรียงบทความท่ี 
ประกอบข้ึนเป็นหนังสือเล่มนี้เป็นผลงาน
ความร่วมมือระหว่างส�านักงานพิทักษ์ 
 
ทรัพย์สินของเอเลน จี.ไวท์กับเลขาธิการ
แผนกเยาวชนมิชชั่นนารีอาสาโดยผ่าน
ทางส�านักพิมพ์เซาธ์เทนแอ็ดโซซีเอชั่น 
ได้มาเป็นรูปเล่มท่ีสวยงาม และน่าสนใจ 
หวังว่าความสนใจที่เยาวชนให้กับหนังสือ
เล่มนี้จะน�าพาพวกเขาไปสู่การศึกษาด้วย
ความเอาใจใส่ข่าวสารทั้งหมดที่มาถึง 
คริสตจักรที่เหลืออยู่โดยผ่านวิญญาณแห่ง
การเผยพระวจนะ

ค�าอธิษฐานอย่างร้อนรนจริงจังท่ีสุด 
ของเราก็คือต้องการให้ข่าวสารนี้มีพลัง
ยิ่งใหญ่ไปทั่วโลกเพื่อไปถึงเยาวชนของ
ขบวนการประกาศข่าวการเสด็จกลับมา
ของพระเยซู ให้มีอุปนิสัยคริสเตียนท่ี
สมบูรณ์แบบและสร้างแรงผลักดันใหม่ให้ 
กับภาระท่ีต้องท�าให้ข่าวประเสริฐ นั่นก็คือ 
“ข่าวประเสริฐไปทั่วโลกในช่ัวอายุของ
เรา”

 เอม. อี. เคิร์น [M.E. Kern]
 เลขาธิการแผนกเยาวชนมิชชั่นนารีอาสาส�านักงานใหญ่คริสตจักร์ 
 เดอะเจนเนอราลคอนเฟอร์รานส์
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บทที่

 1	 บทน�ำ

กำรสร้ำงอุปนิสัยเพื่อนิรันดร์กำล
ดิฉันสนใจเรื่องของเยาวชนอย่าง

สุดซึ้งและปรารถนาอย่างย่ิงที่จะเห็น
พวกเขาบากบ่ันเพื่อขัดเกลาอุปนิสัย
แบบคริสเตียนให้ดีพร้อม เพื่อแสวงหา
อย่างขยันหม่ันเพียรและอธิษฐานอย่าง
จริงใจที่จะได้รับการฝึกอบรมซึ่งจ�าเป็น
ส�าหรับการรับใช้ที่คู ่ควรกับพระราชกิจ
ของพระเจ้า ดิฉันหวังท่ีจะเห็นพวกเขา
ช ่วยเหลือซ่ึงกันและกันเพื่อก ้าวไปสู ่
ประสบการณ์คริสเตียนในระดับท่ีสูงข้ึน 
{MYP 15.1}

พระคริสต์เสด็จมาสอนทางแห่ง
ความรอดให้แก ่ครอบครัวมนุษย ์และ
พระองค์ทรงท�าทางให้เรียบง่ายมากจน
เด็กก็ยังเดินบนเส้นทางน้ีได้ พระองค์ทรง
เชิญชวนสาวกของพระองค์ให้ติดตาม
ต่อไปเพื่อเรียนรู้พระองค์ และในขณะที่
ปฏิบัติตามค�าชี้แนะของพระองค์ทุกวัน 
พวกเขาเรียนรู้ว่าการปรากฏของพระองค์
ก็แน่นอนเหมือนรุ่งอรุณ {MYP 15.2} 

คุณเคยมองดูดวงอาทิตย์ขึ้นและ
เห็นความสว่างค่อยๆ แผ่คลุมโลกและ
ท้องฟ้า รุ่งอรุณสว่างข้ึนทีละเล็กทีละน้อย
จนกระท่ังดวงอาทิตย์ปรากฏ แล้วแสงจะ
ร้อนแรงและเจิดจ้ายิ่งข้ึนจนเป็นรัศมีแรง
กล้าเต็มที่ของเท่ียงวัน นี่เป็นค�าบรรยาย
อันสวยงามเพื่อให้เห็นถึงสิ่งท่ีพระเจ้าทรง

ประสงค์ท่ีจะประกอบกิจเพื่อบุตรทั้งหลาย 
ของพระองค์ในการขัดเกลาประสบการณ์ 
คริสเตยีนของพวกเขาให้ดีพร้อม ในขณะที ่
เราด�าเนินไปในแต่ละวันภายใต้แสงสว่าง 
ทีพ่ระองค์ประทานให้เรา ด้วยความเตม็ใจ 
ที่จะปฏิบัติตามข้อก�าหนดของพระองค์ 
ประสบการณ์ของเราจะเติบโตและขยาย
เพิ่มข้ึน บรรลุถึงการเป็นชายหญิงที่เจริญ 
เตม็ทีจ่นถงึความไพบูลย์ของพระเยซคูริสต์ 
{MYP 15.3}

เยาวชนจ�าเป็นต้องน�าแนวทางที่
พระคริสต์ปฏิบัติมาวางไว้อยู่เบ้ืองหน้า
เสมอ ทุกย่างก้าวเป็นแนวทางของการ
เอาชนะ พระคริสต์ไม่ได้เสด็จมายังโลกใน
ฐานะพระราชาเพื่อปกครองประชาชาติ 
พระองค์เสด็จมาในฐานะมนุษย์ผู้ถ่อมตน 
เพื่อถูกทดลองและชนะการทดลอง เรา 
ต้องคอยติดตามต่อไปเพื่อเรียนรู ้พระ 
เป็นเจ้า ในการศึกษาชีวิตของพระองค์ 
เราจะเรียนรู้โดยผ่านพระองค์ว่าพระเจ้า
ทรงประกอบกิจให้แก่บุตรท้ังหลายของ
พระองค์มากเพียงไร และเราจะเรียนรู้ว่า 
ไม่ว่าการทดลองของเราจะรุนแรงเพียง
ไร ก็จะไม่หนักเกินกว่าที่พระคริสต์ทรง
รับมาแล้วเพื่อเราจะเรียนรู้ถึงทางนั้น เป็น
สัจธรรมและชีวิต ด้วยการด�าเนินชีวิตตาม
แบบอย่างของพระองค์ เราจะแสดงออก
ถึงความชื่นชมในการเสียสละของพระองค์
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ที่ทรงกระท�าเพื่อเรา {MYP 16.1}
เยาวชนได้รับการไถ่แล้วด้วยราคา

ที่เหนือการประเมินใดๆ แม้กระทั่งด้วย
พระโลหิตของพระบุตรของพระเจ้า ให้
พิจารณาการเสียสละของพระบิดาด้วย
การอนุญาตให้พระบุตรของพระองค์สละ
พระชนม์นี้ ให้พินิจดูว่าพระคริสต์ทรงเสีย
สละอะไรบ้างเม่ือพระองค์ทรงก้าวออก
จากราชส�านักแห่งแผ่นดินสวรรค์และราช
บัลลังก์เพื่อสละชีวิตเป็นเครื่องบูชาประจ�า
วันส�าหรับมนุษย์ พระองค์ทรงทนต่อการ
ถูกต�าหนิและการทารุณข่มเหง พระองค์
ทรงทนต่อการดูถูกและการเยาะเย้ยที่
มนุษย์ชั่วน�ามากองใส่พระองค์ และเม่ือ
พระราชกิจของพระองค์ในโลกเสร็จสิ้น
อย่างสมบูรณ์แล้ว พระองค์ทรงทนทุกข์
ทรมานจนกระทั่งมรณาบนกางเขน ให้
พินิจถึงความทุกข์บนกางเขน ความทุกข์
จากตะปูท่ีตรึงใส่พระหัตถ์และพระบาท
ของพระองค์ จากการเยาะเย้ยและการ
ข่มเหงของคนท่ีพระองค์เสด็จมาช่วยให้
รอดพ้น จากพระพักตร์ของพระบิดาที่หัน
ออกไปจากพระองค์ แต่ทั้งหมดที่เกิดขึ้นนี้ 
พระคริสต์ทรงเปิดทางที่เป็นไปได้ส�าหรับ
คนทั้งหลายที่ปรารถนาจะได้รับชีวิตเทียบ
เคียงกับชีวิตของพระเจ้า {MYP 16.2}

พระสหำยซื่อสัตย์ท่ำนหนึ่ง
เ ม่ือพระคริสต ์เสด็จกลับขึ้นไป

ยังสวรรค์เพื่อเฝ้าพระบิดานั้น พระองค์
ไม่ได้ละท้ิงผู ้ติดตามของพระองค์อย่าง
ปราศจากความช ่วยเหลือ พระองค ์

ประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ ในฐานะ
ตัวแทนของพระองค์ และเหล่าทูตสวรรค์
ในฐานะวิญญาณรับใช้มาช่วยผู้ที่ต้องตก
อยู่ในความทุกข์ของการต่อสู้ในสงคราม
แห่งความเชื่อ  โปรดจดจ�าไว ้เสมอว่า
พระเยซูทรงเป็นผู้ช่วยของคุณ ไม่มีผู้ใด
เข้าใจอุปนิสัยเฉพาะตนของคุณได้เท่า
พระองค์ พระองค์ทรงเฝ้าติดตามคุณอยู ่
และหากคุณเต็มใจท่ีจะให้พระองค์น�าชีวิต 
พระองค์จะทรงล้อมตัวคุณด้วยอิทธิพล
เพื่อประกอบการดีท่ีจะท�าให้คุณกระท�า
ทุกสิ่งตามน�้าพระทัยของพระองค์เพื่อคุณ 
{MYP 17.1}

ในชีวิตนี้ เราก�าลังเตรียมตัวเพื่อ
ชีวิตในภายภาคหน้า ในไม่ช้า จะมีการ
ตรวจสอบคร้ังยิ่งใหญ่เม่ือจิตวิญญาณทุก
ดวงท่ีคอยแสวงหาอุปนิสัยดีพร้อมแบบ
คริสเตียนจะต้องผ่านค�าถามตรวจสอบ
หาความจริงของพระเจ้า คุณก�าหนดแบบ
อย่างที่คนอื่นจะท�าตามอย่างปลอดภัย 
แล้วหรือไม่ คุณเฝ้าระวังจิตวิญญาณด่ัง 
ผู้ที่จะต้องรายงานแล้วหรือยัง ชาวสวรรค ์
สนใจเยาวชนท้ังหลายและพวกเขาหวัง 
อย่างแรงกล้าว่าคุณจะผ่านการทดสอบและ 
พร้อมจะรับฟังค�าพูดที่เห็นชอบว่า “ดีแล้ว
เจ้าเป็นบ่าวท่ีดีและสัตย์ซื่อ. . . . เจ้าจง 
ร่วมยนิดีกับนายของเจ้าเถดิ” มัทธวิ 25:21 
{MYP 17.2}

ให้เยาวชนจดจ�าไว้ว่าพวกเขาจะต้อง 
สร้างอุปนิสัยบนโลกนี้เพื่อนิรันดร์กาล 
และพระเจ้าทรงก�าหนดให้พวกเขาท�าดี
ที่สุด ให้ผู ้ที่มีประสบการณ์สูงกว่าคอย
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เฝ ้าดูผู ้ ท่ีอ ่อนวัยกว ่าและเ ม่ือเห็นว ่า 
พวกเขาถกูการทดลอง น�าพวกเขาออกมา 
และอธิษฐานกับพวกเขาและอธิษฐาน 
เผื่อพวกเขา พระเจ้าทรงประสงค์ให้เรา 
มองเ ห็นถึ งการเสียสละ ย่ิง ใหญ ่ของ 
พระคริสต์เพื่อเราด้วยการใส่ใจในเรื่องของ 

ความรอดของผู ้ท่ีพระองค์เสด็จมาช่วย 
พวกเขาให้รอด หากเยาวชนจะแสวงหา 
พระคริสต์ พระองค์จะทรงกระท�าให้ความ 
พยายามของพวกเขาเกิดผล  .--Mrs. 
E. G. White, The Youth’s Instructor, 
November 21, 1911. {MYP 18.1}

L1K บทน�า ] 3

หากเราชนะความยากล�าบากอันแรก

เราก็จะเข้มแข็งขึ้นที่จะเผชิญหน้ากับอุปสรรค์อันต่อไป. . . .

ด้วยการมองไปยังพระเยซู

{MYP 46.1}



4 ] 
Messages to Young People
ข่าวประเสริฐส�าหรับเยาวชน

ผู้ที่ในทุกสิ่งเทิดทูนพระเจ้าไว้เป็นอันดับแรก

และอันดับสุดท้าย. . . . 

คือผู้ที่มีความสุขที่สุดในโลก 

{MYP 38.1}



ตอนที่	1

พระประสงค์ของพระเจ้ำ
ส�ำหรับเยำวชน

บทที่	2-9

เพื่อให้พันธกิจทุกสาขารุกหน้าไปได้นั้น พระเจ้าทรงเรียก
หาความกระฉับกระเฉง ความกระตือรือร้น และความกล้าหาญ
ของเยาวชน พระองค์ทรงเลือกเยาวชนเข้าร่วมช่วยพระราชกิจของ
พระองค์ให้ขับเคล่ือนหน้าไป การจะวางแผนด้วยสมองท่ีแจ่มใสและ
ลงมือปฏิบัติด้วยความกล้าหาญได้นั้นต้องการพลังงานสดใหม่ที่
ไม่พิการ พระเจ้าทรงเชิญชายหนุ่มหญิงสาวให้ถวายตัวแด่พระเจ้า 
ด้วยการใช้พลังแรงกายท่ีเข้มแข็ง ด้วยแนวคิดที่กว้างไกลว่องไว 
และด้วยการกระท�าที่กระฉับกระเฉงในการลงมือปฏิบัติ พวกเขา
จะถวายเกียรติพระเจ้า และน�าความรอดบาปมาให้กับเพื่อนมนุษย ์
--”Gospel Workers,” page 67. {MYP 19.1}
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บทที่

	2 กำรทรงเรียกเยำวชน

พระเจ้าทรงประสงค์ให้เยาวชนเป็น
ผู้มีความตั้งใจจริงจัง เพื่อเตรียมพร้อมท่ี
จะลงมือท�างานในพระราชกิจอันประเสริฐ
ของพระองค์ และมีความเหมาะสมที่จะ 
แบกรับความรับผิดชอบ พระเจ้าทรงเรียก 
ชายหนุม่ทีมี่หวัใจไม่ทจุริต ร่างกายแข็งแรง 
และกล้าหาญ และมุ่งม่ันท่ีจะต่อสู ้อย่าง
ลูกผู ้ชายในความขัดแย้งท่ีอยู ่ต ่อหน้า
พวกเขา  เพื่อพวกเขาจะถวายเกียรติ
พระเจ้าและเป็นพระพรแก่มนุษยชาต ิ
หากเยาวชนเพียงแต่จะเอาพระคัมภีร์มา
ศึกษา เพียงแต่จะท�าให้ความปรารถนา
อย่างมุทะลุสงบลงและคอยฟังพระสุรเสียง
ของพระผู้สร้างและพระผู้ไถ่ของพวกเขา
แล้ว พวกเขาไม่เพียงแต่จะมีสันติภาพกับ
พระเจ้าแต่จะค้นพบว่าตัวเองสง่างามขึ้น
และปรับตัวสูงขึ้น เพื่อนเยาวชนของดิฉัน 
การปฏิบัติตามค�าสอนในพระวจนะของ
พระเจ้าจะให้ประโยชน์ท่ีย่ังยืนนิรันดร์แก่
คุณ เพราะมีความส�าคัญอย่างประมาณค่า
ไม่ได้ส�าหรับคณุ {MYP 21.1} 

ดิฉันวิงวอนขอให้พวกคุณเป็นคน 
ฉลาดและพิจารณาว่าการด�าเนินชีวิต
อย่างป่าเถือ่นท่ีไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคมุ
ของพระวิญญาณบริสุทธิ์จะมีผลลัพธ ์ 
เช่นไร “อย่าหลงเลย ท่านจะล้อเล่นกับ 
พระเจ้าไม่ได้ เพราะว่าใครหว่านอะไรลง 
ก็จะเกี่ยวเก็บสิ่งนั้น คนท่ีหว่านสิ่งท่ีตอบ

สนองเนื้อหนังของตน ก็จะเก็บเ ก่ียว 
ความเป่ือยเน่าจากเนือ้หนงันัน้” กาลาเทยี 
6:7, 8 เพื่อเห็นแก่จิตวิญญาณของคุณเอง 
เพื่อเห็นแก่พระคริสต์ พระองค์ผู้ทรงสละ
พระองค์เองเพื่อช่วยคุณออกจากความ 
พนิาศ ขอให้คณุหยุดสกันดิตรงช่วงเริม่ต้น 
ชีวิตและประเมินความรับผิดชอบของคุณ 
โอกาสของคุณ ความเป็นไปได้ของคุณ 
พระเจ ้าประทานโอกาสให้คุณท�าเพื่อ
เป้าหมายระดับสูง อิทธิพลของคุณอาจ
บอกถึงความจริงของพระเจ้า คุณเป็น
ผู ้ร ่วมท�างานกับพระเจ้าในพระราชกิจ
ยิ่งใหญ่ของการไถ่มนุษย์ให้รอด.  .  .  . 
{MYP 21.2}

กำรทรงเรยีกให้ไปสู่เป้ำหมำยชีวิต 
ระดับสูง

โอ อยากให้ชายหนุ่มซาบซึ้งถึงจุด
มุ่งหมายระดับสูงที่พวกเขาได้รับการทรง
เรียก ตรึกตรองทางเดินย่างเท้าของคุณ
ให้ดี จงเริม่ท�างานของคณุด้วยเป้าหมายที่
สูงส่งและบริสุทธิ์ และตั้งใจว่าด้วยอ�านาจ
พระคุณของพระเจ้าคุณจะไม่เดินออกจาก
ทางแห่งความเท่ียงธรรม หากคุณเร่ิม
เดินออกไปผิดทิศทาง ทุกย่างก้าวจะเต็ม
ไปด้วยภัยอันตรายและหายนะ และคุณ
จะเดินหลงจากทางแห่งความจริง ความ
ปลอดภัยและความส�าเร็จตลอดไป คุณ
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ต้องเสริมสร้างสติปัญญาให้เข้มแข็ง ท�าให้
ความส�านึกฝ่ายศีลธรรมว่องไวขึ้นด้วย
ฤทธานภุาพของพระเจ้า {MYP 22.1}

พระราชกิจของพระเจ้าต้องการ
พลังแรงกายระดับสูงที่สุดของมนุษย์ และ
งานหลายสาขาต ้องการชายหนุ ่มที่ มี
คุณสมบัติด้านความรู้ ภาระงานเหล่าน้ัน
ต้องการแรงงานท่ีเราวางใจได้เพื่อท�างาน 
ในพื้นนากว้างใหญ่ท่ีบัดน้ีขาวโพลนไปท่ัว 
จนต้องเก็บเก่ียวแล้ว ชายหนุ ่มผู ้ ซ่ึงมี 
ความสามารถธรรมดา ผู ้ซึ่ งถวายตัว
ทัง้หมดแด่พระเจ้าแล้ว ผูซ้ึง่ไม่ถกูความชัว่ 
และความไม่บริสุทธิ์แปดเปื้อน จะประสบ
ความส�าเร็จ และจะได้พลังที่จะท�างาน
ยิ่งใหญ่เพื่อพระเจ้า จงให้ชายหนุ ่มฟัง
ค�าเตือนสติ น้ีและจงมีสติสัมปชัญญะ 
{MYP 22.2}

มีเยาวชนจ�านวนมากเพียงไรใช้
พละก�าลังที่พระเจ้าประทานให้ไปกับส่ิง
โง่เขลาและฟุ ่มเฟือยไปอย่างสิ้นเปลือง 
ประวัติอันเจ็บปวดของเยาวชนมากมาย
ที่กลายเป็นซากมนุษย์ปรักหักพังทาง
ปัญญา ศีลธรรมและกายภาพเน่ืองจาก
หมกมุ ่นอยู ่ กับนิ สัยทรามชั่วเหล ่านั้น
ปรากฏอยู ่ต ่อหน้าดิฉัน ร ่างกายของ
พวกเขาพังพินาศไป ชีวิตที่น ่าจะเป็น
ประโยชน์เสื่อมทรามลงเพราะปล่อยตัว
ไปกับความสนุกสนานท่ีผิดพระบัญญัติ 
{MYP 22.3}

ดิฉันขอวิงวอนคุณที่เป็นเยาวชน
ผู ้ ท่ีสะเพร่าไม่ย้ังคิดแห่งกาลเวลานี้ให้
กลับใจใหม่และมาเป็นคนท�างานร่วมกับ

พระเจ้า ให้เอาเร่ืองนี้มาเป็นการเรียนใน
ชีวิตเพื่อเป็นพระพรและช่วยเหลือผู ้อื่น 
หากคุณแสวงหาการทรงช่วยของพระเจ้า 
ฤทธานุภาพของพระเจ้าจะกระท�าการ 
ในตวัคณุเพือ่ปราบอ�านาจอืน่ๆ ให้สิน้ซาก 
ไปและคณุจะถกูช�าระให้บริสทุธิด้์วยสจัธรรม 
บาปมีดกด่ืนอย่างน่ากลัวท่ามกลางเยาวชน 
ในทุกวันนี้ แต่จงต้ังเป้าประสงค์ของคุณที่
จะท�าสิ่งที่คุณท�าได้เพื่อช่วยกู้จิตวิญญาณ
ออกจากอ�านาจของซาตาน {MYP 22.4}

จงเป็นผู้ชูควำมสว่ำง
คณุจะต้องน�าความสว่างไปยงัทกุที่ 

ทีค่ณุไป ส�าแดงให้ผูอ้ืน่เหน็ว่าวตัถปุระสงค์ 
ของคุณมีความเข้มแขง็ ไม่ใช่เป็นคนลังเลใจ 
โอนเอียงไปตามค�าชักชวนของมิตรชั่วได ้
ง่ายๆ อย่ายอมแพ้ต่อค�าเสนอแนะของผู้ที ่
ไม่ถวายเกียรติพระเจ้า แต่ค้นหาทางที่จะ 
ปฏิรูป ตามกลับคืนมาและกู้จิตวิญญาณ 
ต่างๆ กลับคนืมาจากความชัว่ {MYP 23.1}

ให้หนัไปพึง่พงิการอธษิฐาน ชกัชวน 
ด้วยวญิญาณของความนอบน้อมและความ 
ถ่อมใจผู้ที่ท�าให้ตัวเองทุกข์ใจ จิตวิญญาณ 
หน่ึงดวงที่เราช่วยให้หลุดพ้นจากความผิด 
และน�ามาอยู่ภายใต้ร่มธงของพระคริสต์ 
จะท�าให้ชาวสวรรค์มีความชืน่ชมและมีดาว
ตดิไว้บนมงกฎุแห่งความชืน่ชมยนิดีของคุณ 
จิตวิญญาณดวงหนึ่งทีไ่ด้รบัความรอดจะน�า 
จติวญิญาณดวงอืน่ๆ ให้ได้รับความรู้เร่ือง
ของความรอดโดยผ่านแรงจูงใจของผู ้ท่ี 
ชอบธรรม และด้วยประการฉะนีพ้ระราชกจิ 
จะขยายต่อไปและในวันพิพากษาเท่านั้น 
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ทีจ่ะเปิดเผยถงึขนาดของผลงานทีไ่ด้ท�าไป 
{MYP 23.2}

อย่าลังเลที่จะลงมือท�างานรับใช้ 
พระเจ้าเพราะคดิว่าท�าได้แต่เพยีงเล็กน้อย 
จงท�างานน้อยนิดของคุณด้วยความซือ่สตัย์ 
เพราะพระเจ้าจะทรงประกอบกิจร่วมกับ 
ความพยายามของคุณ พระองค์ทรงจารึก 
นามของคณุในสมุดประจ�าชพีว่าคณุเหมาะ 
ที่จะเข้าร่วมความยินดีของพระยาห์เวห์ 
ขอให้เราอ้อนวอนทูลพระเจ้าด้วยความ
จริงใจว่าจะมีคนงานเกิดขึ้น เพราะทุ่งนา
เหลืองอร่ามที่จะเก็บเกี่ยวแล้ว การเก็บ
เก่ียวนั้นย่ิงใหญ่และคนงานก็มีน้อย. . . . 
{MYP 23.3}

เก็บถนอมแนวคิดอันกว้ำงไกล	
ชายหนุ่มจะต้องมีแนวคิดอันกว้าง

ไกล แผนการอันชาญฉลาด เพื่อว่าจะใช ้
ประโยชน์มากทีส่ดุจากโอกาสของพวกเขา 
เพื่อสัมผัสถึงแรงบันดาลใจและความ
กล้าหาญที่กระตุ้นอัครทูตทั้งหลายให้รับ
ใช้ ยอห์นกล่าวว่า “ท่านทั้งหลายที่เป็น
คนหนุ่ม ข้าพเจ้าเขียนจดหมายถึงท่าน
เพราะพวกท่านมีก�าลังมาก และพระวจนะ
ของพระเจ้าด�ารงอยู่ในพวกท่านและท่าน
ชนะมารร้ายนั้นแล้ว” 1 ยอห์น 2: 14 
ธงชัยอันสูงส่งปรากฏต่อหน้าเยาวชนแล้ว 
และพระเจ้าทรงเชิญพวกเขาให้มาลงมือ 
รับใช้พระองค์ ชายหนุ่มทีจ่รงิใจ ผูท่ี้ชืน่ชอบ 
กับการเรียนอยู่ในโรงเรียนของพระคริสต์
จะท�างานยิ่งใหญ่ถวายพระอาจารย์ หาก
เขาเพียงแต่จะยอมฟังพระบัญชาของ 

พระเจ้าผูท้รงเป็นแม่ทัพทีส่่งต่อลงมาถงึยคุ 
ของเราว่า “จงก้าวออกไปอย่างลูกผู้ชาย 
จงเข้มแข็ง” {MYP 24.1}

คุณต้องเป็นลูกผู้ชายที่จะร่วมเดิน
ไปกับพระเจ้าด้วยความถ่อมตน เป็นผู้ท่ี 
จะยืนอยู ่เบ้ืองพระพักตร์ด้วยความเป็น
ลูกผู้ชายท่ีพระเจ้าประทานให้ ปราศจาก
ความไม่บริสุทธ์ิ ปลอดจากการปนเปื้อน
ในเร่ืองของทางโลกที่กัดกร่อนยุคนี้ คุณ
ต้องเป็นลกูผูช้ายทีเ่กลียดชงัความเทจ็และ 
ความชั่วทั้งหมด เป็นคนกล้าท่ีจะสัตย์ซื่อ 
และอาจหาญ ชูธงเปื้อนโลหิตของเจ้าชาย 
อมิมานเูอลให้สูงขึน้ ตะลนัต์ความสามารถ 
ของคุณจะเพิ่มมากข้ึนในขณะที่คุณน�า 
ตะลันต์เข ้ามารับใช้พระอาจารย์ และ 
พระองค์จะทรงถือว่าคุณผู้ท่ีพระองค์ทรง 
ไถ่ด้วยราคาที่ประเมินค่าไม่ได้นั้นล�้าค่า 
ย่ิงนัก อย่านั่งเฉยๆ โดยไม่แยแสที่จะท�า
สิ่งใดเพียงเพราะคุณท�างานยิ่งใหญ่สัก
อย่างไม่ได้ แต่จงท�าทุกสิ่งท่ีมือของคุณหา
มาท�าได้ด้วยความละเอียดถี่ถ้วนและด้วย
ก�าลัง. . . . {MYP 24.2}

กำรทรงเรียกให้เข้ำร่วมพันธกิจ
พระคริสต์ทรงเรยีกอาสาสมัครเพือ่ 

เข้ามาอยู่ใต้ร่มธงของพระองค์ และให้เข้า
ร่วมแบกธงของกางเขนไว้อยู่ต่อหน้าชาว
โลก คริสตจักรก�าลังอิดโรยต้องการความ
ช่วยเหลือของชายหนุ ่มที่จะแบกรับค�า 
พยานด้วยความกล้าหาญ ผู ้ ท่ีจะปลุก
พลังอันหย่อนยานของประชากรพระเจ้า 
และเพิ่มพลังให ้แก ่คริสตจักรบนโลก 
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เราต้องการชายหนุ ่มที่ต ่อต้านกระแส
คล่ืนทางโลกและประกาศค�าเตือนต่อต้าน
การก้าวสู่ความไร้ศีลธรรมและความชั่ว 
{MYP 24.3}

แต่ก่อนอื่น ชายหนุ ่มที่ต ้องการ
รับใช้พระเจ้าและถวายตัวในพันธกิจของ
พระองค์จะต้องช�าระความชั่วท้ังหมดให้
ออกจากวิหารแห่งจิตวิญญาณและรับ 
พระคริสต์เข้ามาประทับในบัลลังก์หัวใจ 
จากนั้นพวกเขาจึงจะเอาพลังงานใส่เข้าไป
ในความพากเพียรแบบคริสเตียนและ
จะแสดงให้เห็นถึงความกระตือรือร้นอัน
แรงกล้าในการโน้มน้าวมนุษย์ให้คืนดีกับ 
พระคริสต์ ชายหนุ่มของเราจะไม่ตอบสนอง 
ค�าเชิญของพระคริสต์และตอบว่า  “ข้า
พระองค์อยู่นี่ ขอทรงใช้ข้าพระองค์เถิด” 
เชียวหรือ อิสยาห์ 6:8 ชายหนุ่มทั้งหลาย
จงรุกไปข้างหน้าและแสดงว่าตนเองเป็น

ผู ้ร ่วมพันธกิจกับพระคริสต์  รับภาระที่
พระองค์ทรงละไว้เพื่อท�าต่อไปจนส�าเร็จ-- 
Review and Herald, June 16, 1891. 
{MYP 25.1} 

องค์ประกอบส�ำคัญของอุปนิสัย
พระเจ้าไม่ได้เชิญชวนเยาวชนให้มี

ความทะเยอทะยานน้อยลง ไม่ทรงก�าจัด
ออกไปซึ่งองค์ประกอบส�าคัญท่ีท�าให้ชาย
คนหนึ่งประสบความส�าเร็จและเป็นคน
ท่ีมีเกียรติท่ามกลางมนุษย์ซึ่งประกอบ
ด้วยความปรารถนาเพื่อคุณความดีที่ยิ่ง
ใหญ่กว่า ความตั้งใจที่ไม่ยอมแพ้ ความ
ทุ่มเทอันแน่วแน่ ความพากเพียรท่ีไม่รู้จัก 
เหน็ดเหนื่อย องค์ประกอบส�าคัญเหล่านี ้
จะต้องไม่ถกูก�าจดัทิง้ไป--”Patriarchs and 
Prophets,” p. 602. {MYP 25.2}

ตัวเราและทั้งหมดที่เรามีล้วนเป็นของพระเจ้า . . . 

เราควรมอบหัวใจของเราแด่พระองค์เป็นเครื่องถวายด้วยความสมัครใจ  

{MYP 70.2}
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บทที่

 3 แสวงหำทำงเพ่ือให้พระองค์ทรงพอพระทยั

พระยาห์เวห์ทรงมีพระราชกิจพเิศษ 
ที่จะประกอบกิจเพื่อเราแต่ละคน ในขณะ
ที่เราเห็นความชั่วทางโลกจากคดีในศาล
ยุติธรรมที่เผยแพร่ในหน้าหนังสือพิมพ์
รายวันแล้ว ให้เราเข้าใกล้ชิดกับพระเจ้า 
ยิ่งขึ้นและด้วยความเชื่ออันมีชีวิตให้เรา 
ยดึม่ันพระสญัญาของพระองค์เพือ่พระคณุ 
ของพระคริสต์จะส�าแดงในตัวเรา เราอาจ 
มีแรงจูงใจ เป็นแรงจูงใจที่ทรงพลังในโลก 
หากอ�านาจการตัดสินบาปของพระเจ้าอยู ่
กับเรา เราจะได้รับพลงัทีจ่ะน�าจติวญิญาณ 
ที่ตกอยู่ในบาปให้กลับใจ {MYP 26.1}

ความเรียบง่ายของเราจะท�าให้
งานนี้ส�าเร็จได้อย่างมากมาย เราต้องไม่
พยายามหาทางที่จะไต่ข้ึนสู่ต�าแหน่งสูง
เพื่อรับค�าชื่นชมของมนุษย์  เป้าหมาย
ของเราจะต้องไม่เป ็นคนย่ิงใหญ่ที่สุด 
เราจะต้องมองไปยังพระสิริของพระเจ้า 

เพียงทิศทางเดียว เราจะต้องท�างานด้วย 
ปัญญาท้ังหมดที่พระเจ้าประทานให้แก่
พวกเรา น�าตัวเราไปอยู่ในช่องทางของ 
ความสว่างเพื่อพระคุณของพระเจ้าจะ 
เสด็จลงมาเหนือเราท้ังหลาย เพื่อปั้นและ 
แต่งเราไปตามพระลักษณะของพระเจ้า 
สวรรค์ก�าลังคอยที่จะประทานพระพรอุดม 
ที่สุดลงบนผู้ที่มอบถวายตัวเองเพื่อท�างาน 
ของพระเจ้าในยคุสุดท้ายของประวตัศิาสตร์ 
โลก เราจะต้องถูกทดสอบและทดลอง 
เราอาจถูกบัญชาให้ไปอยู่ในท่ีท่ีจะต้องต่ืน 
อยู่ทั้งคืน แต่ให้ใช้เวลาช่วงนี้อธิษฐานต่อ 
พระเจ้าด้วยความร้อนรนเพื่อพระองค์จะ 
ประทานความเข้าใจและปลุกสมองให ้
ว่องไวขึ้นเพื่อรับรู้สิทธิพิเศษต่างๆ ที่เป็น 
ของเรา--Review and Herald, April 1, 
1909. {MYP 26.2}

รักแท้เป็นหลักการสูงส่งและบริสุทธิ์

{MYP 466.2}
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บทที่

 4 มำตรฐำนของควำมส�ำเร็จ

“ความย�าเกรงพระยาห์เวห์เป็นท่ี 
เ ร่ิมต ้นของสติป ัญญา” สดุดี  111:10 
เยาวชนของเรามากมายไม่รู ้สึกถึงความ 
จ�าเป็นที่จะต้องน�าพละก�าลังของพวกเขา 
มาท�างานอย่างกระป้ีกระเปร่าเพือ่ท�าดีทีส่ดุ 
ในทุกเวลาและภายใต้ทุกสถานการณ ์
พวกเขาไม่ได้น�าความย�าเกรงของพระเจ้า
มาอยู่ต่อหน้าของพวกเขาและความคิด 
ของพวกเขาก็ไม่บริสุทธิ์และสูงส่ง {MYP 
27.1}

ชาวสวรรค์ทัง้หมดตระหนกัรูถ้งึทุก 
ความคิดและทุกการกระท�า เพื่อนท่ีคุณ
คบหาอาจมองไม่เห็นการกระท�าของคุณ 
แต่การกระท�าเหล่านี้มิอาจรอดพ้นการ
ตรวจสอบของเหล่าทูตสวรรค์ ทูตสวรรค์
ได้รับบัญชาเพื่อรับใช้คนท้ังหลายท่ีก�าลัง
ด้ินรนต่อสู้เพื่อเอาชนะทุกนิสัยท่ีผิดและ
เพื่อให้หลุดพ้นจากกลลวงของซาตาน 
{MYP 27.2}

ซื่อสัตย์ต่อควำมซื่อตรง
เราไม่ได้ค�านึงเท่าท่ีควรถึงการ 

กระท�าชั่วที่เล็กน้อยของความไม่คงเส้น
คงวาท่ีส่งผลต่อการหล่อหลอมอุปนิสัย 
หลักการยิ่งใหญ่และสูงส่งท่ีสุดถูกเปิดเผย 
ให้แก่เราแล้วในพระวจนะของพระเจ้า 
พระเจ้าประทานพระวจนะเหล่านี้เพื่อเสริม
ความเข้มแข็งแก่ทุกความพยายามใน

การประกอบคุณงามความดี เพื่อควบคุม
และท�าให้สมองสมดุล  เพื่อน�าเราให้มี
ความปรารถนาท่ีจะก้าวสู่มาตรฐานที่สูง 
{MYP 27.3}

ในชีวประวัติของโยเซฟ ดาเนียล 
และเพื่อนๆ เราเห็นสายโซ่ทองค�าแห่ง
สัจธรรมที่ผูกมัดเยาวชนให้ติดอยู่กับพระ
บัลลังก์ของพระเจ้า ไม่มีส่ิงใดจะล่อลวง
ให้พวกเขาหันออกไปจากทางแห่งความ
ซื่อตรงของพวกเขา พวกเขาถือว่าการ
ท�าให้พระเจ้าทรงโปรดปรานนั้นส�าคัญ
กว่าการท�าให้เจ้าชายท้ังหลายพอพระทัย 
และพระเจ้าทรงรักพวกเขาและทรงแผ่
การคุ้มครองไว้เหนือพวกเขา เพระความ
ซื่อตรงอย่างซื่อสัตย์ เพราะความมุ่งม่ันท่ี
จะถวายเกียรติพระเจ้าของพวกเขามีมาก
ยิ่งกว่าอ�านาจใดของมนุษย์ พระเจ้าจึง
ประทานเกียรติยศอย่างเห็นได้ชัดไว้ต่อ
หน้ามนุษย์ พระยาห์เวห์จอมทัพประทาน
เกียรติแก่พวกเขา อ�านาจของพระองค์อยู่ 
เหนอืพระราชกิจทัง้หมดในสวรรค์เบ้ืองบน 
และในโลกเบ้ืองล่าง เยาวชนเหล่านี้ไม่มี
ความละอายที่จะแสดงออกถึงธาตุแท้ของ
พวกเขา แม้ในพระราชวังของพระราชา 
ในค�าพูด ในนิสัย การกระท�า พวกเขา
ยอมรับความเชื่อในพระผู้เป็นเจ้าแห่งฟ้า
สวรรค์ พวกเขาปฏิเสธท่ีจะก้มกราบตาม
ค�าสั่งของผู้มีอ�านาจในโลกเพื่อให้พวกเขา
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เดินออกห่างจากการถวายเกียรติพระเจ้า 
พวกเขาได้รับพละก�าลังจากสวรรค์เพื่อ
ยืนยันถึงความจงรักภักดีต่อพระเจ้าของ
พวกเขา {MYP 27.4}

คุณควรต้องเตรียมพร้อมที่จะท�า 
ตามแบบอย่างของเยาวชนท่ีมีคุณธรรม 
สงูส่งเหล่าน้ี อย่าละอายในสขีองคุณ น�ามา 
สวมใส่ไว้ คล่ีออกให้มนุษย์และทูตสวรรค ์
ได้เหน็ อย่าให้ความสงบเจยีมตวัจอมปลอม 
ความฉลาดเทียมเท็จท่ีเสนอแนวทาง
การกระท�าท่ีขัดแย้งกับค�าแนะน�านี้ ด้วย
ค�าพูดที่คุณเลือกและการกระท�าที่คงเส้น
คงวา โดยคุณสมบัติของตัวคุณ ความ
ศรัทธาในศาสนาอย่างจริงใจ ให้ยอมรับ
เรื่องความเชื่อของคุณ ตัดสินใจอย่าง 
แน่วแน่ว่าพระคริสต์จะทรงเป็นผูค้รอบครอง 
บัลลังก์วิหารของคุณและให้น�าตะลันต์ของ 
คุณโดยไม่สงวนไว้มาถวายต่อเบ้ืองพระบาท 
ของพระองค์เพื่อรับใช้ในพระราชกิจของ
พระองค์ {MYP 28.1}

อุทิศอย่ำงครบบริบูรณ์
เพือ่ประโยชน์ในปัจจบัุนและนรัินดร์ 

กาล จะเป็นการดีท่ีสุดที่คุณจะอุทิศตัว 
คุณเองทั้งหมดให้กับสิ่งที่ชอบธรรมเพื่อให้
โลกรู้ว่าคุณยืนอยู่ตรงจุดใด คนมากมาย
ไม่ได้อุทิศถวายทั้งหมดเพื่อพระราชกิจ
ของพระเจ้า และท่าทีท่ีแสดงออกถึงความ
หวั่นไหวเป็นบ่อเกิดของความอ่อนแอ
ในตัวเอง และเป็นก้อนหินสะดุดแก่ผู้อื่น 
ด้วยหลักการท่ีไม่อยู่กับร่องกับรอย ไม่ได ้
อทุศิอย่างท่ีควรจะเป็น คล่ืนแห่งการทดลอง 

จึงกวาดพวกเขาออกไปจากส่ิงท่ีพวกเขา
รู้ว่าชอบธรรม และพวกเขาไม่ทุ่มเทอย่าง
บริสุทธิ์ใจเพื่อเอาชนะทุกความผิดและ
โดยผ่านทางความชอบธรรมที่พระคริสต์
ประทานให้  เพื่อท�าให้อุปนิสัยอันชอบ
ธรรมสมบูรณ์แบบ {MYP 28.2}

โลกมีสิทธิ์ท่ีจะรู้ว่าจะต้องคาดหวัง 
สิง่ใดจากมนษุย์ทีมี่ปัญญาทุกคน ผูท่ี้ด�ารง 
ชวีติด้วยหลักการม่ันคง แน่วแน่ ชอบธรรม 
จะเป ็นพลังอันมีชี วิตให ้กับมิตรสหาย 
และเขาจะส่งแรงจูงใจต่อผู ้อื่นด้วยชีวิต 
คริสเตียนของเขา คนมากมายไม่ทราบ 
และไม่ชื่นชมถึงอิทธิพลของแต่ละคนที่มี 
ต่อการประกอบการดีหรือชั่วนั้นย่ิงใหญ ่
เพียงไร นักเรียนทุกคนควรต้องเข้าใจว่า 
หลักการที่เขาน�ามาใช้นั้นส่งผลต่อการ 
หล่อหลอมอุปนิสัย ผู้ที่รับพระคริสต์เป็น 
พระผู ้ช ่วยให้รอดส่วนตัวของเขาจะรัก 
พระเยซูและทุกคนที่พระคริสต์ทรงส้ิน 
พระชนม์เพื่อพวกเขา เพราะพระคริสต์
จะสถิตอยู ่ ในเขาจะกลายเป็นบ่อน�้าพุ
ในตัวเขาพลุ่งข้ึนถึงชีวิตนิรันดร์ เขาจะ
มอบถวายตัวเองโดยไม่สงวนไว้ในการ
ปกครองของพระคริสต์ {MYP 29.1}

จงอ้ำงสิทธิเสรีภำพของคุณ
เอาเรื่องนี้ตั้งไว้เป็นกฎแห่งชีวิต

ของคุณว่าจะไม่ให ้การทดลองใดหรือ 
ผลประโยชน์ข้างเคียงอื่นใดท่ีจะท�าให้คุณ 
หันเหไปจากการถวายเกียรติพระเจ ้า
เพราะว่า พระองค์ “ทรงรักโลกดังนี้คือได้
ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค ์
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เพือ่ทุกคนท่ีวางใจในพระบุตรนัน้จะไม่พนิาศ 
แต่มีชีวิตนิรันดร์” ยอห์น 3:16 ในฐานะ
ท่ีคุณเป็นเสรีชนที่มีศีลธรรม เป็นผู้ถูกไถ่
ไว้ด้วยโลหิตที่มีมูลค่าเหนือการประเมิน 
พระเจ้าทรงเรียกให้คุณอ้างสิทธิเสรีภาพ 
ของคณุและให้เอาอ�านาจทีพ่ระเจ้าประทาน 
ให ้ในฐานะเป ็นประชาชนที่ มีเสรีภาพ 
คนหนึ่งในอาณาจักรของสวรรค์ อย่าเป็น 
ทาสของบาปอีกต่อไปแต่จงเป็นประชากร 
คนหนึ่งของกษัตริย์เหนือกษตัรย์ิท้ังหลาย 
ให้พิสูจน์ความจงรักภักดีของคุณท่ีมีต่อ
พระเจ้า {MYP 29.2}

โดยผ่านพระเยซูคริสต์ จงแสดง 
ออกว่าคุณมีคุณค่าที่จะรับมอบความไว ้
วางใจอนัศกัด์ิสิทธิที์พ่ระเจ้าประทานเกียรต ิ
ให้คุณด้วยการประทานชีวิตและพระคุณ 
แก่คุณ คุณจะต้องปฏิเสธท่ีจะอยู่ภายใต ้
อ�านาจของความชั่ว ในฐานะท่ีเป็นทหาร 
ของพระคริสต์ เราจะต้องรับเงื่อนไขของ 
ความรอดด้วยความรอบคอบและด้วยปัญญา 
ในทุกสถานการณ์ ถนอมรักษาหลักการ 
ที่ถูกต้องและปฏิบัติตามพระปัญญาของ 
พระเจ้าจะต้องเป็นตะเกียงส�าหรับเท้า 
ของคุณ ให้ซื่อสัตย์ต่อตัวคุณเอง ซ่ือสัตย์ 
ต่อพระเจ้าของคุณ ทุกสิ่งที่จะฝัดร่อนได้
จะถูกเขย่าออก แต่เม่ือถูกฝังและยึดม่ัน
อยู ่ในความจริงแล้ว คุณจะติดสนิทอยู ่
กับส่ิงท่ีจะร่อนออกไปไม่ได้ พระบัญญัติ
ของพระเจ้าม่ันคง และปรับเปล่ียนไม่ได้ 
เพราะเป็นพระฉายของพระลักษณะของ
พระยาห์เวห์ ให้คุณตั้งม่ันไว้ว่าจะไม่ให้ 
ค�าพดูหรือแรงจงูใจของคุณส่งผลหลู่เกียรติ 

แม้แต่เพยีงน้อยนดิต่ออ�านาจของพระบัญญตั ิ
นั้น {MYP 30.1}

มอบถวำยอย่ำงครบบริบูรณ์
กา ร มี ศ าสนาของพร ะค ริ ส ต ์

หมายความว่าคุณยอมจ�านนอย่างหมด
สิ้นต่อพระเจ้าและยินยอมต่อการทรงน�า
ของพระวิญญาณบริสุทธิ์  โดยผ่านของ
ประทานของพระวิญญาณบริสุทธิ์  คุณ
จะได้รับพละก�าลังฝ่ายศีลธรรม คุณจะไม่
เพียงได้รับความสามารถท่ีได้เรียนรู ้มา
ก่อนเพื่อรับใช้ในพันธกิจของพระเจ้า แต่
ประสิทธิภาพจะยิ่งเพิ่มขยายมากขึ้น การ
มอบถวายก�าลังท้ังหมดของเราให้พระเจ้า
จะลดปัญหาชีวิตให้น้อยลง จะทุเลาการ
ต่อสู้นับพันๆ เร่ืองท่ีติดอยู่กับตัณหาของ
หัวใจตามธรรมชาติให้อ่อนก�าลังลง และ
ตัดให้น้อยลง ศาสนาเป็นเส้นด้ายทองค�า
ที่ผูกมัดจิตวิญญาณของเยาวชนและ
ผู ้ใหญ่กับพระคริสต์ วิธีนี้จะน�าผู ้ที่ยอม
และเชื่อปฏิบัติตามให้ผ่านทางเดินที่มืด
และยุ่งเหยิงได้อย่างปลอดภัย มุ่งหน้าไป
ยังเมืองของพระเจ้า {MYP 30.2}

ยังมีเยาวชนท่ีมีศักยภาพระดับ
ธรรมดาแต่กระนั้นด้วยการศึกษาเล่าเรียน
และการฝึกวินัยภายใต้ครูท่ีขับเคล่ือนด้วย
หลักการสูงส่งและบริสุทธิ์แล้ว พวกเขา
ส�าเร็จจากการฝึกพร้อมเพื่อรับหน้าท่ีใน 
ทีใ่ดทีห่นึง่แห่งความวางใจท่ีพระเจ้าทรงเรียก 
พวกเขา แต่ยังมีชายหนุ่มอีกจ�านวนหนึ่ง 
เช่นกันท่ีล้มเหลวในชีวิตเพราะพวกเขา 
ไม่ได้ตัง้ใจเอาชนะแรงโน้มน้าวตามธรรมชาติ 
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และไม่ยอมฟังพระสุรเสียงของพระเจ้า 
ในพระวจนะของพระองค์ พวกเขาไม่ได ้
สร ้างแนวป้องกันจิตวิญญาณจากการ 
ทดลองและมุ่งม่ันตดัสนิใจท�าหน้าทีภ่ายใต้ 
ภัยอันตรายทั้งปวง พวกเขาเป็นเหมือน 
คนหนึ่งที่เดินอยู่บนเส้นทางอันตรายแล ะ 
ปฏิเสธการชีแ้นะและการสอนเพือ่หลีกเล่ียง 
อุบัติเหตุและความพินาศแต่ยังคงเดินต่อ
ไปบนเส้นทางที่น�าไปสู่ความพินาศอย่าง
แน่นอน {MYP 31.1}

กำรเลือกชะตำกรรมของคุณ	
โอ อยากให้ทุกคนตระหนักว่าเขา

เองเป็นผู ้ชี้ชะตาชีวิตของตนเอง ความ
สุขส�าหรับชีวิตนี้และชีวิตในอนาคต ชีวิต
อมตะอยู ่ที่ตัวของคุณเอง หากให้คุณ
เลือก คุณน่าจะมีเพื่อนท่ีส่งอิทธิพลท�าให้
ความคิด ค�าพูด และศีลธรรมของคุณ
ตกต�่า คุณอาจปล่อยตัวในเรื่องความ
อยากอาหารและตัณหา ดูแคลนคนที่มี
อ�านาจเหนือคุณ พูดค�าหยาบและท�าตัว
คุณเองให้ตกต�่าลงไปถึงระดับต�่าท่ีสุด แรง
จูงใจของคุณอาจไปแปดเปื้อนผู้อื่น และ
ตัวคุณเองจะเป ็นเหตุท�าให ้เขาพินาศ
แทนท่ีจะน�าเขามาหาพระคริสต์ คุณอาจ
น�าพวกเขาไปจากพระคริสต์ จากทางที่
ถูกต้อง จากสิ่งท่ีบริสุทธิ์และจากสวรรค ์
ในวันพิพากษา คนท่ีไม่รอดอาจชี้ไปที่
คุณและพูดว่า “หากไม่ใช่เป็นเพราะแรง
โน้มน้าวของเขาแล้ว ฉันก็คงไม่สะดุด
และดูแคลนศาสนา เขามีความกระจ่าง 
เขารู ้ทางไปสวรรค์ ฉันขาดความรู้ และ

ตาถูกปิดขณะเดินอยู่บนเส้นทางน�าไปสู่
ความพินาศ” โอ เราจะให้ค�าตอบใดกับข้อ
กล่าวหาน้ีเล่า เป็นเร่ืองส�าคัญมากเพียง
ไรท่ีทุกคนจะต้องพิจารณาว่าเขาจะน�าจิต
วิญญาณให้เดินไปทางใด เราก�าลังมอง
เห็นโลกของนิรันดร์กาลและเราต้องขยัน
ท่ีจะคอยนับต้นทุนของแรงจูงใจของเรา 
เราจะต้องไม่ปัดวางเร่ืองของชีวิตนิรันดร์
ออกไปจากความนึกคิดของเรา แต่ท�าตัว
เราให้คุ้นที่จะถามตัวเองเสมอว่าทางท่ีเรา
เดินอยู ่นี้เป็นที่ชอบพระทัยของพระเจ้า
หรือไม่ การกระท�าของฉันส่งแรงจูงใจ
อันใดต่อความคิดของผู้ท่ีมีความกระจ่าง
และหลักฐานของส่ิงท่ีถูกต้องน้อยกว่าฉัน 
{MYP 31.2}

ค�ำถำมที่ตรวจสอบหัวใจ
โอ อยากให้เยาวชนค้นหาพระคมัภร์ี 

และท�าสิง่ท่ีเขาคิดว่าพระคริสต์คงจะกระท�า 
แบบเดียวกันภายใต้สถานการณ์ทีค่ล้ายคลึง 
กัน โอกาสของเราท่ีจะได้เรียนรูจ้ากสวรรค ์
ท�าให้เรามีหน้าที่รับผิดชอบที่ใหญ่หลวง 
และด้วยความห่วงใยอันแรงกล้า เราควร 
ตั้งค�าถามว่า ข ้าพเจ้าก�าลังเดินอยู ่ใน
ความกระจ่างหรือไม่ ข้าพเจ้าก�าลังมุ่ง
ไปสู่ทางท่ีความกระจ่างยิ่งใหญ่ประทาน
มาหรือไม่ หรือว่าก�าลังเดินบนทางแสน
คดเคี้ยวจนคนง่อยจ�าต้องหันหลังกลับ 
{MYP 32.1}

เราควรอบอวลไปด้วยความรู้สึกท่ี 
ฝังลึกและม่ันคงของคุณค่า ความศักด์ิสทิธ์ิ 
และสิทธิอ�านาจของสัจธรรม ล�าแสงแห่ง
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ความกระจ่างของสวรรค์ก�าลังส่องอยู่ใน 
ทางเดินของคุณ และเยาวชนท่ีรักทัง้หลาย 
ดิฉันอธิษฐานให้คุณท�าประโยชน์จาก 
โอกาสของคุณให้มากที่สุด  รับและเก็บ 

และรักษาทุกล�าแสงที่สวรรค์ส่งมาให้และ 
ทางเดินของคณุจะสว่างขึน้และสว่างยิง่ขึน้ 
จนสว่างเต็มที่--The Youth’s Instructor, 
February 2, 1893. {MYP 32.2}

“ความย�าเกรงพระเจ้า

ตั้งอยู่ที่รากฐานของความก้าวหน้าทั้งปวง

 ความย�าเกรงเป็นจุดเริ่มต้นของปัญญา”

 {MYP 39.1}



16 ] 
Messages to Young People
ข่าวประเสริฐส�าหรับเยาวชน

บทที่

 5 วันแห่งโอกำสของเรำ

ในยุคนี้  มีบทเรียนให้เราเรียนรู ้
จากประสบการณ์ของผู้รับใช้พระเจ้าใน
รุ่นเก่าก่อนที่ผ่านมา เราทราบได้เพียง
เล็กน้อยมากถึงการต่อสู ้และความทุกข์
ยากและการท�างานของคนเหล ่านี้ ใน
ขณะที่พวกเขาท�าตัวให้พร้อมท่ีจะเผชิญ
หน้ากับกองทัพของซาตาน โดยการสวม
ยุทธภัณฑ์ท้ังชุดของพระเจ้า พวกเขา
จึงสามารถยืนหยัดต่อต้านกลลวงของ
ซาตานได้. . . . {MYP 33.1}

คนเหล่านี้ที่อยู ่ในสมัยอดีตถวาย
ตัวแด่พระเจ้าเพื่อยกชูพระราชกิจของ
พระองค์นั้นเป็นผู้ท่ีจริงใจต่อหลักการด่ัง
เหล็กกล้า พวกเขาเป็นผู้ที่ไม่ยอมแพ้หรือ
ท้อแท้ใจ เป็นผู้ท่ีเปี่ยมด้วยความเคารพ
นับถือและความกระตือรือร้นต่อพระเจ้า
เหมือนดาเนียล เต็มไปด้วยจุดประสงค์
และความทะเยอทะยานอันสูงส่ง พวกเขา 
เป็นคนอ่อนแอและช่วยเหลือตนเองไม่ได้ 
เหมือนเช่นคนในยุคนี้ที่เข้าร่วมในการ
ท�างานรับใช้ แต่พวกเขามอบความวางใจ
ท้ังหมดต่อพระเจ้า พวกเขามีสมบัติแต่
เป็นสมบัติที่ประกอบด้วยวัฒนธรรมของ
จิตใจและจิตวิญญาณ ทุกคนท่ียกพระเจ้า
ไว้เป็นอันดับแรก อันดับสุดท้ายและดี 
ที่สุดในทุกสิ่งท่ีเขาท�าจะได้รับส่ิงทั้งหมดนี ้
ถึงแม้พวกเราจะขาดสติปัญญา ความรู ้
คุณความดี และอ�านาจ เราก็จะได้รับสิ่ง

ทั้งหมดนี้หากเราจะเรียนรู้บทเรียนจาก
พระคริสต์ซ่ึงเป็นสิทธิพิเศษของเราท่ีจะ
เรียนรู้ {MYP 33.2}

ลักษณะของผู้รับใช้ที่พึงปรำรถนำ
ในยุคนี้ เรามีโอกาสและความได้

เปรียบท่ีหาไม่ได้ง่ายๆ ที่มีอยู่ในยุคผ่าน
มา เรามีความกระจ่างที่เพิ่มมากขึ้นและ
สิ่งนี้ได้จากผลงานของคนยามผู้ซื่อสัตย์
ทั้งหลายท่ีรับพระเจ้าไว้เป็นที่พึ่ง และ
รับอ�านาจจากพระองค์เพื่อให้แสงส่องได้
อย่างชัดแจ้งและอย่างสว่างไสวไปยังโลก 
ในยุคของเรานี้ เราปรับปรุงความกระจ่าง 
ท่ีมีอยู่ให้เพิ่มขึ้นได้เหมือนเช่นชายและ 
หญงิสูงศักด์ิในอดีตท่ีปรับปรุงความกระจ่าง 
ท่ีพระเจ้าประทานแก่พวกเขา พวกเขา
เพียรพยายามเรียนรู้บทเรียนท่ีประทาน
ให้ในโรงเรียนของพระคริสต์อยู่นานและ
ความพากเพียรของพวกเขาก็ไม่สูญเปล่า 
การทุ ่มเทอย่างพากเพียรของพวกเขา
ได้รับการตอบแทน พวกเขาเอาตนเอง
เข้าไปเชื่อมโยงกับฤทธานุภาพท่ีย่ิงใหญ่
ท่ีสุด กระน้ันพวกเขายังต้ังใจรอคอยความ
เข้าใจถึงความจริงนิรันดรที่ลึกซึ้ง สูงส่ง
และกว้างไกลยิ่งขึ้น  เพื่อพวกเขาจะมี
โอกาสน�าเสนอขุมทรัพย์แห่งสัจธรรมนี้ไป
สู่ชาวโลกที่อัตคัดส่ิงนี้ได้อย่างประสบผล
ส�าเร็จ {MYP 33.3}
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ผู้รับใช้ที่มีคุณลักษณะเช่นนี้เป็น
ที่ต้องการในยุคนี้  ในสายพระเนตรของ
พระเจ้าพวกเขาถูกบันทึกชื่อไว้แล้วใน
สมุดบันทึกของสวรรค์ว่าเป็นผู้ท่ีเหมือน 
ดาเนยีล เป็นคนทีถ่กูปลูกฝังความสามารถ 
ทุกด้านด้วยคุณสมบัติอย่างดีที่สุดเพื่อ
เป็นตัวแทนของอาณาจักรพระเจ้าบนโลก
ใบนี้ที่จมอยู ่ในความชั่ว ความก้าวหน้า 
ในวิชาความรู้เป็นเร่ืองจ�าเป็น เพราะน�า 
มาใช้ในพันธกิจของพระเจ้า ความรู้เป็น 
พลงัเพือ่การดี โลกต้องการคนทีมี่ความคิด 
คนที่มีหลักการ คนท่ีเติบโตขึ้นในด้าน 
ความเข้าใจและการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา 
งานพมิพ์ต้องการคนเพือ่ใช้ให้เกิดประโยชน์ 
สูงสุด เพื่อติดปีกให้กับสัจธรรมเพื่อเร่ง
กระจายไปสู่ชนทุกชาติและทุกภาษาและ
ทุกเผ่าพันธุ์ {MYP 34.1}

แหล่งก�ำเนิดประสิทธิภำพของเรำ
เราควรน�าเยาวชนท่ีต้องการปลกูฝัง 

ความอตุสาหะอย่างสุจริตมาใช้ เป็นเยาวชน 
ซึง่ไม่กลวัทีจ่ะน�าก�าลงัของตนไปใช้ในภาระ 
งานหนกั เยาวชนเช่นนีจ้ะหางานท�าได้ทกุ 
ทีเ่พราะพวกเขาจะไม่สะดุดกลางทาง พวก 
เขาจะมีคุณลักษณะเหมือนพระลักษณะ 
ของพระเจ้าท้ังในด้านความคิดและฝ่าย 
จิตวิญญาณ สายตาของพวกเขาเพ่งไป 
ในทิศทางเดียวและรุกไปข้างหน้าและใน 
ทางทีสู่งขึน้อย่างม่ันคงพร้อมกับเปล่งเสยีง 
ค�าว่าชัยชนะอยู่ตลอดเวลา แต่การทรง 
เรียกจะมาไม่ถงึคนเกียจคร้าน คนท่ีกลวัและ 
คนไม่เชื่อ ผู้ที่ขาดความเชื่อและไม่เตม็ใจ 
ที่จะปฏิเสธความต้องการของตนเอง เพื่อ

เหน็แก่พระคริสต์พวกเขาจะขดัขวางความ 
ก้าวหน้าของพนัธกิจ {MYP 34.2}

พระเจ้าทรงเรียกผูท้ีจ่ะท�างานร่วมกับ 
พระองค์ เม่ือมนุษย์ติดสนิทกับพระคริสต์ 
แล้ว ธรรมชาตขิองเขาจะบรสุิทธิแ์ละจริงใจ 
พระคริสต์ทรงเป็นผู้ประทานประสิทธิภาพ
และมนุษย์จึงกลายเป็นพลังเพื่อประกอบ 
การดี ความจริงใจและความซื่อตรงเป็น 
พระลักษณะของพระเจ้าและผู้ที่เป็นเจ้า 
ของคุณสมบัติเหล่านี้จะเป็นเจ้าของพลัง 
ทีไ่ม่มีผูใ้ดเอาชนะได้--Review and Herald, 
March 10, 1903. {MYP 35.1}

ควำมชอบธรรมภำยใน
ความชอบธรรมภายนอกจะเป็น

พยานให้กับความชอบธรรมภายใน คน
ชอบธรรมในใจจะไม่เป็นคนแข็งกระด้าง
และเป็นคนไร้เมตตา แต่ทุกวันเขาจะ
เติบโตเป็นเหมือนพระฉายของพระคริสต์
เข้มแข็งข้ึนทุกวัน ผู้ท่ีได้รับการช�าระให้
บริสุทธิ์ด้วยสัจธรรมจะควบคุมตัวเองได ้
และจะเดินตามรอยพระบาทของพระคริสต์ 
จนกระทั่งพระคุณหลอมรวมเข้าไปใน 
พระรัศมี ท่ีเราชอบธรรมได้กโ็ดย ทรงถอืว่า 
เราเป็นคนชอบธรรม ทีเ่ราชอบธรรมได้ก็โดย 
[ท่ีพระเจ้า] ทรงถือว่าเราเป็นคนชอบธรรม 
ทีเ่ราถกูช�าระให้บริสทุธิไ์ด้ก็โดยความชอบ 
ธรรมที่ [พระองค์] ทรงส่งมอบให้แก่เรา 
ความชอบธรรมประการแรกนัน้เป็นกรรมสิทธิ ์
ทีจ่ะให้เราไปยงัสวรรค์ ส่วนความชอบธรรม 
ประการท่ีสองเป็นความเหมาะสมของเรา 
ส�าหรับสวรรค์--Review and Herald, 
June 4, 1895. {MYP 35.2}
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บทที่

 6 ควำมสูงที่เรำไปให้ถึงได้

เยาวชนที่รัก  เป้าหมายและจุด 
ประสงค์ในชีวิตของคุณคืออะไร เป็นความ 
ทะเยอทะยานของการแสวงหาการศึกษา
เพื่อชื่อเสียงและต�าแหน่งทางโลกใช่หรือ
ไม่  คุณเคยคิดแต่ไม่กล้าบอกใครบ้าง
ไหมว่าสักวันหนึ่งคุณจะยืนอยู่บนยอด
สูงสุดของความย่ิงใหญ่แห่งปัญญา คุณ
จะนั่งอยู ่ในต�าแหน่งสภาท่ีปรึกษาและ
สภานิติบัญญัติเพื่อช่วยร่างกฎหมายให้
กับบ้านเมืองใช่หรือไม่ ไม่มีอะไรผิดที่จะ
ใฝ่ฝันเช่นนี้ พวกคุณแต่ละคนบรรลุให้
ถึงจุดนั้นได้ คุณควรพอใจกับเป้าหมาย
ที่ไม่ธรรมดา จงตั้งเป้าให้สูงและอย่าละ
ความพากเพียรเพื่อไปให้ถึงมาตรฐานนั้น 
{MYP 36.1}

ศำสนำเป็นพื้นฐำนของชีวิต
ความย่ิงใหญ่ท่ีแท้จริงท้ังปวงตั้ง

อยู่บนรากฐานของความย�าเกรงพระเจ้า 
ความซื่อสัตย ์สุจริตและความซื่อสัตย ์
สุจริตที่ไม่สั่นคลอนเท่านั้นเป็นหลักการ
ที่คุณจ�าเป ็นต ้องน�าติดตัวไปในความ
สัมพันธ์ท้ังหมดของชีวิต เอาศาสนาของ
คุณเข้าไปในชีวิตการเรียน เอาไปอยู่ใน
หอพัก เอาเข้าไปในอาชีพการงานทั้งหมด
ของคุณ ปัญหาส�าคัญของพวกคุณในเวลา
นี้คือท�าอย่างไรที่จะเลือกและท�าให้การ
เรียนของคุณสมบูรณ์โดยคงรักษาอุปนิสัย

คริสเตียนให้ม่ันคงและบริสุทธิ์ไม่มัวหมอง 
จงเอาข้อเรียกร้องและผลประโยชน์ทาง
โลกไว้ใต้ข้อเรียกร้องท่ีสูงส่งกว่าของข่าว
ประเสริฐของพระคริสต์ {MYP 36.2}

ในเวลานี้คุณต้องสร้างเท่าท่ีคุณ
จะมีก�าลังประดับตกแต่ง เพื่อเอาตัวคุณ
เองไปสัมพันธ์กับสังคมและกับชีวิตเพื่อ
สนองเป้าหมายการทรงสร้างของพระเจ้า 
ในฐานะสาวกของพระคริสต์ ไม่มีใครห้าม
คุณไปยุ่งเกี่ยวกับอาชีพการงานทางฝ่าย
โลก แต่คุณควรน�าศาสนาติดตัวไปด้วย 
ไม่ว่าธุรกิจใดท่ีคุณมีคุณสมบัติท�าได้ อย่า
ปล่อยให้ความคิดท่ีว่าคุณจะไม่สามารถ
ประสบความส�าเร็จได้หากมิได้เสียสละ
หลักการ {MYP 36.3}

ควำมรับผิดชอบขั้นสูง
เม่ือมีหลักการศาสนาท่ีสมดุลแล้ว 

คุณจะปีนป่ายขึ้นสู่ความสูงใดๆ ได้ตาม 
ต้องการ เราจะชืน่ชมยนิดีท่ีเหน็คุณเตบิโต 
ขึ้นสู่ต�าแหน่งสูงส่งที่พระเจ้าทรงจัดวางไว ้
ให้คุณบรรลุ พระเยซูทรงรักเยาวชนที่
ล�้าค่าเหล่านี้และพระองค์จะไม่ทรงพอ
พระทัยท่ีเห็นพวกเขาเติบใหญ่ขึ้นด้วย
ความสามารถที่ขาดการอบรมและขาด
การพัฒนา พวกเขาเป็นชายที่เข้มแข็งมี
หลักการอันแน่วแน่เหมาะท่ีจะรับความ
วางใจต่อความรับผิดชอบระดับสูงได้ และ
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ด้วยการก้าวไปถึงจุดหมายนี้ พวกเขา
อาจต้องใช้ประสาททุกเส้นอย่างถึงท่ีสุด
ก็ได้ {MYP 37.1}

แต่อย่าก่ออาชญากรรมรุนแรงจน
น�าพลังที่พระเจ้าประทานให้ไปใช้ในทางท่ี
ผิดด้วยการท�าชั่วและท�าลายผู้อื่น ยังมีคน
ท่ีมีพรสวรรค์มากมายใช้ความสามารถท่ี
ได้มาไปกระจายหายนะทางศีลธรรมและ
การทุจริต แต่คนเหล่านี้ก�าลังหว่านเมล็ด
ที่จะออกผลท่ีจะท�าให้พวกเขาไม่ภูมิใจ
ในการเก็บเก่ียว เป็นเรื่องน่ากลัวท่ีจะใช้
ความสามารถท่ีพระเจ้าประทานให้ในทาง
ที่จะกระจายความเสื่อมเสียและความทุกข์
ร้อนแทนพระพรในสังคม เป็นเร่ืองน่ากลัว
เช่นกันที่จะเก็บความสามารถท่ีได้ทรง
โปรดประทานให้แก่เราห่อไว้ในผ้าเช็ดตัว 
และเก็บซ่อนไว้ในพื้นผิวโลก เพราะการ
ท�าเช่นนี้เป็นการเอามงกุฎแห่งชีวิตไปท้ิง 
พระเจ้าทรงอ้างสิทธิ์ในการรับใช้ของเรา 
ทุกคนมีหน้าที่ท่ีจะต้องรับผิดชอบ และ
เราจะท�าพันธกิจย่ิงใหญ่แห่งชีวิตให้ส�าเร็จ
ได้ก็ต่อเม่ือเรายอมรับหน้าที่เหล่านั้นด้วย
ความเต็มใจ และปฏิบัติด้วยความซ่ือสัตย์
และอย่างมีจิตส�านึก {MYP 37.2}

อิทธิพลของศำสนำ	
นักปราชญ์กล่าวว่า “ในปฐมวัย

ของเจ้า เจ้าจงระลึกถึงพระผู้เนรมิตสร้าง
ของเจ้า” ปัญญาจารย์ 12:1 แต่อย่าเสีย
เวลาแม้แต่น้อยคิดว่าศาสนาจะท�าให้คุณ
ทุกข์ใจและเศร้าหมองรวมท้ังจะขัดขวาง
ทางสู่ความส�าเร็จ ศาสนาของพระคริสต์

ไม่ได้ท�าลายหรือบ่ันทอนความสามารถ
ของคุณแม้สักอย่าง ไม่ได้จ�ากัดคุณจาก
ความเพลิดเพลินกับความสุขท่ีแท้จริง 
ไม่ได้ออกแบบไว้เพือ่ลดความสนใจต่อชวิีต 
ของคณุ หรือท�าให้คุณเย็นชาต่อมิตรสหาย 
หรือสังคม ไม่ใช่คลุมชีวิตด้วยผ้ากระสอบ 
ไม่ใช่ให้แสดงออกด้วยการถอนหายใจ
ยาวและบ่นพึมพ�า ไม่ ไม่ใช่เช่นนั้นเลย 
ผู้ท่ีในทุกสิ่งเทิดทูนพระเจ้าไว้เป็นอันดับ
แรกและอันดับสุดท้ายและในท่ีดีท่ีสุดคือ
ผู ้ที่ มีความสุขท่ีสุดในโลก รอยยิ้มและ
ความเบิกบานจะไม่สูญหายไปจากสีหน้า
ของคนเหล่านี้ ศาสนาไม่ท�าให้ผู ้รับเป็น
คนหยาบและกร ้าน ไม ่เ รียบร ้อยและ 
ไร้มารยาท ในทางกลับกัน ศาสนาจะยก
เขาให้สูงขึ้นและสง่างามยิ่งข้ึน ขัดเกลา
รสนิยมของเขา ช�าระการวินิจฉัยของเขา
ให้บริสุทธิ์และท�าให้เขาคู ่ควรกับสังคม
ของทูตสวรรค์และท่ีพ�านักซึ่งพระเยซู
เสด็จไปเตรียมให้เรา {MYP 38.1}

อย่าให้เราคลาดสายตาจากข้อเทจ็จริง 
ท่ีว่าพระเยซูทรงเป็นบ่อน�้าพุแห่งความ 
ชื่นชมยินดี พระองค์ไม่ทรงโปรดปรานกับ 
ความทุกข์โศกของมนุษย์ แต่พระองค์ 
ทรงรักท่ีจะเหน็พวกเขามีความสขุ คริสเตยีน 
มีแหล่งก�าเนิดความสุขมากมายตามท่ีเขา 
ต้องการ และพวกเขาจะบอกได้อย่างแม่นย�า 
อย่างไม่ผิดเพี้ยนว่าความบันเทิงใดที่มี 
ศีลธรรมและเหมาะสม พวกเขาเพลิดเพลิน 
กับความบันเทิงท่ีไม่ท�าให้สมองฟุ้งเฟ้อ 
และท�าให้จิตวิญญาณตกต�่า  ส่ิงเหล่านี ้
จะไม่สร้างความผิดหวังและทิง้ความทกุข์ 
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ในภายหลังท่ีจะมาท�าลายความเคารพตนเอง 
หรือกีดกันการท�าตนให้เป็นประโยชน์ต่อ 
ผูอ้ืน่ หากเขามีพระเยซไูปด้วยและคงไว้ซึง่ 
จติใจท่ีอธษิฐานตลอดเวลา เขาก็จะปลอดภยั 
อย่างครบถ้วน. . . . {MYP 38.2}

ฉนัทภำระต่อควำมสำมำรถของเรำ
เพื่อนเยาวชนทั้ งหลาย ความ

ย�าเกรงพระเจ้าตั้งอยู่ที่รากฐานของความ 
ก้าวหน้าทัง้ปวง ความย�าเกรงเป็นจุดเร่ิมต้น 
ของปัญญา พระบิดาในสวรรค์ของคุณ
อ ้างสิท ธ์ิ เหนือตัวคุณเพราะพระองค ์
ประทานสิ่งของอันอุดมสมบูรณ์แก่คุณ 
โดยทีคุ่ณไม่ได้ร้องขอหรือมีคณุงามความดี 
ใดเลย นอกจากนี้  พระองค ์ประทาน
ทั้งสวรรค์ไว้ในของขวัญเพียงชิ้นเดียว 
แก่คุณ และนั่นคือพระบุตรท่ีรักองค์เดียว 
ของพระองค์ เพื่อเป็นการตอบแทนของ 
ประทานอนัย่ิงใหญ่นี ้พระองค์ทรงอ้างสทิธิน์ี้ 
จากคุณให้คุณมอบถวายการเชื่อฟังอย่าง 
เต็มใจ เนื่องจากคุณได้รับการไถ่ด้วยราคา 
เป็นพระโลหิตของพระบุตรของพระเจ้า 
พระองค์ทรงประสงค์ให้คุณใช้สิทธิพิเศษ 
ที่ชื่นชอบอยู ่นี้ ในทางท่ีถูกต ้อง ความ 
สามารถทางปัญญาและศีลธรรมเป็นของ 
ประทานของพระเจ้าเป็นความสามารถที ่
ฝากไว้เพื่อพัฒนาให้ดีขึ้นอย่างชาญฉลาด 
และคุณไม่มีเสรีภาพที่จะปล ่อยความ
สามารถเหล ่านี้ ให ้อยู ่ว ่างๆ ขาดการ
พัฒนาให้ดีข้ึน หรือปล่อยให้ง่อยโดยไม่น�า
มาใช้งาน เป็นเร่ืองท่ีคุณต้องตัดสินใจว่า 
คุณจะตอบสนองความรับผิดชอบท่ีตกมา 

ถงึคุณอย่างซือ่สตัย์หรือไม่ ว่าคณุจะก�ากับ 
ความพากเพียรของคุณอย่างถูกต้องและ 
อย่างดีที่สุดหรือไม่ {MYP 39.1}

ในเวลานีเ้ราก�าลงัใช้ชวิีตอยูใ่นระยะ 
อันตรายของยุคสุดท้าย ทั่วทั้งสวรรค ์
สนใจการหล่อหลอมอปุนสัิยของคุณ ทกุส่ิง 
ถูกจัดเตรียมไว้ให้คุณแล้ว เพื่อว่าคุณจะ 
มีส่วนร่วมในพระลักษณะของพระเจ้า
เพื่อให้พ้นจากความเสื่อมทรามที่มีอยู ่
ในโลกอันเกิดจากกิเลสตัณหา มนุษย์
ไม่ได้ถูกปล่อยให้อยู่อย่างโดดเด่ียวเพื่อ
เอาชนะอ�านาจความชั่วด ้วยก�าลังอัน
อ่อนแอของเขาเอง ความช่วยเหลืออยู่
แค่เอื้อมและจะประทานแก่จิตวิญญาณ 
ทกุดวงทีป่รารถนาอย่างแท้จริง ทูตสวรรค์ 
ของพระเจ ้าที่ เ ดินขึ้นและลงบันไดซึ่ง 
ยาโคบเหน็ในนมิิตนัน้จะมาช่วยจติวญิญาณ 
ทุกดวงที่ตั้งใจจะไต่ขึ้นไปแม้กระทั่งไป 
ให้ถึงสวรรค์ชั้นสูงสุด ทูตสวรรค์เหล่านี้ 
ก�าลังเฝ้าปกป้องประชากรของพระเจ้าอยู่ 
และคอยติดตามทุกย่างก้าว ผู้ท่ีปีนป่าย 
อยู่บนทางสว่างจะได้รับรางวัล พวกเขาจะ 
เข้าถึงความชื่นชมยินดีของพระยาห์เวห์-- 
“Fundamentals of Christian Education,” 
pp. 82-86. {MYP 39.2}

อุดมกำรณ์สูงส่งทีต้่องไปให้ถงึ
ความคิดที่สูงกว่าความคิดสูงสุด 

ของมนุษย์ท่ีจะต้องไปให้ถึงคืออุดมการณ์ 
ของพระเจ ้าส�าหรับบุตรทั้งหลายของ 
พระองค์ พระลักษณะของพระเจ้าหรือ
อุปนิสัยเหมือนพระเจ้าเป็นเป้าหมายที่เรา
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จะต้องไปให้ถึง เบ้ืองหน้านักศึกษาคือเส้น
ทางแห่งความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องท่ี
เปิดไว้ เขามีจุดหมายท่ีต้องท�าให้ส�าเร็จ มี
มาตรฐานท่ีต้องไปให้ถึง ซึ่งรวมถึงทุกสิ่ง
ที่ดี บริสุทธิ์ และสง่างาม เขาจะก้าวไปให้
เร็วและไกลเท่าที่จะท�าได้ในทุกสาขาวิชา
ความรู้ท่ีเที่ยงแท้ แต่ความพยายามของ
เขาจะต้องมุ่งไปยังส่ิงท่ีสูงกว่าเพียงความ 
เห็นแก่ตัวและความสนใจทางโลกเหมือน
ด่ังสวรรค์ท่ีสูงกว่าโลก--”Education,” 
pp. 18, 19. {MYP 40.1}

ท่อพระพรแห่งพระคุณของพระเจ้ำ
เป็นอภสิทิธิพ์เิศษส�าหรับจติวญิญาณ 

ทุกดวงในการเป็นท่อพระพรอันมีชีวิตที ่
พระเจ้าทรงใช้เพือ่ส่งขมุทรัพย์แห่งพระคุณ 
ท่ีเป็นความม่ังคั่งในพระคริสต์ผ่านไปยัง 
โลกได้ ไม่มีสิ่งใดที่พระคริสต์ทรงหวังไป 
มากกว่าผูท้�าหน้าทีเ่ป็นตวัแทนพระวญิญาณ 
และพระลักษณะของพระองค์ให้กับโลก 
ไม่มีสิ่งใดที่โลกต้องการมากไปกว่าการ
ส�าแดงความรักของพระผู ้ช ่วยให้รอด
ผ่านมายังมนุษย์ทั้งหลาย สวรรค์ก�าลัง
รอคอยผู้ที่จะเป็นท่อที่สามารถรับน�้ามัน
อันบริสุทธิ์ไหลไปเพื่อให้ความสุขและ
พระพรแก่จิตใจของมนุษย์--”Christ’s 
Object Lessons,” p. 419. {MYP 40.2}

ชายหนุ่มที่ชื่นชอบกับการเรียนอยู่ในโรงเรียน

ของพระคริสต์จะท�างานยิ่งใหญ่ถวายพระอาจารย์

{MYP 24.1}
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บทที่

 7 มำตรฐำนของประสิทธิภำพ

ความรับผิดชอบอันใหญ่หลวงตก 
อยูกั่บเยาวชน พระเจ้าทรงคาดหวงัอย่างสงู 
จากชายหนุ่มท่ีก�าลังมีชีวิตอยู่ในยุคของ 
ความกระจ่างและความรูท่ี้มีมากขึน้ พระองค์ 
ทรงคาดหวงัให้พวกเขาเผยแพร่ความกระจ่าง 
และความรู้นี ้พระองค์ทรงปรารถนาท่ีจะใช้ 
พวกเขาก�าจัดข้อผิดพลาดและความเชื่อ 
งมงายท่ีครอบง�าอยู่ในใจของคนมากมาย 
ชายหนุ ่มเหล่านี้จะต้องจัดระเบียบวินัย 
ตนเองโดยการสะสมทุกวิชาความรู้และ 
ประสบการณ์ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ พระเจ้า 
ทรงถอืว่าพวกเขาต้องรับผดิชอบกับโอกาส 
และสิทธิพิเศษที่ประทานให้แก่พวกเขา 
ภารกิจท่ีอยู่ต่อหน้าพวกเขาก�าลังรอคอย 
ความพยายามอย่างกระตือรือร ้นของ
พวกเขาเพื่อสานต่ออุดมการณ์จากเร่ือง
หนึ่งไปอีกเรื่องหนึ่งตามที่เวลาเรียกร้อง 
{MYP 41.1}

หากเยาวชนจะมอบถวายจิตใจ 
และหัวใจของพวกเขาแก่พระราชกิจของ 
พระเจ้า พวกเขาจะไปถึงมาตรฐานระดับ 
สงูของประสทิธภิาพและการเป็นประโยชน์ 
ต ่อผู ้อื่น นี่ คือมาตรฐานที่พระเจ ้าทรง
คาดหวังให้เยาวชนท้ังหลายบรรลุให้ถึง 
การท�าน้อยกว่านี้คือการปฏิเสธการใช้
โอกาสที่พระเจ้าประทานให้เกิดประโยชน์
มากที่สุด  เร่ืองนี้จะถูกมองว่าเป็นการ
ทรยศต่อพระเจ้า เป็นความล้มเหลวที่

จะท�างานเพื่อประโยชน์ของมนุษยชาต ิ
{MYP 41.2}

กำรเตรียมคุณสมบัติให้พร้อม
เพื่อรับใช้

ผูท่ี้มุ่งม่ันจะเป็นผูรั้บใช้ของพระเจ้า 
ผู้ท่ีแสวงหาการรับรู้เพื่อถ่ายทอดสู่ผู ้อื่น
อย่างกระตือรือร้นจะได้รับความกระจ่าง
จากพระเจ้าอยู่เสมอเพื่อพวกเขาจะเป็น
ช่องทางแห่งการสื่อสาร หากชายหนุ ่ม
และหญิงสาวจะเป็นเหมือนดาเนียล พวก
เขาจะน�านิสัย ความอยากอาหาร และ 
ความปรารถนาท้ังหมดมาปรับให้เข้ากับ 
ข้อก�าหนดของพระเจ้า พวกเขาจะเตรียม 
คุณสมบัติของตนเองส�าหรับการท�างานท่ี 
สงูส่ง พวกเขาควรต้องน�าทกุสิง่ทีไ่ร้คุณค่า 
และเหลวไหลออกไปจากจิตใจ ความโน้ม 
เอยีงทีไ่ร้สาระและความรักสนกุเพลดิเพลนิ 
จะต้องถูกตัดทิ้งไป ราวกับว่าเป็นส่ิงท่ีอยู่
ผิดท่ีผิดทางในชีวิตและประสบการณ์ของ
ผู้ด�ารงชีวิตโดยความเชื่อในพระบุตรของ
พระเจ้า เป็นผู ้ท่ี “กินเนื้อและด่ืมโลหิต” 
ของพระองค์ ยอห์น 6:53 {MYP 41.3}

พวกเขาควรตระหนกัว่าแม้พวกเขา 
เข้าถึงความได้เปรียบของการเรียนรู้ พวก
เขาก็อาจพลาดท่ีจะรับการศึกษาเพื่อให้
เหมาะกับงานในบางส่วนของไร่องุ่นของ
พระเจ้า พวกเขาเข้าร่วมในพระราชกิจ
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ของพระเจ้าไม่ได้หากขาดคุณสมบัติภาค
บังคับทางคุณธรรมด้านปัญญา หากพวก
เขาป้อนความสุขและความสนุกสนานให้
กับสมองแทนที่จะท�าให้สมองแข็งแกร่ง
ขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ท่ีสูงส่งและมีเกียรต ิ
พวกเขาท�าให้ฤทธานุภาพท่ีพระเจ้าประทาน 
ให้ด้อยค่าและมีความผดิต่อเบ้ืองพระพกัตร์ 
พระองค ์ เพราะพวกเขาล ้มเหลวท่ีจะ
ปรับปรุงความสามารถของพวกเขาเพื่อใช้
ประโยชน์อย่างชาญฉลาด {MYP 42.1}

จิตวิญญาณแคระแกร็นของพวก 
เขาเป็นความผิดต่อเบ้ืองพระเจ้า พวกเขา 
ท�าให้จิตใจของคนท่ีพวกเขาคบหาด้วย
แปดเปื้อนและเสื่อมทรามลง ด้วยค�าพูด
และการกระท�า พวกเขาส่งเสริมความ
ประมาทไม่สนใจในสิ่งศักด์ิสิทธิ์ ไม่เพียง
แต่ท�าอันตรายต่อจิตวิญญาณของตัวเอง 
แต่แบบอย่างของพวกเขาเป็นอันตรายต่อ
ทุกคนที่พวกเขาเข้าไปสัมผัสด้วย พวก
เขาไม่เหมาะสมท่ีสุดที่จะเป็นผู้แทนของ
พระคริสต์ พวกเขาเป็นทาสของบาป เป็น
คนเลินเล่อ ไม่ย้ังคิด และขาดสติ พวกเขา
จึงกระจัดกระจายออกห่างจากพระองค ์
{MYP 42.2}

บรรดาผู้ที่มีความพึงพอใจกับการ
แสวงหาความส�าเร็จระดับต�่าน้ันพลาด
การเป็นผู้รับใช้ร่วมกับพระเจ้า ผู้ที่ปล่อย
จิตใจให้ลอยไปตามท่ีอยากจะลอยหาก 
ไม่คอยปกป้องไว้ซาตานจะยัดเยียดข้อ 
เสนอให้เติมเต็มจิตใจเพื่อว่าความคิดของ 
พวกเขาจะได้ถูกฝึกฝนในกองทัพของ
มันเพื่อลวงล่อจิตวิญญาณอื่นๆ พวกเขา

อาจแสดงตนว่ามีศาสนา พวกเขาอาจจะ 
มลีกัษณะภายนอกทีช่อบธรรมแตพ่วกเขา 
รักความสนุกมากกว่ารักพระเจ้า { MYP 
42.3}

ควำมฉลำดหลักแหลมไม่ใช่
ควำมเคร่งศำสนำ

ยังมีเยาวชนที่มีความปราดเปรื่อง
บางอย่างท่ีเพื่อนๆ ยอมรับและชื่นชม 
แต่ความสามารถนี้ไม่ได้ผ่านการช�าระให้
บริสุทธิ์ ไม่ได้ถูกฝึกฝนให้แข็งแกร่งและ
ม่ันคงด้วยพระคุณและประสบการณ์การ
ทดลองและพระเจ้าทรงใช้ความสามารถ
น้ีให้เกิดประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติและ
ถวายพระเกียรติแด่พระนามของพระองค์
ไม่ได้ ภายใต้เครื่องบังหน้าของความ
เคร่งศาสนาพวกเขาใช้อิทธิพลเพื่อสร้าง
มาตรฐานจอมปลอมและผู ้ ท่ียังไม่กลับ
ใจเชื่อพระเจ้ามองคนเหล่านี้เป็นข้ออ้าง
เพื่อท�ากิจกรรมท่ีผิด ซาตานน�าพวกเขา
ให้สร้างความสนุกสนานแก่เพื่อนๆ ด้วย
ความไร้สาระและส่ิงที่เรียกว่าความหลัก
แหลมของตน ทุกส่ิงที่พวกเขาท�าก็เป็น
สิ่งท่ีไม่มีค่าเพราะพวกเขาอยู่ภายใต้การ
ควบคุมของผู้ล่อลวงที่เป็นผู ้บงการและ
หล่อหลอมอุปนิสัยของพวกเขาเพื่อให้
พวกเขาท�างานให้มัน {MYP 43.1}

พวกเขามีความสามารถแต่เป็นความ 
สามารถที่ไม่ได้พัฒนาให้ดีขึ้น พวกเขา 
ได้รบัความสามารถเหล่านีแ้ล้ว แต่น�าไปใช้ 
ในทางท่ีผดิด้วยความโง่เขลาเบาปัญญาจน 
ลากพรรคพวกให้ลงไปสู่ระดับต�า่เช่นเดียว 
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กับพวกเขาด้วย พระคริสต์ทรงช�าระค่าไถ ่
ให้กับจติวญิญาณของพวกเขาและพระองค์ 
ทรงอดทนด้วยการปฏิเสธตนเอง การ
เสียสละตน ได้รับความอัปยศอดสู ความ 
อบัอายและการดูถกูเหยยีดหยาม พระองค์ 
ทรงกระท�าการนีเ้พือ่ช่วยกูช้วีติของพวกเขา 
ออกจากการจองจ�าของบาป ออกจาก
การเป ็นทาสของนายที่ ใส ่ ใจพวกเขา
เม่ือต้องการใช้เพื่อท�าลายจิตวิญญาณ 
เท่านั้น แต่พวกเขาท�าให้ความรักของ 
พระผู้ไถ่ของเขาไร้ความหมายและพระองค์ 
ทอดพระเนตรการกระท�าของพวกเขา 
ด้วยความโทมนัส {MYP 43.2}

เยาวชนเช ่น น้ีจะพบกับความ 
สูญเสียนิรันดร ์ พวกเขาจะเห็นความ 
ครึกคร้ืนและความสนุกสนานไร ้สาระ 
ของตนเป็นเช่นไรในวันท่ีทุกคนจะได้รับ 
ค�าวนิจิฉยัจากพระเจ้าผูท้รงเป็นผูพ้พิากษา 
ของคนท่ัวโลกตามการกระท�าท่ีท�าต่อ 
ร่างกายของตนเอง พวกเขาน�าไม้ ฟาง 
และตอซังมายังรากฐาน และผลงาน 
ทั้งชีวิตของพวกเขาจะพินาศ ช่างเป็น 
ความสูญเสียกระไรเช่นนี้ {MYP 43.3}

โอ คนเหล ่า น้ันท่ีท�างานรับใช ้ 
พระราชกิจของพระเจ้าจะมีสภาพที่ดีกว่า
เพียงไรเม่ือทุกวันพวกเขาหันหน้ามองไป
ยังพระเยซูและเห็นความพอพระทัยของ
พระองค์ การบันทึกความผิด ข้อผิดพลาด 

ความทุกข์ ชัยชนะท่ีพวกเขาประสบเหนือ 
การทดลองและความชืน่ชมยินดีกับสันติสุข 
ในพระคริสต์ลงในสมุดบันทึกของสวรรค ์
เยาวชนเช่นนี้จะไม่ต้องพบกับการบันทึก 
ในสมุดประจ�าชีพของพวกเขาด้วยความ 
อับอายและความท้อแท้ใจ--The Youth’s 
Instructor, June 22, 1899. {MYP 44.1}

ผู้แทนที่คัดสรรแล้ว
การยอมรับในความซื่อสัตย์ของ 

พระองค์เป็นส่ือตัวแทนท่ีพระเจ้าแห่งฟ้า 
สวรรค์ทรงเลือกเพื่อส�าแดงถึงพระคริสต์
ให ้แก ่ชาวโลก  เราจะต ้องยอมรับใน
พระคุณของพระองค์ตามท่ีพระองค์ทรง
ส�าแดงพระคุณของพระองค์ให้ปรากฏ
โดยผ่านบรรดาผู้ชอบธรรมในยุคโบราณ 
แต่สิ่งที่จะบังเกิดผลมากท่ีสุดคือค�าพยาน 
จากประสบการณ์ในชีวิตของเราเอง เรา
เป็นพยานแก่พระเจ้าได้เม่ือเราส�าแดงถึง 
ฤทธานุภาพของพระเจ้าท่ีทรงประกอบกิจ 
ในชีวิตของเรา มนุษย์แต่ละคนมีชีวิตท่ี 
แตกต่างจากคนอืน่และต่างก็มีประสบการณ์ 
ตามพื้นเพที่ไม่เหมือนกัน พระเจ้าทรง 
ปรารถนาให้ค�าสรรเสริญพระองค์ของเรา 
ขึ้นไปถึงพระองค์ด้วยเอกลักษณ์ส่วนตน 
ของเราเอง - -Min is t ry  o f  Heal ing” 
p.100. {MYP 44.2}
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บทที่

 8 ไต่ขึ้นไปสู่ระดับสูง

การพัฒนาอุปนิสัยคริสเตียนให้
สมบูรณ์จ�าเป็นต้องพากเพียรในการท�า
สิ่งท่ีถูก ดิฉันต้องการเน้นย�้าเยาวชนถึง
ความส�าคัญของความพากเพียรและพละ
ก�าลังท่ีต้องทุ ่มเทของการสร้างอุปนิสัย 
ตั้งแต่ชีวิตวัยแรกเร่ิม จ�าเป็นต้องถักทอ
หลักการของความซื่อสัตย์ที่กวดขันเข้ม
งวดเข้าไปในอุปนิสัยเพื่อให้เยาวชนก้าว
ถึงมาตรฐานสูงสุดของความเป็นชายและ
หญิง พวกเขาต้องเอาความจริงมาไว้อยู ่
ต่อหน้าเสมอว่าพวกเขาถูกไถ่มาแล้วด้วย 
มูลค่าสูงและต้องถวายพระสิริพระเจ้าด้วย 
ร่างกายและจติวญิญาณซึง่เป็นของพระองค์ 
. . . . {MYP 45.1}

ควำมก้ำวหน้ำในชีวิตประจ�ำวัน
การบรรลุถึงความก้าวหน้าแบบ

วันต่อวันเป็นงานของเยาวชน เปโตร 
กล่าวว่า “จงพยายามอย่างท่ีสุดท่ีจะเอา
คุณธรรมเพิ่มความเชื่อของพวกท่าน เอา
ความรู้เพิ่มคุณธรรม เอาการควบคุมตัว
เองเพิ่มความรู้ เอาความทรหดอดทนเพิ่ม
การควบคุมตัวเอง และเอาความย�าเกรง
พระเจ้าเพิ่มความทรหดอดทน เอาความ
รักฉันพี่น ้องเพิ่มความย�าเกรงพระเจ้า 
และเอาความรักเพิ่มความรักฉันพี่น้อง 
ถ้าสิ่งเหล่านี้เป็นคุณลักษณะของพวกท่าน
และเพิ่มพูนขึ้นเร่ือยๆ ก็จะท�าให้พวกท่าน

เป็นคนไม่ไร้ประโยชน์ และไม่ไร้ผลในการ
รู้จักพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของ
เรา” 2 เปโตร 1: 5-8 {MYP 45.2}

ขั้นตอนต่อเนื่องท้ังหมดนี้ไม่ใช่ให้ 
เก็บไว้เพียงในความคิดและนับต่อในขณะ 
ท่ีคุณเร่ิมต้น แต่ด้วยสายตาที่จ้องเจาะจง 
ทีพ่ระสิริของพระเจ้าให้เพ่งมองไปยงัพระเยซ ู
แล้วคุณจะมีความก้าวหน้า คุณไม่อาจ
ไปถึงความไพบูลย์เต็มท่ีแบบพระคริสต์
ในวันเดียวได้ และคุณจะจมอยู่ในความ
สิ้นหวังหากคุณมัวแต่ไปคิดถึงความยาก 
ล�าบากทัง้หมดทีจ่ะต้องพบและต้องเอาชนะ 
คุณก�าลังต่อสู ้ กับซาตานและมันจะหา
เครื่องมือทุกรูปแบบท่ีหาได้เพื่อดึงคุณ
ออกจากพระคริสต์ {MYP 45.3}

กำรเผชิญหน้ำกับอุปสรรค
แต่เราต้องเผชญิกับอปุสรรคทัง้ปวง 

ท่ีอยู่บนทางของเราและเอาชนะอุปสรรค
ทีละอัน หากเราชนะความยากล�าบากอัน
แรก เราก็จะเข้มแข็งขึ้นท่ีจะเผชิญหน้า
กับอุปสรรค์อันต่อไป และด้วยทุกความ
พยายาม เราจะมีความสามารถมากย่ิงขึ้น
เพื่อบรรลุถึงความก้าวหน้า ด้วยการมอง
ไปยังพระเยซู เราจะเป็นผู้มีชัย การมอง
ไปท่ีความยากล�าบากและการถอยออก
จากการต่อสู้เพื่อความถูกต้องอย่างจริงจัง
ท่ีท�าให้เรากลายเป็นคนอ่อนแอและเป็น
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คนไม่มีความเชื่อ {MYP 46.1}
ด้วยการก้าวไปทีละก้าว เราจะปีน

ถึงบันไดขั้นสูงสุดได้ และไปถึงยอดภูเขา
ได้ในที่สุด อย่าเป็นทุกข์กับงานที่ต้องท�า
ตลอดชีวิตของคุณ เพราะไม่ได้ก�าหนดให้
คุณต้องท�าท้ังหมดทันที จงน�าพละก�าลัง 
ในร่างกายของคุณไปท�างานของแต่ละวัน 
น�าไปปรับปรุงทุกโอกาสอันล�้าค่าของคุณ
ให้ซาบซึ้งกับความช่วยเหลือท่ีพระเจ้า 
ประทานแก่คุณ และก้าวไปข้างหน้าขึ้นไป 

บนบันไดแห่งความก้าวหน้าไปทีละข้ัน จง 
จ�าไว้ว่าคุณจะด�าเนนิชวีติไปทลีะวัน พระเจ้า 
ประทานให้คุณวันต่อวันและสมุดบันทึก 
ของสวรรค์จะแสดงว่าคุณให้คุณค่ากับ 
สิทธิพิเศษและโอกาสของแต่ละวันอย่างไร 
ขอให้คณุพฒันาแต่ละวนัท่ีพระเจ้าประทาน 
ให้ จนในท่ีสุดคุณจะได้ยินพระอาจารย์ 
ตรัสว่า “ดีแล้ว เจ้าเป็นบ่าวทีดี่และซือ่สัตย์” 
มัทธิว 25: 23--The Youth’s Instructor, 
January 5, 1893. {MYP 46.2}

การพัฒนาอุปนิสัยคริสเตียนให้สมบูรณ์

จ�าเป็นต้องพากเพียรในการท�าสิ่งที่ถูก

 {MYP 45.1}
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บทที่

 9 กำรเป็นหุ้นส่วนกับพระเจ้ำ

สิ่ ง ท่ี คุณมีอ ยู ่ ใกล ้ มื อ มีคุณค ่ า
มากกว่าความเป็นไปได้ท่ีไม่จีรัง ตาม
ความหมายของพระเจ้าแล้วมนุษย์เป็น
บุตรของพระเจ้า “เด๋ียวนี้เราเป็นลูกของ
พระเจ้า และเราจะเป็นอย่างไรต่อไปข้าง
หน้านั้นเรายังไม่รู ้ แต่เรารู ้ว่าในเวลาท่ี
พระองค์จะเสด็จมาปรากฏน้ัน เราจะเป็น
เหมือนอย่างพระองค์ เพราะว่าเราจะเห็น
พระองค์อย่างท่ีพระองค์ทรงเป็นอยู่นั้น 
และทุกคนท่ีมีความหวังอย่างนี้ในพระองค ์
ก็ช�าระตนให้บริสุทธิ์เหมือนท่ีพระองค์
ทรงบริสุทธิ์” 1 ยอห์น 3:2, 3 จึงเป็นสิทธ ิ
พิเศษของคุณที่จะหันออกจากสิ่งท่ีด้อยค่า 
และต�่ากว่ามาตรฐาน แต่จงทะยานขึ้นสู่ 
มาตรฐานสูงเพื่อเป็นท่ีเคารพของมนุษย ์
และเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้า {MYP 
47.1}

พระราชกิจด้านศาสนาท่ีพระเจ้า
ประทานแก่ชายหนุ่มและคนทุกเพศทุก
วัยแสดงถึงความเอาใจใส่ของพระองค์ที่
มีต่อบุตรทั้งหลายของพระองค์ พระองค์ 
ประทานการปกครองตนเองแก่พวกเขา 
พระองค์ทรงเรียกพวกเขามาเป็นผูแ้บ่งปัน 
พระราชกิจยิ่งใหญ่ของการไถ่ให้รอดและ
การยกระดับจิตใจให้สูงขึ้น เช่นเดียวกับที่
บิดาให้บุตรชายมาร่วมหุ้นในธุรกิจของตน 
พระยาห์เวห์ก็ทรงน�าบุตรทั้งหลายของ
พระองค์มาร่วมหุ ้นส่วนกับพระองค์เอง 

พระเจ้าทรงท�าให้เราเป็นผู ้ร ่วมงานกับ
พระองค์ พระเยซูตรัสว่า “พระองค์ทรงใช้
ข้าพระองค์มาในโลกอย่างไร ข้าพระองค์
ก็ใช้พวกเขาไปในโลกอย่างนั้น” ยอห์น 
17:18 คุณไม่อยากเลือกเข้าร่วมเป็นบุตร
ของพระเจ้ามากกว่าเลือกท่ีจะเป็นทาส
รับใช้ของซาตานและบาปและมีชื่อของ
คุณถูกบันทึกว่าเป็นศัตรูของพระคริสต์
กระนั้นหรือ {MYP 47.2}

ชายหนุ ่มและหญิงสาวต้องการ
พระคุณของพระคริสต์มากย่ิงข้ึน เพื่อว่า
พวกเขาจะน�าหลักการของศาสนาคริสต์
เข้าไปในชีวิตประจ�าวัน การเตรียมตัวเพื่อ
การเสด็จมาของพระคริสต์เป็นการเตรียม
ตัวโดยผ่านพระคริสต์เพื่อน�าคุณลักษณะดี
เลิศท่ีสุดของเราออกมาใช้ เป็นสิทธิพิเศษ
ของเยาวชนทุกคนที่จะท�าอุปนิสัยของ
ตนให้มีโครงสร้างที่งดงาม แต่เขาจ�าเป็น
ต้องติดสนิทกับพระเยซู พระองค์ทรงเป็น
ความเข้มแข็งและประสิทธิภาพและพละ
ก�าลังของเรา เราพึ่งตนเองแม้เพียงชั่วครู่
เดียวไม่ได้. . . . {MYP 47.3}

บรรลุให้สูงขึ้นและสูงยิ่งขึ้น
ไม่ว่าตะลันต์ของคุณจะมีมากหรือ

น้อยเพียงไร ให้จดจ�าไว้ว่าสิ่งท่ีคุณมีเป็น
ของคุณเพียงแค่ผู ้รับฝากเท่านั้น ดังนั้น 
พระเจ้าทรงก�าลังทดสอบคุณ ประทาน 
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โอกาสให้คุณพิสูจน์ความซื่อสัตย์ของคุณ 
คุณเป็นหนี้พระองค์ส�าหรับความสามารถ
ทั้งหมดของคุณ พลังทางกาย ใจ และ
จิตวิญญาณเป็นของพระองค์และจะต้อง 
ใช้พลังเหล่านี้เพื่อพระองค์ เวลาของคุณ 
อิทธิพลของคุณ ความสามารถของคุณ 
ทกัษะของคณุ ท้ังหมดจะต้องน�าขึน้รายงาน 
ต่อพระองค์ผู้ประทานให้หมด ผู้ที่ใช้ของ
ประทานอย่างดีที่สุดคือผู ้ที่พากเพียร
ด�าเนินแผนงานยิ่งใหญ่ของพระยาห์เวห์

เพื่อยกระดับมนุษยชาติ {MYP 48.1}
จงพากเพียรอดทนในงานที่คุณ

เร่ิมไว้จนกว่าจะได้รับชัยชนะคร้ังแล้ว
คร้ังเล่า จงหาความรู ้ใส่ตนเองอย่างมี
วัตถุประสงค์  เล็งไปท่ีมาตรฐานสูงสุด 
เพื่อคุณจะบรรลุถึงความดีงามที่ยิ่งใหญ่
กว่าและย่ิงใหญ่ย่ิงข้ึน การท�าเช่นนี้จึง
เป็นการสะท้อนถึงพระสิริของพระเจ้า-- 
The Youth’s Instructor, January 25, 
1910. (50) {MYP 48.2}

“เดี๋ยวนี้เราเป็นลูกของพระเจ้า

และเราจะเป็นอย่างไรต่อไปข้างหน้านั้นเรายังไม่รู้

แต่เรารู้ว่าในเวลาที่พระองค์จะเสด็จมาปรากฏนั้น

เราจะเป็นเหมือนอย่างพระองค์” 1 ยอห์น 3:2 . . . .

จงทะยานขึ้นสู่มาตรฐานสูงเพื่อเป็นที่เคารพของมนุษย์

และเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้า 

{MYP 47.1}
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แบบอย่างของพระคริสต์แสดงให้เราเห็นว่าความหวังเดียว 
ที่จะก�าชัยชนะอยู่ที่การต่อต้านการโจมตีอย่างต่อเนื่องของซาตาน 
พระองค์ผู้ทรงมีชัยเหนือศัตรูของจิตวิญญาณในการต่อสู้ของการ 
ทดลองทรงเข้าพระทยัถงึอ�านาจของซาตานทีมี่เหนอืเผ่าพนัธุม์นษุย์ 
และพระองค์ทรงชนะมันมาแล้วเพื่อเรา ในฐานะผู้ชนะ พระองค์
ประทานข้อได้เปรียบแก่เราจากชัยชนะของพระองค์ เพื่อว่าใน 
ความพยายามของเราท่ีจะต่อต้านการล่อลวงของซาตานเราจะได ้
น�าความอ่อนแอของเราเข้าประสานกับพระก�าลังของพระองค ์
ให้ความไร้ค่าของเราเข้ากับคุณความดีของพระองค์ และยืนหยัด 
ด้วยแสนยานุภาพของพระองค์ ภายใต้การกระหน�่าของการทดลอง 
เราจึงจะต่อต้านได้ส�าเร็จด้วยพระนามยิ่งใหญ่ของพระองค์และ 
จะชนะเหมือนท่ีพระองค์ทรงชนะมาแล้ว--The Signs of the Times, 
March 4, 1880. {MYP 50.1}
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มนุษย์ท่ีล้มลงในบาปเป็นเชลยท่ี 
ถูกต้องตามกฎหมายของซาตาน การ 
ช่วยเขาให้หลุดพ้นจากอ�านาจของมันเป็น 
พันธกิจของพระเยซูคริสต์ โดยธรรมชาติ 
แล้วมนุษย์มีแนวโน้มที่จะท�าตามข้อเสนอ 
ของซาตานและตัวเขาเองไม่อาจต่อต้าน 
ศัตรูท่ีโหดเหี้ยมเช่นนี้โดยล�าพังได้นอก
เสียจากว่าพระคริสต์ผู ้ทรงมีชัยชนะย่ิง
ใหญ่จะสถิตร่วมอยู่ด้วยเพื่อชี้แนะความ
ต้องการของเขาและประทานพละก�าลัง
แก่เขา พระเจ ้าเท่านั้นผู ้ทรงสามารถ
จ�ากัดอ�านาจของซาตาน มันเที่ยวเดินไป
มาและขึ้นลงในโลก มันไม่เคยละการเฝ้า
สังเกตแม้เพียงประเด๋ียวเดียวเพราะกลัว
ที่จะสูญเสียโอกาสท�าลายจิตวิญญาณไป 
เป็นเรื่องส�าคัญอย่างย่ิงที่ประชากรของ
พระเจ้าต้องเข้าใจเร่ืองนี้เพื่อจะได้หลุดพ้น
จากกับดักของมัน {MYP 51.1}

ซำตำนยังอ�ำพรำงตัวอยู่
ซาตานก�าลังเตรียมการล่อลวง

ของมันเพื่อดักจับประชากรของพระเจ้า
ในแผนสุดท้ายของมัน โดยไม่ให้พวกเขา
รู้ว่ามันเป็นผู ้บงการ “ไม่ประหลาดเลย 
เพราะว่าซาตานเองก็ยังปลอมตัวเป็นทูต
สววรค์ของความสว่าง” 2โครินธ์ 11:14 
ในขณะที่จิตวิญญาณที่ถูกหลอกจะยืนยัน
ว่ามันไม่มีตัวตน มันก็จับพวกเขาเป็น

เชลยได้ และใช้พวกเขาท�างานในระดับที่
ขยายวงกว้างขึ้น ซาตานรู้ดีกว่าประชากร
ของพระเจ้าว่าพวกเขาจะแข็งแรงกว่ามัน
เม่ือพละก�าลังของพวกเขาอยู่ในพระคริสต์ 
{MYP 51.2}

เม่ือพวกเขาทูลขอการช่วยเหลือ
ด้วยความถ่อมใจจากพระเจ้าพระผู้ทรง
มีชัย เม่ือผู้เชื่อที่อ่อนแอท่ีสุด และวางใจ 
อย่างม่ันคงในพระคริสต์แล้ว เขาจะสามารถ 
ขับไล่ซาตานและสมุนท้ังหมดของมันได้
ส�าเร็จ ซาตานเหลี่ยมจัดเกินไปที่จะเข้าหา
เหยื่อด ้วยการน�าเสนอกลลวงของมัน
อย่างเปิดเผยและท้าทาย เพราะจะท�าให้
คริสเตียนท่ีเซื่องซึมรู้ตัวและเข้าพึ่งพระผู้
ไถ่ทรงแสนยานุภาพของเขา แต่ซาตาน
จะมาอย่างไม่ให้รู้ตัวและในคราบจ�าแลง 
มันท�างานผ่านบุตรท้ังหลายท่ีไม่เชื่อฟัง 
ผู้ท่ีอ้างตนว่ามีพระเจ้า ซาตานจะท�าอย่าง
สุดก�าลังเพื่อข่มขู่ ล่อลวงและน�าประชากร
ของพระเจ้าให้หลงทาง {MYP 51.3}

มันผู ้ที่กล ้าเผชิญหน้า ล ่อลวง
และเสียดสีพระเยซูเจ้าของเรา และทั้งยัง
มีฤทธิ์เดชอุ ้มพระองค์ไว้ในแขนและพา
พระองค์ไปยังยอดหอคอยพระวิหารและ
ขึ้นไปถึงภูเขาสูง ย่อมจะใช้ก�าลังของมัน
อย่างสุดฤทธิ์กระท�าต่อประชาชนในรุ่น
ปัจจุบันท่ีมีสติปัญญาด้อยกว่าพระเป็นเจ้า
ยิ่งนักและเป็นผู้ท่ีแทบจะไม่ระแคะระคาย

บทที่

	10 ซำตำน	ศัตรูที่มีก�ำลัง
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ถึงเล่ห์เหลี่ยมและพละก�าลังของซาตาน
เลย {MYP 52.1}

ซาตานจะสร้างผลกระทบต่อร่างกาย 
ของผู ้ที่มีแนวโน้มคล้อยตามค�าชักชวน
ของมันด้วยวิธีอันเหลือเชื่อ ซาตานตีอก 
ดีใจทีรู้่ว่าคนทัว่ไปคิดว่ามันเป็นเพยีงตวัตน 
ในนวนิยาย มันพอใจอย่างย่ิงเม่ือมันถูก 
น�าเสนอเป็นภาพในลักษณะแบบเบาสมอง 
หรือสัตว์บางชนิด คนท้ังหลายคิดว่ามัน 
ไม่มีคุณค่าพอจะมาใส่ใจจึงมิได้เตรียม 
ป้องกันแผนชัว่เหลีย่มจดัของมัน หากผูค้น 
เข้าใจถึงเล่ห์เหล่ียมและฤทธิ์เดชของมัน 
แล้ว ก็จะเตรียมสมองไว้พร้อมเพื่อต่อต้าน 
มันได้ส�าเร็จ. . . . {MYP 52.2}

สงครำมแย่งชิงจิตวิญญำณ 
แต่ละดวง

ดิฉันเห็นพวกทูตสวรรค์ชั่วแย่งชิง
จิตวิญญาณและทูตสวรรค์ท้ังหลายของ
พระเจ้าเข้าต่อต้านพวกเขา ความขัดแย้ง
นั้นรุนแรง ทูตสวรรค์ชั่วห้อมล้อมพวก
เขาไว้ ใช้อิทธิพลพิษร้ายสร้างบรรยากาศ
ที่เส่ือมศีลธรรมครอบง�าและท�าให้เหยื่อ
ขาดสติ ส่วนทูตสวรรค์บริสุทธิ์คอยเฝ้า
จิตวิญญาณเหล่านี้ด้วยความกังวลและ
เตรียมที่จะขับไล่สมุนของซาตาน แต่
ทูตสวรรค์ดีไม่ได้มีงานของการควบคุม
สติเพื่อต่อต้านความตั้งใจของแต่ละคน 
หากพวกเขายอมแพ้ศัตรู และไม่ลงแรง
พยายามต่อต้านมันแล้ว ทูตสวรรค์ของ
พระเจ้าก็ท�าได้ไม่มากไปกว่าการยับยั้ง
สมุนของซาตานเพื่อไม่ให้ท�าลายจนกว่า 

จะมีผูใ้ดน�าความกระจ่างมาเพิม่ให้กับเหยือ่ 
ที่ตกอยู่ในอันตราย เพื่อกระตุ้นให้เขาตื่น 
และมองไปยงัสวรรค์เพือ่ขอความช่วยเหลือ 
พระเยซูจะไม่ทรงบัญชาให้ทูตสวรรค์ไป
ช่วยผู ้ที่ไม่พยายามออกแรงช่วยเหลือ
ตนเองให้หลุดพ้น {MYP 52.3}

หากซาตานเห็นว่าตนก�าลังพลาด 
ทีจ่ะได้จติวญิญาณดวงนัน้ มันเองจะทุม่เท 
ความพยายามอย่างถึงที่สุดท่ีจะช่วงชิง
เป้าหมายนั้นไว้ให้ได้ เม่ือเป้าหมายนั้นถูก 
ปลุกให้ตื่นขึ้นและเห็นภัยอันตรายของตน 
เขาจะมองไปยังพระเยซดู้วยความกังวลใจ 
และร้อนรนเพือ่ขอพละก�าลัง ซาตานกลวัที ่
จะสญูเสยีเชลยนีไ้ปจงึระดมก�าลังเสริมจาก 
ทูตสวรรค์ชั่วของมันเข้าล้อมจิตวิญญาณ 
น่าสงสารนี้และสร้างก�าแพงมืดรอบตัวเขา
เพื่อไม่ให้ความสว่างของสวรรค์ส่องเข้าไป
ถึง แต่หากผู้ท่ีตกอยู่ในความทุกข์อดทน
อย่างทรหดต่อไป และท่ามกลางความ 
สิ้นหวังและความอ่อนแอยอมจ�านนตนเอง 
ต่อคณุความดีแห่งพระโลหติของพระครสิต์ 
พระผูช่้วยให้รอดของเราจะได้ยินค�าอธิษฐาน 
แห่งความเชือ่อนัจริงใจนัน้แล้วก็จะประทาน 
กองก�าลังเสริมของเหล่าทูตสวรรค์ท่ีมี
พละก�าลังขั้นสุดยอดมาช่วยเขาให้รอด 
{MYP 53.1}

ซาตานไม่อาจทนเห็นเหยื่อของ
มันทูลขอความช่วยเหลือจากคู่ต่อสู้ทรง
ฤทธานุภาพของมัน เพราะมันจะกลัวจน
ตัวสั่นต่อหน้าแสนยานุภาพและความ
เกรียงไกรของพระองค์ [พระคริสต์] เม่ือ
เสียงค�าอธิษฐานอย่างร้อนรนดังขึ้น กอง
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ก�าลังทั้งหมดของซาตานจะสั่นคลอน มัน
ยังคงระดมทูตสวรรค์ชั่วจ�านวนมากอย่าง
ต่อเนื่องให้เร่งท�าตามความประสงค์ของ
มันให้ส�าเร็จ และเม่ือเหล่าทูตสวรรค์อัน
ทรงพลังในชุดเสื้อเกราะของสวรรค์เข้ามา

ช่วยจิตวิญญาณที่ก�าลังจะล้มลง ซาตาน
และบริวารของมันจะถูกตีกลับถอยล้มพับ
ไป มันรู้ดีว่าพวกมันพ่ายแพ้สงครามแล้ว 
{MYP 53.2}

จงใช้ตะลันต์ของคุณเพื่อพระองค์

ไม่ว่าคุณจะท�าธุรกิจอะไร

ให้น�าพระเยซูเข้าไปร่วมด้วย

{MYP 70.1}
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บทที่

 11 ลักษณะของควำมขัดแย้ง

อ�านาจทางใจของมนษุย์นัน้ก้าวร้าว 
ฮึกเหิม ด้ินรนที่จะท�าลายทุกสิ่งเพื่อบรรล ุ
วัตถุประสงค์ของตนเอง หากน�าไปอยู่ฝ่าย 
พระเจ้าและความถกูต้อง ผลของพระวญิญาณ 
จะปรากฏขึน้ในชวีติ และ พระยาห์เวห์ทรง 
ก�าหนดไว้แล้วว่า “ศักด์ิศรีเกียรติยศ และ 
สันติสุขจงมีแก่ทุกคนท่ีประพฤติดี” โรม 
2:10 {MYP 54.1}

เม่ือยอมปล่อยให้ซาตานหล่อหลอม 
ความตั้งใจ มันจะใช้ความตั้งใจนั้นบรรลุ
ให้ถึงเป้าหมายของมัน มันปลุกปั่นทฤษฎ ี
การไม่เชื่อและกระตุ้นหัวใจมนุษย์ให้ต่อสู ้
กับพระวจนะของพระเจ้า ด้วยการทุ่มเท 
ความพยายามทีเ่หนยีวแน่นและพากเพยีร 
มันหาทางเร้าใจมนุษย์ให้สร้างแรงเคยีดแค้น 
เกลียดชังและเป็นปฏิปักษ์ต่อพระเจ้าและ 
จัดพวกเขาเรียงรายต่อต้านสถาบันและ 
ข้อก�าหนดทั้งหลายของสวรรค์รวมท้ัง 
การประกอบกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ 
มันเกณฑ์สมุนต�่าทรามท้ังหลายไว้ใต้ธง 
แห่งความชั่วช้าของมันและน�าพวกเขา 
เข้าสู่สมรภูมิภายใต้การบัญชาทัพของมัน 
เพือ่ใช้ความชัว่ต่อต้านความดี {MYP 54.2}

กำรทรงเรียกให้ต่อต้ำนพลังแห่ง
ควำมชั่ว

งานของซาตานคือการขับพระเจ้า
ออกจากจิตใจมนุษย ์และหล ่อหลอม

ธรรมชาติของมนุษย์ให้เป็นเหมือนภาพ
ลักษณ์แห่งความเลวทรามของมัน มัน
กระตุ้นแรงโน้มน้าวความชั่วทั้งปวง มัน
ปลุกปั ่นตัณหาและความทะเยอทะยาน
ที่ไม่บริสุทธ์ิ  มันประกาศว่า ข้าจะมอบ
อ�านาจเหล่านี้ เกียรติยศและทรัพย์สมบัต ิ
และความส�าราญที่บาปแก่เจ้า แต่เง่ือนไข
ของมันคือต้องละทิ้งหลักคุณธรรม ต้อง
ท�าให้จิตส�านึกตายด้าน ดังนั้นมันท�าให้
ความสามารถต่างๆ ของมนุษย์เสื่อมลง 
และจับมนุษย์ไปเป็นเชลยของบาป {MYP 
54.3}

พระเจ้าทรงเรียกมนุษย์ให้ต่อต้าน 
อ�านาจแห่งความชัว่ พระองค์ตรัสว่า “อย่า 
ให้บาปครอบง�ากายที่ต้องตายของท่าน 
ซ่ึงท�าให้ต้องเชื่อฟังตัณหาของกายนั้น 
อย่ายกอวัยวะของท่านให้แก่บาป ให้เป็น
เครื่องใช้ในการอธรรม แต่จงถวายตัวของ
ท่านแด่พระเจ้า เหมือนคนท่ีเป็นขึ้นมา
จากตายแล้ว และจงให้อวัยวะเป็นเครื่อง
ใช้ในการชอบธรรมถวายแด่พระเจ้า” โรม 
6:12 {MYP 55.1}

ชีวิตคริสเตียนเป็นการท�าสงคราม 
แต่ “เราไม่ได้ต่อสู้กับเนื้อหนังและเลือด 
แต่ต่อสู ้กับพวกภูตผีท่ีครอบครอง พวก
ภูตผีที่มีอ�านาจ พวกภูตผีที่ครองพิภพ
ในยุคมืดนี้ ต่อสู ้กับพวกวิญญาณชั่วใน
สวรรคสถาน”  เอเฟซัส 6:12 ในความ
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ขัดแย้งของความชอบธรรมท่ีต่อต้านกับ
ความอธรรมนี้เราจะประสบความส�าเร็จ
โดยการช่วยเหลือจากพระเจ้าเท่านั้น 
ความตั้งใจอย่างมีขอบเขตของเรานั้น เรา
ต้องน�ามายอมจ�านนต่อพระประสงค์อัน
ไร้ขอบเขตของพระเจ้า การท�าเช่นนี้จะ
น�าพระวิญญาณบริสุทธิ์มาเป็นพระผู้ช่วย
ของเรา และทุกชัยชนะจะดูแลการฟื้นฟู
ทรัพย์สินของพระเจ้าท่ีทรงไถ่มา และ
น�าพระฉายของพระองค์กลับคืนมาสู่จิต
วิญญาณ {MYP 55.2}

ควำมช่วยเหลือของพระวิญญำณ
บริสุทธิ์

องค์พระเยซเูจ้าทรงประกอบกิจผ่าน 
พระวิญญาณบริสุทธิ์เพราะพระวิญญาณ
ทรงเป็นผู ้แทนของพระองค์  โดยทาง
พระวิญญาณบริสุทธิ์ พระองค์ทรงถ่าย
ชีวิตฝ่ายวิญญาณเข้าไปยังจิตวิญญาณ
เพื่อเร่งเร้าพละก�าลังขึ้นมาให้ประกอบ
การดี ช�าระมลทินฝ่ายศีลธรรมและท�าให้
มี คุณสมบัติ เหมาะกับอาณาจักรของ
พระองค์ พระเยซูทรงมีพระพรย่ิงใหญ่
ที่จะประทานให้  เป็นของขวัญอันอุดม
สมบูรณ์เพื่อแจกจ่ายให้กับมวลมนุษย ์
พระองค์ทรงเป็นที่ปรึกษามหัศจรรย์ ทรง
มีพระปัญญาและพละก�าลังอันไร้ขอบเขต 
และหากเราจะยอมรับฤทธานุภาพของ
พระวิญญาณของพระองค์ และยอมจ�านน
เพื่อรับการหล่อหลอม เราจะยืนอย่าง 
สมบูรณ์ในพระองค์ นี่ช่างเป็นความคิดท่ี 
ประเสริฐปานนี้ ในพระคริสต์ “ความเป็น 

พระเจ้าที่ครบบริบูรณ์ทั้งสิ้นด�ารงอยู ่ใน
พระกายของพระองค์” โคโลสี 2:9 หัวใจ 
มนุษย์จะไม่มีวันพบกับความสุขจนกระท่ัง 
ยอมถวายหวัใจให้พระวญิญาณของพระเจ้า 
หล่อหลอม พระวิญญาณทรงท�าให้จิต
วิญญาณกลับใจใหม่แล้วให้เป็นเหมือน
แบบอย่างของพระเยซูคริสต์ โดยผ่าน 
อทิธพิลของพระวญิญาณ ความเป็นปฏิปักษ์ 
ต่อพระเจ้าถูกเปล่ียนเป็นความเชื่อและ 
ความรัก และความทะนงตนเป็นความ
อ่อนน้อมถ่อมตน จิตวิญญาณรับรู ้ถึง
ความงามของสัจธรรมและพระคริสต์ทรง
ได้รับเกียรติจากความเป็นเลิศและความ
สมบูรณ์แบบของอุปนิสัย ในขณะที่การ
เปลี่ยนแปลงเหล่านี้เกิดผล ทูตสวรรค์
เปล่งเสียงร้องเพลงด้วยความปลาบปลื้ม
ยินดี และพระเจ้าและพระคริสต์ทรงปีติ
เปรมปรีด์ิเหนือจิตวิญญาณที่คล้อยตาม
แบบอย่างของพระเจ้า. . . . {MYP 55.3}

มูลค่ำของชัยชนะ
การท�าสงครามระหว่างความดีและ 

ความชั่วไม่ได้ลดความรุนแรงกว่าในสมัย
ของพระผู้ช่วยให้รอด เส้นทางที่น�าไปสู่
สวรรค์ในสมัยนี้ไม่ได้ราบเรียบไปกว่าของ
สมัยโน้น เราจะต้องก�าจัดบาปของเราทิ้ง
ไปให้หมด เราต้องตัดขาดจากการหลง
หมกมุ่นอยู่กับสิ่งที่ยับยั้งความก้าวหน้า
ฝ่ายจิตวิญญาณของเรา ตาข้างขวาหรือ
มือข้างขวาจะต้องเสียสละตัดทิ้งไปหาก
มันท�าให้เราล่วงละเมิดท�าบาป เรายินดี
ประกาศยอมละทิ้งป ัญญาของเราเอง 
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และยอมรับแผ่นดินสวรรค์เหมือนเด็กเล็ก 
ไหม เรายินดีแยกตัวออกจากการคิดว่า 
ตนเองชอบธรรมหรือไม่ เรายินดีสละจาก 
การเอาใจมนษุย์ไหม รางวลัของชวิีตนรินัดร์ 
มีคุณค่าอย่างไร้จ�ากัด เรายินดีต้อนรับ 

ความช่วยเหลือของพระวิญญาณบริสุทธิ์ 
และร่วมมือกับพระองค์ ทุ่มเทก�าลังและ 
เสียสละอย่างได้สัดส่วนกับมูลค่าของสิ่ง 
ที่จะได้รับหรือไม่-Review and Herald, 
Feb. 10, 1903. {MYP 56.1}

“พวกท่านต้องเกิดใหม่”  

เมื่อพระเยซูตรัสถึงหัวใจดวงใหม่ พระองค์ทรงหมายถึง. . . 

การถอนความรักทางโลกออกไปและยึดติดให้สนิทอยู่กับพระคริสต์  

การมีหัวใจดวงใหม่คือการมีจิตใจใหม่ จุดประสงค์ใหม่  

พลังขับเคลื่อนใหม่. . . .[นี่]คือชีวิตที่เปลี่ยนใหม่  

ยอห์น 3:7 {MYP 72.1}
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บทที่

	12 ควำมพยำยำมพิเศษของซำตำน

ดิฉันได้รับการเปิดเผยว่าเราต้อง
ป้องกันตนเองไว้รอบด้านและลงแรงอย่าง
บากบ่ันเพื่อต่อต้านการลักลอบเข้ามาและ
เล่ห์เหล่ียมของซาตาน มันแปลงตนเอง
เป็นทูตสวรรค์แห่งความสว่างและหลอก
ลวงและน�าพาคนนับหม่ืนนับพันเป็นเชลย 
มันเอาเปรียบอย่างมหาศาลในเร่ืองของ
ความรู้ที่มันมีเก่ียวกับจิตใจมนุษย์ จาก
จุดนี้มันท�าตัวเหมือนงูคลานเข้ามาอย่าง
ไม่ทันให้รู ้ตัวเพื่อท�าให้พระราชกิจของ
พระเจ้าเสื่อมเสีย เปล่ียนการอัศจรรย์และ
พระราชกิจของพระคริสต์เป็นของมนุษย์
ทั้งหมด {MYP 57.1}

หากซาตานจู ่ โจมคริสต์ศาสนา
อย่างท้าทายแล้วก็จะเป็นเหตุให้คริสเตียน
ทุกข์โศกและเจ็บปวดเหล่านั้นเข้าร้อง
ทุกข์ที่แทบพระบาทของพระผู ้ไถ่ และ
พระผู้ช่วยให้รอดยิ่งใหญ่และเกรียงไกรจะ
ทรงปราบศัตรูผู ้ห้าวหาญนี้หวั่นวิตกหนี
ไป แต่ซาตานแปลงตัวเป็นทูตแห่งความ
สว่างเข้ากระท�าการต่อจิตใจเพื่อล่อลวงให้
เดินหลงออกจากทางเดินเดียวที่ปลอดภัย
และถูกต้อง ศาสตร์แห่งการศึกษาเก่ียว
กับอ�านาจจิต จิตวิทยา และการสะกดจิต
เป็นช่องทางที่ซาตานเข้าถึงคนในยุคนี้
โดยตรง และใช้การกระท�าต่างๆ ท่ีเป็นไป
ตามลักษณะของมันเม่ือเข้ามาใกล้เวลา
ที่ประตูพระกรุณาก�าลังจะปิดลง.  .  .  . 

{MYP 57.2}
ในขณะที่เราเข้าใกล้อวสานแห่ง 

กาลเวลา จติใจมนษุย์ยิง่พร้อมจะรับอทิธพิล 
จากกลอุบายของซาตานได้ง่ายขึ้น มันน�า
มนุษย์มตะที่ถูกหลอกให้ค�านึงถึงพระราช
กิจและการอัศจรรย์ของพระคริสต์บนหลัก
การทั่วไป ซาตานทะเยอทะยานมาตลอด
เพื่อปลอมแปลงพระราชกิจของพระคริสต์
และสร้างอ�านาจและเหตุผลข้ออ้างของ
มันเอง มันมักไม่ท�างานนี้อย่างเปิดเผย
และอย่างท้าทาย มันเจ้าเล่ห์และรู้ว่าวิธี
ท�างานนี้ให้ได้ผลท่ีสุดเพื่อความส�าเร็จของ
มันคือการเข้าหาผู ้ท่ีน่าสงสารซึ่งล้มลง
ในบาปในรูปแบบของทูตแห่งความสว่าง 
{MYP 57.3}

ซาตานเข ้าหาพระคริสต ์ในถิ่น 
ทรุกนัดารในรูปแบบของชายหนุม่ท่ีสวยงาม 
ซ่ึงมีลักษณะเหมือนพระราชามากกว่า 
ทตูสวรรค์ทีล้่มลงในบาป มันมากับพระวจนะ 
ในปากของมัน มันกล่าวว่า “มีพระคัมภีร์ 
เขียนไว้ว่า ฯลฯ” พระผู้ช่วยให้รอดของเรา 
ท่ีก�าลังทุกข์ทรมานอยู่เผชิญหน้ากับมัน 
ด้วยพระคัมภีร์ ตรัสว่า “มีพระคัมภีร์เขียน 
ไว้ว่า” ซาตานถือโอกาสสภาพท่ีอ่อนก�าลัง 
อดิโรยของพระคริสต์พระองค์ทรงรับสภาพ 
ธรรมชาติมนุษย์ของเรามาไว้กับพระองค ์
. . . . {MYP 58.1}
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ควำมเชื่อมั่นในตัวเองมีภัยถึง 
เสียชีวิต

หากซาตานท�าให้จิตใจของมนุษย์
สับสนและหลอกลวงได้ถึงขนาดนี้ และ
น�ามนุษย์ผู้มีสภาพมตะให้คิดว่าเขายังมี
พละก�าลังท่ีถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษอยู่ 
ในตัวเองเพื่อบรรลุงานย่ิงใหญ่และดีงาม 
แล้ว พวกเขาจะหยุดที่จะพึ่งพระเจ้าเพื่อ 
ประทานสิ่งที่พวกเขาเชื่อว่ามีอยู่ในตัวของ 
พวกเขาเองในการท�างานนี้  พวกเขา 
ไม ่ยอมรับผู ้ที่ มีฤทธานุภาพเหนือกว่า 
พวกเขาไม่ถวายเกียรติท่ีพระองค์ทรง 
อ ้างสิทธิอ�านาจและเป็นเกียรติซึ่งเรา
เป็นหนี้พระองค์ส�าหรับความย่ิงใหญ่และ 
ความสง่างามของพระองค์ ดังนัน้ เป้าหมาย 
ของซาตานจะบรรลุผล  มันตีอกดีใจท่ี 
มนุษย์ล้มลงให้บาปยกตนเองขึ้นอย่าง
อวดดีเหมือนท่ีมันยกตนข้ึนในสวรรค์และ
ถูกขับออกไป มันรู้ดีว่าความหายนะของ
มนษุย์นัน้แน่นอนเหมือนเช่นความแน่นอน
ทีมั่นยกตวัเองข้ึน {MYP 58.2}

กำรท�ำลำยควำมเชื่อมั่น
ในการทดลอง มารพ่ายแพ้พระครสิต์ 

ที่ถิ่นทุรกันดาร แผนการแห่งความรอด 
ด�าเนินการไปแล้ว ค ่าไถ ่มนุษย ์ราคา 
แสนแพงได้ช�าระไปแล้ว และบัดน้ีซาตาน
ก�าลังหาทางร้ือถอนรากฐานความหวัง
ของคริสเตียนและหันสมองของมนุษย์
ไปสู่ทิศทางที่พวกเขาจะไม่ได้ประโยชน์
หรือได้รับความรอดโดยการพลีพระชนม์
คร้ังยิ่งใหญ่นี้  มันน�าคนที่ล ้มลงในบาป

โดย “อุบายชั่วทุกอย่างส�าหรับพวกที่จะ 
ต้องพินาศ” 2 เธสะโลนิกา 2:10 ให้เชื่อว่า 
พวกเขาอยู่ได้โดยไม่ต้องลบล้างบาป และ 
เขาไม่จ�าเป็นต้องพึง่กางเขนและพระผูช่้วย 
ให้รอดผู ้ทรงเป็นขึ้นจากความตายและ 
ความดีของมนุษย์เองจะให้สิทธิ์เขาเป็น
ที่โปรดปรานของพระเจ้าและจากนั้นมัน
ก็ท�าลายความเชื่อม่ันของมนุษย์ท่ีมีต่อ
พระคัมภีร์โดยรู้ดีว่าหากมันประสบความ
ส�าเร็จในเร่ืองนี้และเคร่ืองจับผิดซึ่งประทับ
ตราบาปบนตัวซาตานถูกท�าลายมันก็จะ
ปลอดภัย {MYP 58.3}

มันมัดภาพลวงตาไว้แน่นในจิตใจ 
มนุษย์ว่าไม่มีปีศาจส่วนบุคคลและผู้ที่เชื่อ 
เร่ืองนี้จะไม่พยายามต่อต้านและต่อสู้กับ 
สิ่งท่ีไม่มีตัวตน ในที่สุดมนุษย์ผู ้มีสภาพ
มตะตาบอดน่าสงสารเหล่านี้จะยึดคติว่า 
“สิง่ใดทีมี่ตวัตน คือความถกูต้อง” พวกเขา 
ไม่รับกฎเกณฑ์ใดๆ เพื่อชั่งวัดแนวทาง 
ของตน ซาตานน�าคนมากมายให้เชื่อว่า 
การอธิษฐานทูลขอต่อพระเจ้าไร้ประโยชน ์
และเป็นเพียงรูปแบบหนึ่ง ท้ังๆ ท่ีมันรู้ดี 
ว่าการใคร่ครวญและอธษิฐานเป็นสิง่จ�าเป็น 
ย่ิง เพื่อกระตุ ้นผู ้ติดตามของพระคริสต ์
ต่อต้านความเจ้าเล่ห์และการหลอกลวง
ของมัน เคร่ืองมือของซาตานจะหันเห 
จิตใจออกจากการปฏิบัติท่ีส�าคัญเหล่านี้ 
เพื่อให้จิตวิญญาณไม่เข้าพักพิงในพระเจ้า 
ผูท้รงย่ิงใหญ่และรับพละก�าลังจากพระองค์ 
เพื่อต้านการโจมตีของมัน.  .  .  .  {MYP 
59.1}

หากเราละเลยการอธิษฐาน ก็จะ 
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สนองวตัถปุระสงค์ของมันเป็นอย่างดี เพราะ 
เราจะรับการอัศจรรย์หลอกลวงเหล่าน้ี 
ได้ง่ายขึ้น ซาตานประสบความส�าเร็จตาม 
เป้าหมายได้ด้วยการวางการทดลองเจ้าเล่ห์ 
ที่มันหลอกพระคริสต์ไม่ส�าเร็จไว้ต่อหน้า
มนุษย์ บางคร้ังมันมาในรูปแบบของคน
หนุ่มสาวที่น่ารัก หรือในคราบแห่งความ 
สวยงาม มันท�างานด้วยการรักษาให้หาย 
จากโรคและเป็นท่ีเคารพบูชาของมนุษย์ 
ผู ้ มีสภาพมตะท้ังหลายที่ถูกหลอกว ่า 
ให้เชื่อว่ามันเป็นผู้มีพระคุณของเผ่าพันธุ์
มนุษย์. . . . {MYP 59.2}

กำรควบคุมจิตใจ
ดิฉันได้รับการเปิดเผยว่าซาตาน

ควบคุมจิตใจเราไม่ได้นอกจากว่าเราจะ
ยอมแพ้ต่อการควบคุมของมัน ในเวลานี้
ผู ้ที่เดินออกจากเส้นทางท่ีถูกต้องก�าลัง
ตกอยู่ในอันตรายร้ายแรง พวกเขาแยก
ตัวเองออกจากพระเจ้าและไปจากการ
เฝ้าระวังดูแลของทูตสวรรค์ และซาตาน
ท่ีคอยเฝ้าติดตามเพื่อท�าลายจิตวิญญาณ
จะเร่ิมน�าเสนอแผนหลอกลวงของมัน
แก่คนประเภทนี้ และพวกเขาจะตกอยู ่
ในอันตรายสูงสุด หากพวกเขารู้ตัวและ
พยายามต่อต้านอ�านาจมืดนี้เพื่อหนีให้
พ้นจากกับดักของซาตานก็จะไม่ใช่เป็น
เร่ืองง่าย พวกเขาได้ย่างก้าวเข้าไปในถิ่น
ของซาตานและมันก็อ้างสิทธิ์ว่าพวกเขา
ตกเป็นของมันแล้ว มันจะไม่ชักช้าท่ีจะ 
รวบรวมก�าลังทั้งหมดรวมทั้งระดมสมุนชั่ว 
มาช่วยมันเพื่อแย่งชิงมนุษย์เพียงคนเดียว 

จากพระหตัถ์ของพระเยซคูรสิต์ {MYP 60.1}
ผู ้ที่เป็นใจชักชวนมารมาล่อลวง

ตนเองจะต้องด้ินรนอย่างสุดฤทธิ์เพื่อให้
หลุดพ้นจากอ�านาจของมัน เม่ือพวกเขา
คิดได้และเริ่มช่วยเหลือตนเอง ทูตสวรรค ์
ที่พวกเขาเคยท�าให้โศกเศร้าจะมาช่วยกู ้
พวกเขา ซาตานและทูตของมันจะไม่ยอม
ปล่อยเหย่ือของมันไป พวกเขาจะต่อสู ้
และรบกับเหล่าทูตสวรรค์บริสุทธิ์และ
ความขัดแย้งนั้นรุนแรง และผู้ที่เคยท�าผิด
จะทูลอธิษฐานขอต่อไปและถ่อมใจอย่าง
ลึกซึ้งสารภาพความผิด ทูตสวรรค์ที่มี
ก�าลังยิ่งใหญ่จะเอาชนะและดึงพวกเขา
ให้พ้นจากอ�านาจของเหล่าทูตสวรรค์ชั่ว 
{MYP 60.2}

ผ้ำม่ำนถูกยกขึ้น
ขณะที่ผ้าม่านถูกยกขึ้น ดิฉันได้รับ 

การน�าเสนอให้เห็นถึงความเส่ือมของ
ยุคน้ี หัวใจของดิฉันรันทด วิญญาณจิต
ภายในแทบจะเป็นลม ดิฉันเห็นพลเมือง
ของโลกก�าลังเติมความชั่วช้าลงในใจให้
เต็ม พระพิโรธของพระเจ้าก�าลังลุกโชติ
ช่วงและจะไม่สงบลงจนกระท่ังคนบาป 
ทั้งปวงถูกท�าลายไปจากโลก {MYP 60.3}

ซาตานเป็นศตัรูส่วนตวัของพระครสิต์ 
มันเป็นผู้ให้ก�าเนิดและเป็นผู้น�าของกบฏ 
ทุกชนดิทัง้ในสวรรค์และบนโลก ความโกรธ 
ของมันเพิ่มขึ้นตลอดเวลาและเราไม ่
ตระหนักถึงฤทธ์ิเดชของมัน หากจะลืมตา
ของเราเองได้แล้วเพื่อดูทูตสวรรค์ที่ล้ม
ลงกระท�าต่อผู้ท่ีอยู่อย่างสบายและคิดว่า
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ตนเองปลอดภัย เราจะรู้สึกว่าแทบจะไม่
ปลอดภัย บรรดาทูตสวรรค์ชั่วคอยสะกด
ติดตามเราอยู ่ทุกขณะ เราคาดหมายที่
จะเห็นคนเลวพร้อมท�างานในส่วนของ
เขาตามท่ีซาตานแนะ แต่ในขณะที่เรา
เผลอกับตัวแทนของซาตานที่ตาเปล่า
มองไม่เห็นนั้น พวกมันก็พร้อมเข้าครอบ
ครองพื้นท่ีใหม่และจะท�าส่ิงท่ีน่าพิศวง
และอัศจรรย์ต่อหน้าเรา แล้วเราเตรียม
พร้อมหรือยังท่ีจะต่อต้านพวกมันด้วย 
พระวจนะของพระเจ้าซึ่งเป็นอาวุธเดียวท่ี
เราสามารถใช้ได้อย่างประสบความส�าเร็จ 
{MYP 61.1}

บางคนจะถูกทดลองให้ยอมรับว่า 
การมหศัจรรย์เหล่าน้ีมาจากพระเจ้าคนป่วย 
ถูกรักษาให้หายต่อหน้าต่อตาเราการ 
อัศจรรย์ต่างๆ เกิดขึ้นในสายตาของเรา 

เราพร้อมจะรับมือกับการทดลองเม่ือการ 
อัศจรรย์จอมปลอมของซาตานถูกน�ามา 
แสดงให้เราเหน็อย่างเตม็ท่ีไหม จติวญิญาณ 
มากมายจะไม่ถูกหลอกให้ติดกับดักและ
ถูกจับกุมไปหรือ รูปแบบความเชื่อผิดๆ 
และการออกห่างจากค�าสอนและพระบัญญตัิ 
อันชัดเจนของพระเจ้าและการปล่อยตัว
เอาใจใส่นิทานคติธรรมก�าลังเตรียมสมอง
ให้เหมาะกับการอัศจรรย์จอมปลอมของ 
ซาตาน เวลานีเ้ราทกุคนต้องแสวงหาอาวธุ 
เพื่อการต่อสู้ท่ีเราจะต้องเข้าร่วมในไม่ช้า 
มีความเชือ่ในพระวจนะของพระเจ้า ศึกษา 
ด้วยการอธิษฐานและน�าไปลงมือปฏิบัติ 
จะเป็นโล่ป้องกันของเราจากอ�านาจของ 
ซาตานและน�าเราให้เป็นผู้พิชิตโดยผ่าน 
พระโลหิตของพระคริสต์--Review and 
Herald, February 18, 1862. {MYP 61.2}

ความสามารถในการร้องเพลงเป็นของประทานจากพระเจ้า

จงใช้เพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์เถิด

{MYP 294.1}
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บทที่

 13 กำรทดลองไม่ใช่ข้อแก้ตัวให้ท�ำบำป

ไม่มีแรงผลักดันใดตามธรรมชาติ
ของเรา ไม่มีความคิดใดของสติหรือความ
โน้มเอียงใดของหัวใจแต่ท่ีจะต้องเอาไปไว้
อยู ่ภายใต้การควบคุมของพระวิญญาณ
ของพระเจ้าในทุกขณะ ไม่มีพระพรใดซ่ึง
พระเจ้าประทานแก่มนุษย์ หรือความทุกข์
ยากใดที่พระองค์อนุญาตให้เกิดกับเขาแต่
ซาตานจะทั้งเข้าแย่งชิงเพื่อล่อลวง ข่มขู่
และท�าลายจิตวิญญาณน้ัน หากเราจะให้
มันได้เปรียบแต่เพียงเล็กน้อยท่ีสุด ดัง
นั้น ไม่ว่าความกระจ่างฝ่ายจิตวิญญาณ 
ของใครคนหนึง่จะมีมากมายเพยีงไร ไม่ว่า 
เขาจะชื่นชมยินดีกับความกรุณาจาก
เบ้ืองบนและพระพรของพระเจ้ามากปาน
ใด เขาควรด�าเนินชีวิตอย่างถ่อมตนใน
สายพระเนตรของพระเจ้าตลอดเวลา ทูล
ขอด้วยความเชื่อว่าพระเจ้าจะทรงชี้แนะ
ทุกแนวคิดและควบคุมทุกแรงผลักดัน 
{MYP 62.1} 

ทุกคนท่ีอ้างตนว่ามีพระเจ้าต้อง
อยู่ใต้พันธะศักด์ิสิทธิ์ท่ีสุดในการปกป้อง
จิตวิญญาณและคอยใช้การควบคุมตนเอง

เม่ือถูกทดสอบอย่างรุนแรงที่สุด ภาระ 
ท่ีวางบนโมเสสนั้นยิ่งใหญ่ มีน้อยคนนัก 
ที่จะเคยถูกทดสอบอย่างรุนแรงเท่าโมเสส 
แต่กระน้ันเร่ืองนี้น�าขึ้นมาอ้างเพื่อแก้ตัว 
ให้กับบาปไม่ได้ พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้ 
อย่างเพยีงพอให้กับประชากรของพระองค์ 
และหากพวกเขาพึ่งพาพละก�าลังของ
พระองค์ พวกเขาจะไม่มีวันตกเป็นเป้า
หยอกล้อของสถานการณ์ที่เกิดขึ้น การ
ทดลองย่ิงใหญ่ ท่ี สุดน�ามาใช ้อ ้างเป ็น 
ข้อแก้ตัวแก่บาปไม่ได้ ไม่ว่าจิตวิญญาณ 
จะได้รบัแรงกดดันหนกัเพยีงไร การละเมิด 
พระบัญญัติของพระเจ้าเป็นการกระท�า 
ของเราเอง โลกหรือนรกไม่มีก�าลังอ�านาจ 
ทีจ่ะบังคับใครคนใดให้ท�าชัว่ซาตานจูโ่จมเรา 
ตรงจุดอ่อนของเรา แต่เราไม่จ�าเป็นต้อง 
พ่ายแพ้ ไม่ว ่าการโจมตีจะรุนแรงและ 
ไม่คาดคิดเพียงไร พระเจ้าทรงจัดเตรียม 
ความช่วยเหลือแก่เราอยู ่แล้วและด้วย 
พละก�า ลังของพระองค ์ เราจะชนะ- - 
“Patriarchs and Prophets,” p. 421. 
{MYP 62.2}
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บทที่

 14 ควำมแข็งแกร่ง

ผู้ที่ได้รับชัยชนะในท่ีสุดจะมีช่วง
เวลาของชีวิตฝ่ายศาสนาที่สับสนว้าวุ ่น
และตกอยู่ในการทดลอง แต่พวกเขาต้อง
ไม่ละทิ้งความม่ันใจของตนเพราะนี่เป็น
ส่วนหนึ่งของการฝึกวินัยในโรงเรียนของ
พระคริสต์ และเป็นเร่ืองส�าคัญเพื่อก�าจัด
ขี้แร่ให้หมดไป ผู้รับใช้ของพระเจ้าจะต้อง
มานะอดทนด้วยความแข็งแกร่งของจิตใจ 
ต่อการโจมตขีองศตัร ูค�าเหนบ็แนมน่าอดสู 
ของมันและจะต้องเอาชนะอุปสรรคต่างๆ 
ท่ีซาตานน�ามาวางกีดขวางทางของเขา 
{MYP 63.1} 

ซาตานคอยหาทางท�าให้ผู้ติดตาม
พระคริสต์ท้อแท้ใจจนไม่อาจอธิษฐานหรือ
ศึกษาพระคัมภีร์ และมันจะทอดเงามืด 
ขวางทางเดินเพือ่บดบังพระเยซจูากสายตา 
ปิดก้ันเพื่อให้มองไม่เห็นความรักของ 
พระองค์ ตลอดจนสง่าราศีของมรดกสวรรค์ 
มันปีติยินดีเม่ือท�าให้บุตรท้ังหลายของ
พระเจ้าด�าเนินไปด้วยความหวาดกลัว 
อกสั่นและเจ็บปวด ตกอยู่ในความสงสัย
อย่างต ่อเนื่อง  มันพยายามท�าให ้ทาง
เดินนั้นโศกเศร้าท่ีสุดเท่าท่ีจะท�าได้ แต่
หากคุณคอยแหงนมองไปเบ้ืองบนไม่ใช่
ก้มมองไปยังความทุกข์ยากของคุณแล้ว 
คุณก็จะไม่ล้มลงระหว่างทาง ในเร็ววัน
คุณจะพบพระเยซูทรงย่ืนพระหัตถ์มา
ช่วยคุณและคุณเพียงแต่ต ้องเอื้อมมือ

ไปให้พระองค์ด้วยความไว้วางใจเท่านั้น 
และอนุญาตให้พระองค์น�าคุณ ในขณะท่ี
คุณมีความไว้วางใจคุณจะกลายเป็นคนที่
มีความหวัง {MYP 63.2} 

ในพละก�ำลงัขององค์พระผูเ้ป็นเจ้ำ
พระเยซทูรงเป็นความสว่างของโลก 

และคุณต้องปั้นแต่งชีวิตของคุณตามแบบ 
อย่างของพระองค์ คณุจะได้รบัการช่วยเหลอื 
ในพระคริสต์เพื่อสร้างอุปนิสัยท่ีสมดุลและ 
งดงามในทกุด้าน ซาตานยับย้ังความสว่าง 
ท่ีส่องออกมาจากอุปนิสัยเช่นนี้ให้เกิดผล 
ไม่ได้ พระเจ้าทรงมีงานให้เราแต่ละคนท�า 
พระองค์ทรงไม่เอื้ออ�านวยให้เราด�ารงอยู่ 
ได้ด้วยอิทธิพลของค�าเยินยอและความ
พอใจของมนุษย์ พระองค์ทรงต้ังพระทัย 
ให้จิตวิญญาณทุกดวงยืนอยู่บนพละก�าลัง 
ของพระยาห์เวห์ พระเจ้าประทานของขวญั 
ดีที่สุดแก่เรา แม้กระท่ังพระบุตรองค์เดียว 
ของพระองค์เพื่อยกชูท�าให้สูงส่งและท�า 
เราให้เหมาะสมด้วยการน�าเราไปสู่ความ 
สมบูรณ์แบบของพระลักษณะของพระองค์ 
เอง เพื่อบ้านในแผ่นดินของพระองค์ ซึ่ง 
พระเยซเูสด็จมายังโลกของเราและด�ารงชวีติ 
ตามที่พระองค์ทรงคาดหวังให้ผู ้ติดตาม 
ของพระองค์ด�าเนินชีวิตเช่นนั้น หากเรา 
เป็นคนท่ีตามใจตนเองและเกียจคร้าน
เกินไปที่จะลงแรงอย่างจริงใจเพื่อร่วมมือ
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ในพระราชกิจอันมหัศจรรย์ของพระเจ้า 
เราจะพบกับความสูญเสียในชีวิตน้ีและ
ความเสียหายในอนาคต นั่นคือชีวิตอมตะ 
{MYP 63.3} 

พระเจ้าทรงออกแบบให้เราท�างาน
ไม่ใช่อย่างส้ินหวังแต่ด้วยความเชื่อและ
ความหวังท่ีเข้มแข็ง ในขณะท่ีเราค้นหา
ศึกษาลึกลงไปในพระคัมภีร์และกระจ่าง
มากข้ึนถึงความกรุณาทรงยอมผ่อนผัน
ของพระบิดาด้วยการประทานพระเยซู
แก่โลกเพื่อให้ทุกคนที่เช่ือในพระองค์จะ
ไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์ เราจึงควรดีใจ
และชื่นชมยินดีอย่างล้นพ้นสุดพรรณนา 
พระเจ้าทรงประสงค์ให้เราใช้ทุกสิ่งที่ได้มา 

ด้วยการศึกษาเล่าเรียนเพื่อการสานต่อ
ความคืบหน้าของการเผยแพร่สัจธรรม 
ทางของพระเจ้าที่มีพลังและซื่อสัตย์จะ
ต้องสะท้อนออกมาจากชีวิตและอุปนิสัย 
เพื่อว่ากางเขนของพระคริสต์จะถูกยกขึ้น 
ไว้อยู่ต่อหน้าชาวโลก และเปิดเผยคุณค่า 
ของจิตวิญญาณด้วยความกระจ่างของ 
กางเขน จิตใจของเราต้องเปิดกว้างที่จะ 
เข ้าใจพระคัมภีร ์ เพื่อเราจะได ้มีความ 
เข ้ มแข็ งฝ ่ า ย จิ ต วิ ญญาณด ้ ว ยก า ร 
รับประทานทิพย์อาหารแห่งสวรรค์-- 
Review and Herald, April 8, 1890. 
{MYP 64.1}

ดนตรีเป็นหนึ่งในวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด

ในการประทับสัจธรรมฝ่ายวิญญาณลงสู่จิตใจ

{MYP 292.1}
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บทที่

 15 วิหำรจิตวิญญำณ

การเชื่อฟังอย่างซ่ือสัตย์ต ่อข้อ
ก�าหนดของพระเจ้าจะส่งอิทธิพลอันน่า
แปลกประหลาดใจเพื่อยกระดับ พัฒนา
และเพื่อเสริมสร้างความสามารถท้ังหมด
ของมนุษย์ ผู ้ ท่ีอยู ่ในวัยหนุ ่มสาวอุทิศ
ตัวเองให้กับการรับใช้ในพระราชกิจของ
พระเจ้าจะเป็นคนที่มีวิจารณญาณที่ม่ันคง
หนักแน่นและมีความสามารถแยกแยะที่
หลากแหลม และท�าไมจึงไม่ควรเป็นอย่าง
นั้นเล่า ความสัมพันธ์อย่างแนบสนิทกับ 
พระอาจารย์ย่ิงใหญ่ท่ีสุดเท่าท่ีโลกเคยรู้จัก 
จะเสริมสร้างความเข้าใจ ให้ความกระจ่าง 
แก่จิตใจและช�าระใจให้สะอาด นั่นหมาย 
ความว่ายกระดับ ขัดเกลาและท�าให้สูงส่ง 
ตลอดทั่วท้ังกาย “การอธิบายพระวจนะ 
ของพระองค์ให้ความสว่าง ทัง้ให้ความเข้าใจ 
แก่คนรู้น้อย” สดุดี 119:130 {MYP 65.1}

อุดมคติของพระเจ้ำ
ท่ามกลางเยาวชนที่แสดงว่าตน

ย�าเกรงอยู ่ในทางของพระเจ้าน้ัน ยังมี 
กลุ่มชนขนาดใหญ่ที่ดูเหมือนจะขัดแย้งกับ 
ข้อความนี้ พวกเขาไม่ได้ก้าวหน้าขึ้นใน
ด้านความรอบรู้หรือในด้านจิตวิญญาณ 
พละก�าลังของพวกเขาหดลดลงมากกว่า
พัฒนาขึ้น แต่ค�าสอนของผู้ประพันธ์สดุดี 
จะเป็นจริงในชีวิตของคริสเตียนท่ีแท้จริง 
แน่นอนทีเดียว ไม่ใช่ตัวอักษรเพียงอย่าง 

เดียวของพระวจนะท่ีให้ความกระจ่างและ 
ความรอบรู ้ แต่เป็นเพราะพระวจนะที่ 
พระวิญญาณบริสุทธิ์ เป ิดเผยต่อจิตใจ 
ของเราให้เราน�าไปใช้ต่างหาก เม่ือคนหนึง่ 
กลับใจอย่างแท้จริงเขากลายเป็นบุตรของ 
พระเจ้า เป็นผู้มีส่วนร่วมในพระลักษณะ
ของพระเจ้า  ใจของเขาไม่เพียงแต่ถูก
เปล่ียนใหม่ แต ่สติป ัญญาของเขาถูก
เสริมสร้างและท�าให้มีชีวิตชีวาขึ้น มีอยู ่
หลายกรณีของคนคนหนึ่งที่ก่อนกลับใจ 
คนทั่วไปคิดว่าบุคคลนั้นเป็นคนธรรมดา
และแม้กระทั่งมีความสามารถที่ด้อย แต่ 
หลังจากที่เขากลับใจดูประหนึ่งว่าได้รับ 
การเปล่ียนแปลงไปทั้งหมด และแล้วเขา 
แสดงออกถึงพลังอันโดดเด่นท่ีสามารถ
เข้าใจสัจธรรมของพระวจนะของพระเจ้า
และน�าเสนอสัจธรรมเหล่านี้แก่ผู ้อื่น ผู้ที ่
มีปัญญาล�้าเลิศถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่ง 
ที่ได้พูดคุยกับคนเช่นนี้ ดวงอาทิตย์แห่ง 
ความชอบธรรมส่องล�าแสงอันเจิดจ ้า 
เข้าไปสู ่สติปัญญาของเขาปลุกทุกพลัง 
ขึน้ไปสูก่ารกระท�าทีมี่ความกระฉบักระเฉง 
ยิ่งขึ้น {MYP 65.2}

พระเจ้าทรงประกอบกิจย่ิงใหญ่ 
ให้กับเยาวชนเม่ือโดยความทรงช่วยของ 
พระวิญญาณบริ สุท ธ์ิพวก เขาจะ รับ 
พระวจนะของพระองค์เข้าไปในใจและ 
ปฏิบัติตามพระวจนะนั้นในชีวิต พระองค ์
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ทรงแสวงหาอยู ่ตลอดเวลาที่จะดึงดูด 
พวกเขาให้เข้าหาพระองค์เอง พระผู้ทรง 
เป็นแหล่งแห่งปัญญา ทรงเป็นบ่อน�้าพุ 
แห่งความดีงามความบริสุทธิ์และสัจธรรม 
จิตใจที่มีแต่เรื่องสูงส่งสง่างามจะสร้าง
ความสง่างามให้กับตนเอง {MYP 66.1}

แท่นบูชำที่ไร้ควำมศักดิ์สิทธิ์
ผู ้ที่แสดงตนว่ารับใช้พระเจ้าแต่ 

ยังไม่มีความก้าวหน้าในเร่ืองความรู้และมี 
ความศรทัธาเป็นครสิเตยีนแต่เพยีงในนาม 
วิหารแห่งจิตวิญญาณยังเต็มไปด้วยแท่น
บูชาท่ีไร้ความศักด์ิสิทธิ์ การอ่านหนังสือ
ไร้สาระ การพูดเล่นและความสนุกสนาน 
ทางโลกยังครอบครองจิตใจอย่างครบถ้วน 
จนไม่มีท่ีว่างส�าหรับรบัพระวจนะ เร่ืองของ 
ทางโลก ความไม่เอาจริงเอาจังและความ
หยิ่งทะนงเข้าครอบครองจิตใจซ่ึงควรเป็น
ที่สถิตของพระคริสต์. . . . {MYP 66.2}

เสื่อมทรำมโดยกำรปล่อยตัว
สนองตัณหำ

ผู ้ที่แสวงหาการหมกมุ ่นอยู ่ กับ 
ความอยากอาหารและตัณหาราวกับว่า 
เป็นความเก่งกาจของตนจะไม่มีวันเป็น
คนดีหรือบุคคลยิ่งใหญ่อย่างแท้จริง ไม่ว่า
เขาจะอยู่ในฐานะสูงเพียงใดตามความคิด
เห็นของชาวโลก พวกเขาคือคนต�่าทราม 
ไร้ค่า และคดโกงตามการประเมินของ 
พระเจ้า สวรรค์บัญชาให้ท�าเคร่ืองหมาย 
ความชัว่ช้าของพวกเขาจารกึไว้บนใบหน้า 
ของพวกเขา ความคิดของพวกเขาเป็น

ของทางโลก ค�าพูดของพวกเขาแสดงออก 
ให้เห็นถึงระดับต�่าของจิตใจ พวกเขาเติม 
หวัใจด้วยความชัว่ช้าและแทบจะลบพระฉาย 
ของพระเจ้าออกไป เสียงของเหตุผลจม 
หายไปและการตัดสินใจถูกบิดเบือน โอ ้
มนุษย์ช่างสามารถท�าลายนิสัยท้ังปวงของ 
ตนด้วยการปล่อยตัวหมกมุ่นให้กับตัณหา 
ราคะได้ถึงขนาดนี้เชียวหรือ เม่ือเอาความ 
ตั้งใจไปยอมจ�านนต่อซาตาน มนุษย์จะด่ิง 
ลงในความชัว่และความเขลาไปได้ต�า่กว่านี ้
อีกหรือไม่ เพราะจิตใจมนุษย์ต่อต้านหลัก 
การอันบริสุทธิ์ของสัจธรรม สัจธรรมจะ 
ร้องเตือนอ้อนวอนผู ้มีปัญญาอย่างไรก็ 
ไร ้ผล- -The S igns  o f   the  T imes , 
December 1, 1881. {MYP 66.3}

ควำมช่วยเหลือเมื่อถูกทดลอง
โดยความเชื่อและการอธิษฐาน 

ทุกคนจะตอบสนองข้อก�าหนดต่างๆ ของ
พระกิตติคุณได้ ไม่มีอ�านาจใดสามารถ
บังคับผู้ใดให้ท�าบาป การจะท�าบาปต้อง
ได้รับการยินยอมจากเจ้าตัวก่อน จิตใจจะ
ต้องมีความประสงค์จะท�าบาปไว้แล้วก่อน
ท่ีตัณหาจะครอบง�าความมีเหตุมีผล หรือ
ความชั่วช้าเอาชนะจิตส�านึก การล่อลวง
ไม่ว่าจะรุนแรงเพียงไรไม่เคยเป็นข้ออ้าง
แก้ตัวให้กับการท�าบาปได้  “เพราะว่า 
พระเนตรขององค์พระผู้เป็นเจ้าเฝ้าดูคน 
ชอบธรรม และพระกรรณของพระองค ์
สดับค�าอ้อนวอนของพวกเขา” 1 เปโตร 3:12 
จงร้องขอความช่วยเหลือต่อพระยาห์เวห ์
จิตวิญญาณที่ตกอยู ่ในการทดลอง จง 
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มอบตวัของคุณเองท่ีไร้ความช่วยเหลือไร้ค่า 
ต่อพระเยซแูละอ้างพระสัญญาของพระองค์ 
อย่างเฉพาะเจาะจง พระยาห์เวห์จะทรง 
สดับพระองค์ทรงเข้าพระทยัดีว่าการชกัจงู 
ตามธรรมชาตนิัน้แรงขนาดไหนและพระองค์ 
จะทรงช่วยในทุกช่วงเวลาของการทดลอง 
{MYP 67.1}

คุณล้มลงในบาปแล้วหรือ หาก 
เป็นเช่นน้ัน จงแสวงหาพระเจ้าอย่างไม่รีรอ 

เพื่อขอความเมตตาและการอภัย.  .  .  . 
พระเมตตาคุณยังย่ืนให้แก่คนบาปอยู ่
พระยาห์เวห์ทรงก�าลังเรียกเราในขณะที่ 
เรายังร่อนเร่ไปมา “บรรดาบุตรที่กลับสัตย ์
เอ๋ย จงกลับมาเถิด เราจะรักษาการกลับ 
สัตย์ของเจ ้าให ้หาย”  เยเรมีย ์ 3:22-- 
”Testimonies  for  the Church,” Vol. 
V. page 177. {MYP 67.2}

พระเจ้าทรงเป็นความรัก

ผู้ที่อยู่ในพระเจ้า

ความรักของพระเจ้าจะด�ารงอยู่ในคนนั้น

{MYP 363.3}
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บทที่

 16  ท่ำนทั้งหลำยไม่ใช่เจ้ำของตัวท่ำนเอง

บางคร้ังเราจะได้ยินค�าถามที่ว ่า 
ฉันไม่มีวันจะได้ท�าตามใจชอบเลยหรือ จะ
ท�าตามวิธีของฉันเองไม่ได้เลยหรือ จะ
ต้องถูกยับย้ังควบคุมอยู่เสมอหรือ ฉันจะ
ไม่มีวันท�าตามความต้องการของฉันเอง
กระนั้นเชียวหรือ {MYP 68.1} 

เ ม่ือคุณท�าตามความโน ้มเอียง 
ธรรมชาต ิให้น้อยลงเท่าไร ก็จะเป็นการ
ดีส�าหรับตัวคุณและผู ้อื่นมากขึ้นเท่าน้ัน 
ความต้องการตามธรรมชาติถูกเบ่ียงเบน
ไปแล้ว พลังตามธรรมชาติถูกน�าไปใช้
อย่างผิดๆ ซาตานน�ามนุษย์เข้าปะทะกับ
พระเจ้าแล้ว มันท�างานอย่างต่อเนื่องเพื่อ
ท�าลายพระฉายาของพระเจ้าในตัวมนุษย์ 
ด้วยเหตุนี้ เราจึงต้องคอยควบคุมค�าพูด
และการกระท�าของเรา {MYP 68.2} 

ผลของกำรอุทศิตนอย่ำงครบถ้วน	
เม่ือพระคุณของพระเจ้าเข้าครอบ 

ครองจิตใจ เราจะตระหนักว่าแรงโน้มน้าว 
ให ้ใฝ ่ผิดตามธรรมชาติ ท่ีสืบทอดจาก
บรรพบุรุษและที่ปลูกฝังขึ้นภายหลังจะ
ต้องถูกตรึงไว้ท่ีกางเขน ชีวิตใหม่ท่ีอยู่ใต้
การควบคุมที่ใหม่จะต้องเร่ิมต้นข้ึนในจิต
วิญญาณ ทุกสิ่งที่ท�าจะต้องท�าเพื่อถวาย
เกียรติแด่พระเจ้า การกระท�านี้ต้องรวม
ทั้งภายนอกและภายในของผู้นั้น ตลอด
ทั่วร่าง ทั้งกาย ใจและจิตวิญญาณต้อง

อยู่ภายใต้การควบคุมของพระเจ้า เพื่อ
ให้พระองค์ใช้เป็นภาชนะแห่งความชอบ
ธรรม {MYP 68.3} 

คนท่ัวไปไม่ได้อยูภ่ายใต้การควบคุม 
ของพระบัญญัติของพระเจ้า ที่จริง โดย
ตัวเขาเองไม่สามารถปฏิบัติตามได้ แต่
โดยความเชื่อ คนท่ีได้รับชีวิตใหม่ของ
พระคริสต์แล้วในแต่ละวันจะส�าแดงว่าเขา
ตระหนักดีว่าตนเป็นสมบัติของพระเจ้า 
{MYP 68.4}

ร่างกายและจิตวิญญาณเป็นของ
พระเจ้า พระองค์ประทานพระบุตรของ
พระองค์เพื่อไถ่บาปของมนุษย์โลก และ 
เพราะเหตุนี้  เราจึงได้รับชีวิตใหม่ เป็น 
ระยะเวลาแห่งพระกรณุาเพือ่พฒันาอปุนสัิย 
ที่จงรักภักดีอย่างสมบูรณ์ พระเจ้าทรงไถ่
เราให้พ้นจากการเป็นทาสของบาป และ
เปิดทางให้เราด�าเนินชีวิตแห่งการรับใช้ท่ี
บังเกิดและเปลี่ยนแปลงใหม่ {MYP 68.5}

พละก�ำลังทั้งหมดของเรำเป็นของ
พระองค์	

ตราของพระเจ้าประทับอยู่บนตัว
เรา พระองค์ทรงไถ่เราไว้แล้วและพระองค์
ทรงประสงค์ให้เราร�าลึกไว้ว่า ก�าลังฝ่าย
กาย จิตใจและศีลธรรมของเราเป็นของ
พระองค์  เวลาและอิทธิพลด้านเหตุผล 
ความรักและจิตส�านึกล้วนเป็นของพระเจ้า 
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และต้องน�ามาใช้ให้สอดคล้องกบัน�า้พระทยั 
ของพระองค์เท่านั้น ไม่ใช่ใช้ตามแนวทาง 
ของชาวโลก เพราะว่าโลกนี้อยู่ภายใต้ผู้น�า 
ที่เป็นปฏิปักษ์กับพระเจ้า {MYP 69.1}

เนือ้หนงัซึง่เป็นทีพ่กัอาศยัชัว่คราว 
ของจิตวิญญาณเป็นสมบัติของพระเจ้า 
เส้นเอ็นทุกเส้น กล้ามเนื้อทุกมัดเป็นของ
พระองค์ ไม่มีกรณีใดท่ีเราจะละเลยหรือ
ล่วงเกินอวัยวะใดอวัยวะหนึ่งของร่างกาย
อย่างหักโหมจนท�าให้อ่อนแอลง เราต้อง 
ร่วมมือกับพระเจ้าดูแลร่างกายให้พร้อมอยู่ 
ในสภาพแข็งแรงที่สุด เพื่อเป็นพระนิเวศ 
ที่พระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงร่วมสถิต 
หล่อหลอมพละก�าลังด้านกายภาพและ 
ด้านจติวิญญาณให้เป็นไปตามน�า้พระหทัย 
ของพระเจ้า {MYP 69.2}

จิตใจต้องเก็บสะสมหลักการอัน
บริสุทธิ์  สัจธรรมต้องถูกสลักไว้บนแผ่น
ศิลาแห่งจิตวิญญาณ ความจ�าต้องเติม
เต็มด้วยสัจธรรมอันล�้าค่าของพระวจนะ
ของพระเจ้า จากนั้น  ด่ังอัญมณีงดงาม 
สัจธรรมเหล่านี้จะเจิดจ�ารัสส่องประกาย
ออกมาในชีวิต {MYP 69.3}

รำคำของจิตวิญญำณดวงหนึ่ง
คุณค่าที่พระเจ้าทรงตั้งให้กับสรรพ

สิ่งที่เป็นผลงานพระหัตถ์ของพระองค ์
ความรักท่ีพระองค์มีให้กับบุตรทั้งหลาย
ของพระองค์ถูกเปิดเผยด้วยของขวัญที่
พระองค์ทรงจัดไว้เพื่อไถ่มนุษย์ให้รอด 
อาดัมตกสู่ใต้การควบคุมของซาตาน เขา
น�าบาปเข้ามาในโลก และความตายก็เกิด

จากบาป พระเจ้าประทานพระบุตรองค์
เดียวของพระองค์เพื่อช่วยมนุษย์ให้รอด 
พระองค์ทรงท�าเช่นนี้เพราะพระองค์เป็น
ผู ้เท่ียงธรรม และย่ิงกว่านั้นยังทรงเป็น
ผู ้ตัดสินคนท้ังหลายท่ียอมรับพระคริสต ์
มนุษย์ขายตนเองแก่ซาตาน แต่พระเยซู 
ทรงไถ่มนุษยชาติกลับคืนมา. . . . {MYP 
69.4}

คุณไม่ใช่เป็นเจ้าของตัวคุณเอง 
พระเยซูทรงไถ่ตัวคุณด้วยพระโลหิตของ 
พระองค์แล้ว อย่าฝังตะลันต์ของคุณไว ้
ใต้ดินเลย จงใช้ตะลันต์ของคุณเพือ่พระองค์ 
ไม่ว่าคุณจะท�าธุรกิจอะไร ให้น�าพระเยซู
เข้าไปร่วมด้วย หากคุณตระหนักว่าคุณ
ก�าลังสูญเสียความรักของคุณท่ีมีต่อพระ 
ผู้ช่วยให้รอดของคุณ จงเลิกธุรกิจนั้น และ
ทูลต่อพระองค์ว่า “ข้าแต่พระผู้ช่วยให้รอด 
ข้าพระองค์อยู่ที่นี่แล้ว พระองค์ประสงค์
จะให้ข้าพระองค์ท�าอะไร” พระองค์จะทรง
รับคุณไว้ด้วยพระเมตตาและทรงรักคุณ
อย่างมากมาย พระองค์ทรงอภัยอย่างล้น
เหลือ เพราะพระองค์ทรงพระกรุณาและ
ทรงกริ้วช้า ไม่ทรงประสงค์ให้ใครพินาศ
ไปเลย. . . . {MYP 70.1}

ตัวเราและท้ังหมดท่ีเรามีล้วนเป็น 
ของพระเจ้า เราไม่ควรค�านึงว่าเป็นการ 
เสียสละเพื่อมอบความรักจากใจของเรา 
แด่พระองค์ เราควรมอบหัวใจของเราแด ่
พระองค์เป็นเคร่ืองถวายด้วยความสมัครใจ-- 
The Youth’s Instructor, November, 8, 
1900. {MYP 70.2}
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เรียกร้องให้ตัดสินใจ
เป ็นเร่ืองไม่ปลอดภัยที่จะลังเล

เพื่อค�านวณถึงผลประโยชน์ที่น่าจะเก็บ
เก่ียวได้จากการยอมตามข้อเสนอของ
ซาตาน บาปหมายถึงความอัปยศอดสู
และความหายนะของจิตวิญญาณทุกดวง
ที่ลุ ่มหลงจมปลักอยู่กับมัน แต่ธรรมชาติ
ของบาปท�าให้ตาบอดและหลอกลวงและ 

ล่อเราให้ตดิกับดักด้วยการน�าเสนอท่ีประจบ 
ประแจง หากเราอาจหาญเดินเข้าไปในพืน้ท่ี 
ของซาตาน เราจะไม่มีค�ารับรองว่าจะได้รับ 
การคุ ้มครองจากอ�านาจของมัน เท่าที่ 
เก่ียวข้องกับตัวเราเองแล้วเราควรปิด 
ทุกช่องทางไม่ให้ผู้ล่อลวงเข้าถึงตัวเราได ้
“ T h o u g h t s   f r om   t h e   Moun t   o f 
Blesssing,” p. 171. {MYP 70.3}

พระเจ้าพระผู้ทรงเป็นศิลปินเอกทรงล้อมรอบพวกเรา

ด้วยทิวทัศน์ของธรรมชาติที่งดงามเพื่อ. . . . 

ให้เราผูกโยงความงดงามของธรรมชาติ

กับพระลักษณะของพระองค์

 {MYP 365.3}
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บทที่

17 กำรกลับใจอย่ำงแท้จริง

“เราจะเอาน�า้สะอาดพรมเจ้าทัง้หลาย
แล้วเจ้าจะสะอาดพ้นจากมลทินท้ังหลาย 
ของเจ้า และเราจะช�าระพวกเจ้าจากรูป 
เคารพทั้งหลายของเจ้า เราจะให้ใจใหม่แก่
พวกเจ้า และเราจะบรรจุวิญญาณใหม่ไว้
ภายในของเจ้าทั้งหลาย เราจะน�าใจหิน
ออกจากเนื้อของเจ้า และให้ใจเนื้อแก่เจ้า” 
เอเสเคียล 36:25 {MYP 71.1}

คนจ�านวนมากทีค่อยบอกคนอืน่ถงึ 
ความจ�าเป็นต้องมีใจดวงใหม่มักไม่เข้าใจ 
เสยีเองว่าค�าพดูนีมี้ความหมายแท้จริงอะไร 
โดยเฉพาะเด็กหนุ่มสาวมักจะมาสะดุดที่
วลีท่ีว่า “ใจดวงใหม่” พวกเขาไม่เข้าใจว่า
สิ่งนี้หมายถึงอะไร พวกเขามัวแต่มองหา
การเปลี่ยนแปลงท่ีพิเศษในความรู้สึกของ 
ตนเองและนัน่คอืสิง่ทีพ่วกเขาเข้าใจว่าวธินีี ้
คือการกลับใจใหม่ และด้วยเหตนุี ้หนุม่สาว 
จ�านวนมากก้าวพลาดสะดุดล้มไปสู่ความ 
พนิาศ โดยไม่เข้าใจความหมายของวลีทีว่่า 
“พวกท ่านต ้องเกิดใหม ่ ”   ยอห ์น 3:7 
{MYP 71.2}

ไม่ใช่ควำมรู้สึกแต่เป็นชีวิตที่
เปลี่ยนไป

ซาตานพาประชาชนให้คดิว่าเพราะ 
พวกเขาสัมผัสถึงความยินดีอย่างล้นพ้น
นั่นแสดงว ่าพวกเขากลับใจแล ้ว  แต ่
ประสบการณ์ของพวกเขาไม่เปล่ียนแปลง 

พฤติกรรมของพวกเขายังคงเหมือนเดิม 
ชีวิตของพวกเขาไม่เกิดผลดีให้ประจักษ์ 
พวกเขาอธิษฐานบ่อยและยืดเย้ือ และอ้าง
ถึงความรู้สึกต่างๆ ที่ประสบในเวลานั้น
เวลานี้อยู่เสมอ แต่พวกเขาไม่ได้ด�าเนิน
ชีวิตใหม่ พวกเขาถูกหลอก ประสบการณ์
ของพวกเขามิได้หยั่งลึกไปกว่าความรู้สึก 
พวกเขาสร้างบ้านบนทรายและเม่ือพายุ
ซัดมา บ้านของพวกเขาก็ถูกกวาดหายไป 
{MYP 71.3}

จิตวิญญาณน่าสงสารมากมาย
ก�าลังคล�าหาทางออกอยู่ในความมืด ก�าลัง 
คอยหาความรู้สกึซึง่คนอืน่บอกว่าพวกเขา 
เคยประสบมาแล้ว คนเหล่านี้มองข้าม
ความจริงที่ว่าผู ้เชื่อในพระคริสต์จะต้อง
อุตส่าห์ประพฤติอย่างสมกับความรอด
ของเขาเองด้วยความเกรงกลัวและตัวสั่น 
คนบาปท่ีส�านึกผิดมีงานที่ต้องท�า เขาต้อง 
กลับใจและแสดงออกถงึความเชือ่ท่ีแท้จริง 
{MYP 71.4}

เม่ือพระเยซูตรัสถึงหัวใจดวงใหม่ 
พระองค์ทรงหมายถงึจติใจ ชวีติและบุคคล 
นัน้ทัว่ทัง้ร่างกาย การเปล่ียนใจคือการถอน 
ความรักทางโลกออกไปและยึดติดให้สนิท
อยู่กับพระคริสต์ การมีหัวใจดวงใหม่คือ
การมีจิตใจใหม่ จุดประสงค์ใหม่ พลังขับ
เคลื่อนใหม่ อะไรคือสัญลักษณ์บอกถึงการ
มีใจดวงใหม่ ค�าตอบคือชีวิตท่ีเปลี่ยนใหม่ 
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ทุกวัน ทุกชั่วโมงจะแสดงออกถึงการตาย 
ไปแล้วจากความเหน็แก่ตวัและความเย่อหยิง่ 
จองหอง {MYP 72.1}

ศำสนำเที่ยงแท้ในเชิงที่ปฏิบัติได้
บางคนท�าผิดมหันต์โดยทึกทักว่า 

การมีอาชีพสูงส่งจะสามารถชดเชยการ 
รับใช้จริง แต่ศาสนาท่ีไม่อยูใ่นวสิยัทีป่ฏิบัติ 
ได้กไ็ม่ใช่ศาสนาแท้ การกลับใจอย่างจริงใจ 
ท�าให้เราปฏิบัติด้วยความซื่อสัตย์อย่าง 
เคร่งครัดต่อเพื่อนมนุษย์ของเรา ท�าให้เรา 
ซื่อสัตย์ต่องานประจ�าวันของเรา ผู้ติดตาม 
พระคริสต์ท่ีจริงใจทุกคนจะแสดงออกให้ 
ผู ้อื่นเห็นว่าศาสนาของพระคัมภีร์ท�าให้ 
พวกเขามีคุณสมบัติที่จะใช้ตะลันต์ความ 
สามารถของเขาอย่างเต็มท่ีเพื่อรับใช้ใน 
พระราชกิจของพระอาจารย์ {MYP 72.2}

“อย่าเกียจคร้านในงาน” ค�าเหล่านี้ 
จะเป็นจริงในชีวิตของคริสเตียนทุกคน แม ้
งานทีคุ่ณท�าอาจดูเหมือนจ�าเจ น่าเบ่ือหน่าย 
คุณอาจท�าให้งานนั้นดูสูงส่งด้วยวิธีท�างาน 
ของคุณ จงท�างานนั้นเหมือนกับท�างาน 
ถวายพระเจ้า ท�าด้วยใจร่าเริงเบิกบาน 
และด้วยศักด์ิศรีท่ีมาจากสวรรค์ หลักการ 
อันสง่างามท่ีน�ามาใส่ในงานจะท�าให้งาน
ทั้งหมดนั้นเป็นที่ยอมรับในสายพระเนตร
ของพระเจ้า การรับใช้ที่แท้จริงจะเชื่อม
ผู้รับใช้อันต�่าต้อยของพระเจ้าบนโลกน้ี
กับผู้รับใช้อันสูงส่งของพระองค์ในท้อง 
พระโรงบนสรวงสวรรค์. . . . {MYP 72.3}

ในฐานะบุตรชายและบุตรหญิงของ
พระเจ้า คริสเตียนควรบากบ่ันเพื่อก้าวไป

ถึงเป้าหมายดีเลิศท่ีวางไว้อยู่ต่อหน้าเขา 
ในพระกิตติคุณ พวกเขาไม่ควรพึงพอใจ 
กับส่ิงท่ีต�า่กว่าความดีพร้อม เพราะพระคริสต์ 
ตรัสว่า “เพราะฉะนั้นพวกท่านจงเป็นคนดี 
พร้อม เหมือนอย่างท่ีพระบิดาของท่าน 
ผู้สถิตในสวรรค์ทรงดีพร้อม” มัทธิว 5:48 
{MYP 73.1}

ชีวิตที่ช�ำระให้บริสุทธิ์แล้ว
ให้เราใช้พระวจนะศักด์ิสิทธิ์ของ

พระเจ้ามาเป็นบทเรียนของเราและน�า
หลักการศักด์ิสิทธิ์เหล่านั้นมาประยุกต์
ใช้ในชีวิตของเรา ให้เราเดินด้วยความ
อ่อนน้อมและถ่อมตนอยู่เบ้ืองพระพักตร์
พระเจ้า แก้ไขข้อผิดพลาดของเราทุกวัน 
อย่าให้ความหย่ิงยโสเห็นแก่ตัวมาแยก
จิตวิญญาณไปจากพระเจ้า อย่าฟูมฟัก
ความรู้สึกว่าตนเองเหนือกว่า ดีกว่าผู้อื่น 
“เพราะเหตุน้ีคนท่ีคิดว่าตัวเองม่ันคงดีแล้ว 
ก็จงระวังไม่ให้ล้มลง” 1 โครินธ์. 10:12 
สันติสุขและการพักผ่อนจะเป็นของคุณใน 
ขณะทีคุ่ณน�าความตัง้ใจไปจ�านนอยูภ่ายใต้ 
น�้าพระทัยของพระคริสต์ แล้วความรัก
ของพระคริสต์จะครอบครองอยู่ในใจ น�า
แรงกระตุ ้นพฤติกรรมต่างๆ ท่ีลึกลับมา
ไว้ในการควบคุมของพระผู ้ช่วยให้รอด 
อารมณ์โกรธง่าย ฉุนเฉียวจะผ่อนคลาย 
ลงและทุเลาด้วยน�้ามันแห่งพระคุณของ 
พระคริสต์ ความรูสึ้กว่าบาปได้รับการอภัย 
แล้วทัง้ปวงจะน�าสนัตสิขุทีเ่หนอืความเข้าใจ 
ใดๆ เข้ามา จะเกิดความต้องการอย่างจรงิใจ 
ท่ีจะเอาชนะทุกส่ิงที่ขัดกับความดีพร้อม
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แบบคริสเตียน ความไม่ลงรอยกันหาย
สาบสูญไป ผู้ที่คร้ังหนึ่งเคยเป็นคนคอย 
จับผิดคนรอบข้างจะกลับมาตระหนักว่า 
อปุนิสยัของเขาเองนัน้บกพร่องย่ิงกว่าเสียอกี 
{MYP 73.2} 

มีคนที่ฟังสัจธรรมและม่ันใจเชื่อว่า 
ตนเองด�าเนนิชวีติตรงกันข้ามกบัพระคริสต์ 
พวกเขาถูกพิพากษาและกลับใจจากการ 
ล่วงละเมิดของตน ด้วยการพึ่งพระคุณ
ความดีของพระคริสต์ พากเพียรปฏิบัตติน 
ตามความเชือ่ทีแ่ท้จริงในพระองค์ พวกเขา 
ได้รับการอภัยบาป เม่ือพวกเขาหยุดท�า 
ความชั่วและเรียนรู้ที่จะท�าการดี พวกเขา 
เจริญข้ึนในพระคุณและในความรู้ถึงเรื่อง 
พระเจ้า พวกเขาตระหนักว่าต้องยอม 
เสียสละความต้องการของตนเองเพือ่แยกตวั 
ออกจากทางโลก และหลังจากค�านวณ 
ต้นทุนแล้ว พวกเขาเห็นทุกสิ่งเป็นการ
สูญเสียหากมิได้พระคริสต์มาเป็นของตน 
พวกเขาสมัครเข้าร่วมในกองทหารของ
พระคริสต์ ศึกสงครามอยู่ต่อหน้าพวกเขา 
พวกเขาเข ้าสู ่สงครามอย่างกล้าหาญ
และร่าเริง ต่อสู ้กับกิเลสและความใคร ่
ทีเ่หน็แก่ตวัตามธรรมชาตขิองพวกเขา น�า 
เจตนารมณ์ของตนไปอยูภ่ายใต้น�า้พระทัย 

ของพระคริสต์ ทกุวนัพวกเขาทลูขอพระคุณ 
ของพระเจ้าเพื่อให้เชื่อฟังพระองค์ แล้ว 
พวกเขา ก็ ได ้ รั บการ เส ริมก� า ลั งและ 
ความช่วยเหลือ นี่คือการกลับใจอย่าง 
แท้จริง  ผู ้ที่ได ้ รับใจดวงใหม่จะเข้าพึ่ง 
ความช่วยเหลอืของพระคริสต์อย่างถ่อมตน 
และซาบซึ้งในพระคุณของพระองค์ เขา 
จะส�าแดงผลแห่งความชอบธรรมให้ปรากฏ 
ในชีวิตของตัวเขา ในอดีต เขารักตัวเอง 
ความส�าราญทางโลกเป็นความเพลิดเพลิน 
ของเขา บัดนี้รูปเคารพของเขาถูกปลดทิ้ง 
ไป และพระเจ้าเข้าครอบครองเหนือทุกส่ิง 
ในตัวเขา บาปซึ่งคร้ังหนึ่งเขาเคยรัก 
เด๋ียวนีเ้ขาชงิชงั เขาเดินตดิตามไปบนทาง 
แห่งความศักด์ิสิทธิ์บริสุทธิ์อย่างยืนหยัด 
ม่ั นคง   The   You t h ’ s   I n s t r u c t o r , 
September 26, 1901. {MYP 73.3}

บ่วงบำศของซำตำน
ความยากล�าบากของหน้าท่ีการงาน 

และความสุขส�าราญของบาปเป็นบ่วงบาศ
ที่ซาตานใช้คล้องมนุษย์เข้าไปในกับดัก
ของมัน ผู้ท่ียอมตายดีกว่าท�าความผิดคือ
ผู ้สัตย์ซื่อท่ีเหลืออยู่--“Testimonies for 
the Church” Vol. 5, p. 53. {MYP 74.1}
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บันทกึประวตัอินัน่าตกใจในปีทีผ่่าน 
มาของคุณถูกกางออกต่อเบ้ืองพระพักตร์
ขององค์จอมกษัตริย์แห่งแผ่นดินสวรรค ์
และบรรดาทูตสวรรค์ผูบ้รสิทุธิแ์ละไร้มลทนิ 
ของพระองค์ คุณอาจปิดบังความคิดและ 
การกระท�า ความรู้สกึทีส้ิ่นหวังและไม่บริสุทธ์ิ 
ของคุณจากมนษุย์มตะ แต่จงจ�าไว้ว่า การ 
กระท�าอนัไร้สาระทีส่ดุในชวีติของคุณประจกัษ์ 
แจ้งต่อสายพระเนตรของพระเจ้า คุณมี 
บันทึกที่ด่างพร้อยในสวรรค์ บาปทั้งหมด 
ที่คุณท�าถูกบันทึกอยู่ที่นั่น {MYP 75.1}

พระเจ้าทรงคลางแคลงพระทัยใน 
ตวัคุณ กระน้ันคุณยังขาดความรู้สกึ คณุยงั 
ไม่ตระหนกัถงึความสญูเสยีและสภาพทีต้่อง 
แก้ไขของคุณ มีบางคร้ังท่ีคุณรู้สึกเสียใจ 
แต่ไม่ทันใด ความหย่ิงทะนงและวิญญาณ
รักอิสระของคุณก็มีอ�านาจเหนือคุณอีก 
แล้วคุณก็ขัดขืนเสียงเตือนของจิตส�านึก 
{MYP 75.2}

คุณไม่มีความสุข แต่คุณก็ยงัเพ้อฝัน 
ว่าหากคุณได้ท�าตามอ�าเภอใจโดยไม่ถูก 
เหนี่ยวรั้งแล้วคุณจะพบความสุข เด็กน้อย 
น่าสงสารเอ๋ย คุณก�าลังท�าตัวเหมือนเอวา 
ในสวนเอเดน เอวาเพ้อฝันว่าจะได้รับ 
การเชิดชูให้สูงส่งหากเพียงได้ลองลิ้มรส
ผลไม้ของต้นไม้นั้นซึ่งพระเจ้าสั่งห้ามไม่ให้
แม้แต่จะสัมผัสมัน มิฉะนั้นจะต้องตาย แต่

เอวาก็รับประทานและสูญเสียรัศมีรุ่งโรจน์
ของสวนเอเดนไป {MYP 75.3}

กำรควบคุมจินตนำกำร
คุณควรจะต้องควบคุมความคิด 

ของตนเอง นี่จะเป็นงานท่ีไม่ง่ายเลย คุณ 
ไม่อาจท�าส�าเร็จโดยปราศจากความพากเพยีร 
อย่างใส ่ใจและถึงกับเข ้มงวด กระนั้น 
พระเจ้าทรงเรียกร้องเร่ืองนี้จากคุณ เป็น 
หน้าท่ีของมนษุย์ทุกคนท่ีมีความรบัผดิชอบ 
ต้องแบกรบั คุณต้องรับผดิชอบต่อพระเจ้า 
ในความคิดของคุณ หากคุณหมกมุ่นอยู่
แต่การเพ้อฝันเร่ืองไร้สาระ ปล่อยสติของ
คุณไปคิดแต่เร่ืองไม่บริสุทธิ์ ในระดับหนึ่ง 
คุณมีความผิดต่อเบ้ืองพระพักตร์ของ
พระเจ้าเหมือนด่ังได้ลงมือกระท�าไปแล้ว 
สิ่งที่ขัดขวางคุณไม่ให้ลงมือท�าคือโอกาส
ไม่อ�านวยเท่านั้นเอง {MYP 75.4}

การเพ้อฝันและสร้างวิมานกลาง
อากาศทั้งกลางวันหรือกลางคืนเป็นนิสัย
ที่ชั่วช ้าและอันตรายอย่างยิ่ง หากติด
การกระท�านี้แล้ว ยากนักที่จะก�าจัดนิสัย 
เช่นนีท้ิ้งไปและน�าความคิดกลับมาสู่เร่ืองที ่
บริสทุธิแ์ละสูงส่ง คุณจะต้องเป็นทหารยาม 
ประจ�าการท่ีสัตย์ซื่อ คอยบังคับสายตา ห ู
และประสาทสัมผัสต่างๆ ของคุณ คอย 
ควบคุมสติของคุณโดยป้องกันไม่ให้เร่ือง 

บทที่

 18 ค�ำปรกึษำส�ำหรบัลกูสำวคนหนึง่ทีป่ล่อยตัว 
	 	 ตำมใจตนเอง
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ไร้สาระและเลวทรามมาแปดเป้ือนจติวิญญาณ 
ของคุณ ฤทธานภุาพของพระคณุเท่านัน้ที ่
จะท�าให้งานท่ีปรารถนาอย่างสงูนีส้�าเร็จได้ 
ในเร่ืองนีค้ณุยังอ่อนแอนกั {MYP 76.1}

กำรสยบควำมหลงใหลและ 
ควำมรักใคร่

คุณเดินออกนอกลู่นอกทางไปแล้ว 
กล้าอย่างบ้าบ่ินและท้าทาย หัวใจของคุณ 
ไม่มีที่ว่างให้กับพระคุณของพระเจ้า ด้วย
ฤทธานุภาพของพระเจ้าเท่านั้นท่ีคุณจะ 
พาตวัเองไปรับพระคณุของพระองค์ ซึง่เป็น 
เคร่ืองมือแห่งความชอบธรรม พระเจ้า 
ไม่เพียงประสงค์ให้คุณควบคุมความคิด 
ของคณุเท่านัน้ แต่ให้ควบคุมความหลงใหล 
และความรักใคร่ของคุณด้วย ความรอด
ของคุณขึ้นอยู ่กับการควบคุมตัวคุณเอง
ในเรื่องเหล่านี้ ความหลงใหลและความ
รักใคร่เป็นเคร่ืองมือมีพลังย่ิง หากน�าไป
ใช้ในทางผิด หากปล่อยให้ท�างานด้วย
วัตถุประสงค์ท่ีผิด หากวางไว้ในท่ีผิด จะ
มีพลังน�าคุณไปสู่หายนะและท้ิงคุณให้เป็น
ซากแห่งความพินาศปราศจากพระเจ้า
และไร้สิ้นความหวัง {MYP 76.2}

เราต้องคอยบังคบัการเพ้อฝันอย่าง 
จริงจังและอย่างเพียรพยายาม หากต้อง 
การให้ความหลงใหลและความรักใคร่อยู ่
ภายใต้การควบคุมของเหตุผลจิตส�านึก 
และอปุนสัิย คุณจะตกอยู่ในอนัตรายเพราะ 
คุณก�าลังสลัดท้ิงผลประโยชน์นิรันดร์กาล
ของคุณไว้บนแท่นบูชาของความหลงใหล 

ความหลงใหลก�าลังเข้าครอบง�าคุณทัง้ตวัอยู่ 
แต่เป็นความหลงใหลคุณภาพใดเล่า เป็น 
ความหลงใหลชั้นต�่าและมีฤทธิ์ของการ 
ท�าลาย หากยอมแพ้ต่อมัน คุณจะสร้าง 
ความขมขื่นแก่ชีวิตของคุณพ่อคุณแม ่
ของคณุ น�าความทกุข์เศร้าและความอบัอาย 
มาสู่พี่สาวน้องสาว ท�าลายอุปนิสัยของ
คุณเองและเสียสิทธิ์แผ่นดินสวรรค์และ 
ชวีติอมตะทีป่ระเสริฐของคุณไป คณุพร้อม 
ท่ีจะท�าเช่นนี้หรือ ดิฉันขอร้องคุณให้หยุด 
เพียงเท่านี้ อย่าก้าวต่อไปแม้เพียงอีก 
ก้าวเดียวบนเส้นทางด้ือร้ันและไร้ความ 
รับผิดชอบสายนี้เพราะเบ้ืองหน้าของคุณ 
มีแต่ความทกุข์ระทมและความตาย หากคุณ 
ยังไม่ควบคุมตนเองต่อต้านความหลงใหล
และความรักใคร่ของคุณ คุณจะพาตนเอง 
ไปสู่ความเสื่อมเสียชื่อเสียงกับผู้คนท่ีอยู ่
รอบตวัคณุ และจะน�าความอดสูมาสู่ตวัคณุ 
ตลอดไปชั่วชีวิตของคุณ {MYP 76.3}

คุณไม ่อยู ่ ในโอวาทของพ่อแม ่ 
ต่อต้านอกตัญญูและไม่บริสุทธิ์ อุปนิสัย 
อันล�าเค็ญเหล่านี้เป็นผลไม้ของต้นไม้ชั่ว 
คุณห้าวหาญ คุณรักพวกเด็กผู้ชาย และ 
ชอบเอาพวกเขามาเป็นหัวข้อสนทนา 
“เพราะว่าปากย่อมพูดสิ่งท่ีเต็มล้นอยู่ใน 
จิตใจ” ลูกา. 6:45 นิสัยมีอ�านาจบังคับคุณ 
และคุณเรียนรู้วิธีหลอกลวงเพื่อสานต่อ 
เป้าหมายของคุณให้บรรลุผลสมความ 
ปรารถนาของคุณ--“Testimonies for the 
Church,” Vol. 2,pp. 560-562. {MYP 77.1}
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บทที่

	19 ท�ำอุปนิสัยให้แข็งแกร่งโดยผ่ำนกำรต่อสู้

พระคริสต์ใช้สามสิบปีแรกของชีวิต 
ในหมู่บ้านนาซาเร็ธท่ีห่างไกล พูดติดปาก 
กันว่าคนในหมู่บ้านแห่งนี้เป็นคนชั่ว ด้วย 
เหตุนี้ นาธานาเอลจึงมีค�าถามว่า “สิ่งดีๆ 
จะมาจากนาซาเร็ธได้หรือ” ยอห์น 1:46 
แม้แต่ผู้ประกาศข่าวประเสริฐก็ยังกล่าวถึง 
ชีวติในวยัเด็กของพระคริสต์แต่น้อย ยกเว้น 
เหตุการณ์ส้ันๆ เร่ืองหนึ่งเม่ือพระองค์
ตามบิดามารดาไปยังกรุงเยรูซาเร็ม เรา
เพียงอ่านประโยคที่ตรงไปตรงมาว่า “พระ
กุมารนั้นก็เจริญวัยแข็งแรงข้ึน เต็มเปี่ยม
ด้วยสติปัญญา และพระคุณของพระเจ้า
อยู่กับท่าน” ลูกา 2:40 {MYP 78.1}

พระคริสต์ทรงเป็นแบบอย่างของ
เราในทุกเร่ือง โดยการทรงจัดเตรียมของ
พระเจ้า ชีวิตแรกเร่ิมของพระองค์เติบโต
ขึ้นในหมู่บ้านนาซาเร็ธ ท่ีซึ่งคนในหมู่บ้าน 
ส่วนใหญ่มีอุปนิสัยท่ีท�าให้พระองค์ต้อง 
สมัผสักับการทดลองอยู่ตลอดเวลา พระองค์ 
จึงจ�าเป็นต้องป้องกันเพื่อด�ารงไว้ซ่ึงความ 
บรสุิทธิแ์ละไร้มลทนิท่ามกลางความชัว่และ 
บาปทั้งปวง พระคริสต์มิได้เลือกสถานท่ี 
แห่งนีด้้วยพระองค์เอง พระบิดาบนสวรรค์ 
ทรงเลือกให้พระองค์  เพื่อทดลองและ 
ทดสอบอปุนสัิยของพระองค์อย่างรอบด้าน 
ชีวิตในวัยเยาว์ของพระคริสต์เต็มไปด้วย 
การทดสอบทีห่นกัหน่วง ความยากล�าบาก 
และการดิ้นรนต่อสู้เพื่อพัฒนาพระลักษณะ 

นสิยัทีดี่พร้อมให้เป็นแบบอย่างอนัสมบูรณ์ 
แบบส�าหรับเด็ก เยาวชนและผู้ใหญ่ต่อไป 
{MYP 78.2}

เด็กและเยาวชนมักเติบโตอยู ่ใน 
สภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้อต่อการด�าเนินชีวิต 
แบบครสิเตยีน และพวกเขาค่อนข้างพร้อม 
ทีจ่ะยอมแพ้ต่อการทดลองและใช้ส่ิงแวดล้อม 
ทีไ่ม่เอือ้อ�านวยเป็นข้อแก้ตวัให้ต้องท�าบาป 
พระคริสต์ทรงเลือกวิธีปลีกตัวออกห่าง 
และใช้ความขยนัหม่ันเพยีร พยายามไม่ให้ 
มือไม้เว้นว่างจากการงาน พระองค์ไม่เคย
เชื้อเชิญการทดลอง แต่เฝ้าระวังออกห่าง
จากอิทธิพลของสังคมชั่ว พระคริสต์ทรง
ด�าเนินบนเส้นทางขรุขระล�าบากแบบท่ี
ไม่มีเด็กหรือเยาวชนคนใดเคยถูกเรียกให้
เผชิญ พระเจ้าไม่ได้ก�าหนดให้พระองค์มี
ชีวิตม่ันค่ังและเกียจคร้าน บิดามารดาของ
พระองค์ยากจนและต้องพึ่งการท�างานใน
แต่ละวันเพื่อประทังชีวิต ดังนั้น ชีวิตของ
พระคริสต์จึงยากจนล�าบาก ต้องปฏิเสธ
ตนเองและอยู ่อย ่างขัดสนขาดแคลน 
พระองค์ทรงแบ่งรับชีวิตท่ีวิริยะอุตสาหะ
ของบิดามารดา {MYP 78.3}

ควำมบรสุิทธิไ์ม่ขึน้กบัสถำนกำรณ์
ไม่มีผู้ใดถูกเรียกให้เป็นคริสเตียน

ที่ดีพร้อมในสถานการณ์ที่ไม่เอื้ออ�านวย
ที่สุดเท่ากับสถานการณ์ของพระผู้ช่วยให ้
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รอดของเรา ข้อเทจ็จริงคือพระคริสต์ใช้ชวีติ 
ถึงสามสิบปีในหมู่บ้านนาซาเร็ธท่ีซึ่งคน 
มากมายคดิว่าคงเป็นเร่ืองมหศัจรรย์ หากจะ 
มีสิ่งดีอันใดมาจากหมู่บ้านนี้ จึงเป็นการ 
ประณามเยาวชนทั้งหลายที่คิดว่าการมี 
อุปนิสัยท่ีถูกต้องตามหลักศาสนาต้องท�า 
ตามสถานการณ์ หากสภาพแวดล้อมของ 
เยาวชนไม่เป็นท่ีพอใจและย�า่แย่จรงิ หลายคน 
จะเอาเรือ่งนีม้าใช้เป็นข้อแก้ตวัทีส่ร้างอปุนสิยั 
แบบคริสเตียนที่ดีพร้อมไม่ได้ แบบอย่าง 
ของพระคริสต์จะต�าหนแินวคิดท่ีว่าผู้ตดิตาม 
พระองค์ต้องพึ่งท�าเลโชคชะตาหรือความ 
ม่ังมีเพือ่การด�าเนนิชวีติแบบไร้ท่ีต ิพระคริสต์ 
กลบัสอนพวกเขาว่าความสัตย์ซือ่ของพวกเขา 
จะท�าให้สถานท่ีและต�าแหน่งไม่ว่าจะต�า่ต้อย 
เพยีงใดก็ตามเป็นเกียรตอิย่างย่ิง เม่ือได้รับ 
การทรงเรียกของพระเจ้า {MYP 79.1}

ชีวิตของพระคริสต์ถูกออกแบบ 
เพือ่ส�าแดงถงึความบริสุทธิ ์ความม่ันคงและ 
ความแน่วแน่ต่อหลักการท่ีไม่ต้องพึ่งพา 
ชวีติท่ีปลอดความยากล�าบาก ความยากจน 
และศัตรู การทดลองและความขาดแคลน 
ทีเ่ยาวชนมากมายต่อว่านัน้พระคริสต์ทรงทน 
มาแล้วโดยไม่บ่น และวนิยันีเ้ป็นประสบการณ์ 
อันแท้จริงที่เยาวชนต้องการ ซ่ึงจะท�าให้ 
อปุนสิยัเข้มแข็ง และท�าให้พวกเขาเป็นเหมือน 
พระคริสต์คือแขง็แกร่งฝ่ายจติวญิญาณเพือ่
ต่อต้านการทดลอง หากพวกเขาแยกตัว
ออกไปจากอิทธิพลของผู้ท่ีพยายามน�าให้
เดินหลงทางและท�าให้ผดิศลีธรรม พวกเขา
จะไม่พ่ายแพ้ต่ออบุายของซาตาน โดยการ 
อธษิฐานต่อพระเจ้าทุกวนั พวกเขาจะได้รับ 

สติปัญญาและพระคุณจากพระองค์เพื่อ
ทนต่อความขัดแย้งและความจริงของชีวิต
ที่เข้มงวด และหลุดพ้นอย่างผู้มีชัย ความ
จงรักภักดีและจิตใจที่สงบเยือกเย็นจะ
ด�ารงรักษาอยู่ได้ด้วยการเฝ้าระวังและการ
อธิษฐานเท่านั้น ชีวิตของพระคริสต์เป็น
แบบอย่างของพละก�าลังที่ทรหดอดทน
ซ่ึงจะไม่ยอมให้อ่อนแอไปด้วยค�าต�าหน ิ
ค�าเยาะเย้ย ความขัดสนหรือความยาก
ล�าบาก {MYP 79.2}

เยาวชนจะต้องเป็นอย่างนี้แหละ 
หากการทดลองเพิม่ขึน้ พวกเขาต้องเข้าใจ 
ว่าพระเจ้าทรงก�าลังทดสอบและพิสูจน์ 
ความจงรักภักดีของพวกเขาอยู่และอยู่ใน 
ระดับพอท่ีพวกเขาจะคงไว้ซึ่งคุณธรรม 
ของอุปนิสัยภายใต้แรงกดดันของความ 
ท้อใจได้ พวกเขาจึงจะมีความแข็งแกร่ง 
ความม่ันคงและพลังแห่งความทรหดอดทน 
ที่เพิ่มขึ้นและและเสริมความเข้มแข็งแก ่
จิตวิญญาณ--The Youth’s Instructor, 
March, 1872. {MYP 80.1}

เสียชีพดีกว่ำลบหลู่เกียรติพระเจ้ำ
จงเลือกความยากจนขัดสน ค�า 

ต�าหนิ การแยกตัวออกจากเพื่อนฝูงหรือ 
ความทุกข์ยากล�าบากสักอย่างดีกว่าไปให ้
จติวญิญาณแปดเป้ือนบาป จงเสยีชพีก่อน 
หลูพ่ระเกียรตพิระเจ้าหรือละเมิดพระบัญญตั ิ
ของพระองค์ควรเป็นค�าขวัญประจ�าใจของ 
คริสเตียนทุกคน--“Testimonies for the 
Church,” Vol. 5, p. 147. {MYP 80.2}
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ผู้ที่ฝักใฝ่ปฏิบัติตามพระลักษณะ
ของพระเจ ้าจะไม่ยอมอ่อนข้อต่อการ
ทดลอง ศัตรูก�าลังทุ่มเทพลังท้ังหมดเพื่อ
เอาชนะผู ้ที่ก�าลังดิ้นรนเพื่อด�าเนินชีวิต
แบบคริสเตียน มันเข้าหาพวกเขาด้วย
การทดลองโดยหวังว่าพวกเขาจะยอมแพ ้
ด้วยวิธีนี้มันจึงหวังให้พวกเขาถอดใจ แต่
ผู ้ที่วางรากฐานความเชื่ออย่างม่ันคงไว้
บนพระศิลาแห่งทุกยุคจะไม่ยอมแพ้ต่อ
กลลวงของมัน พวกเขาจะจดจ�าอยู่เสมอ
ว่าพระเจ้าคือพระบิดาและพระคริสต์ทรง
เป็นพระผู้ช่วยของพวกเขา พระผู้ช่วยให้
รอดเสด็จมายังโลกของเราเพื่อน�าก�าลังมา
เสริมแก่จิตวิญญาณมากมายท่ีอ่อนเพลีย 
ถูกทดลองเพื่อเอาชนะมารเช่นเดียวกับท่ี 
พระองค์เคยเอาชนะมาแล้ว ดิฉนัรู้ซาบซึง้ดี 
ถึงพลังของการทดลอง ดิฉันตระหนักดี 
ถึงอันตรายต่างๆ ท่ีอยู่บนเส้นทางของมัน 
แต่ดิฉนัก็ทราบดีเหมือนกันว่า ฤทธานภุาพ 
ที่เพียงพอในทุกเวลาท่ีต้องการก็มีการ
จัดเตรียมพร้อมอยู่แล้วส�าหรับผู้ท่ีก�าลัง
ดิ้นรนต่อต้านกับการทดลอง {MYP 81.1}

จงหลกีเลีย่งกำรทดสอบทีไ่ม่จ�ำเป็น
“พระเจ้าทรงซื่อสัตย์ พระองค์จะ 

ไม่ทรงให้พวกท่านต้องถูกทดลองเกินกว่า 
ทีท่่านจะทนได้ และเม่ือถกูทดลองพระองค์ 
จะทรงให้มีทางออกด้วย เพื่อพวกท่านจะ 

มีก�าลังทนได”้ 1 โครินธ์ 10:13 และตัวเรา 
เองก็มีส่วนในหน้าที่ที่ต ้องท�าด้วย เรา 
ไม่ควรน�าตัวเราเองเข้าสู่การทดลองโดย 
ไม่จ�าเป็น พระเจ้าตรัสว่า “ฉะนั้นพวกเจ้า 
จงออกจากท่ามกลางพวกเขา และจงแยกตวั 
ออกจากเขาทั้งหลาย. . . . อย่าแตะต้อง 
สิ่งที่ไม่สะอาด แล้วเราจึงจะรับพวกเจ้าไว ้
เราจะเป็นดังบิดาของพวกเจ้า พวกเจ้าจะ 
เป็นบุตรชาย บุตรหญิงของเรา” 2 โครินธ์ 
6:17, 18 หากเราคบหาสมาคมกับชาวโลก
เพื่อความเพลิดเพลิน ท�าตามกิจกรรม 
ของชาวโลก น�าผลประโยชน์ของเราไป 
เกลอืกกล้ัวกับผูไ้ม่เชือ่ย่างเท้าของเราเข้าไป 
สู่ทางของการทดลองและบาป แล้วเราจะ
คาดหวงัให้พระเจ้าช่วยให้หลุดพ้นจากการ
ล้มลงในบาปได้อย่างไร {MYP 81.2}

จงน� าตั ว คุณออกจากอิทธิพล 
เสื่อมโทรมของโลก อย่าเหยยีบย�า่เข้าไปยงั
สถานท่ีที่กองก�าลังของศัตรูยึดม่ันไว้อย่าง
แขง็แรง {MYP 82.1}

อย่าไปสถานทีท่ีคุ่ณจะถกูทดลองและ 
ถกูพาให้เดินหลงทาง แต่หากคณุมีข่าวสาร 
ส�าหรับผู้ไม่เชื่อ และคุณด�าเนินชีวิตเข้า 
สนทิกับพระเจ้าจนคุณสามารถน�าข่าวสารนี ้
ไปบอกพวกเขา คุณจะท�างานช่วยพวกเขา 
และถวายเกียรตแิด่พระเจ้า พระครสิต์ตรัสว่า 
“ข้าพระองค์ไม่ได้ขอให้พระองค์เอาพวกเขา 
ออกไปจากโลก แต่ขอให้ปกป้องเขาไว้ให้ 



Lตอนที่ 2K การขัดแย้งกับบาป ] 57

พ้นจากมารร้าย” ยอห์น 17:15--Review 
and Herald, April 14, 1904. {MYP 82.2}

หน้ำที่อยู่เหนือแรงชักจูง
เม่ือเยาวชนพยายามตีตัวออกห่าง

การควบคุมของซาตาน มันจะเพิ่มการ
ทดลองข้ึนเป็นสองเท่า โดยอาศัยการรู ้
ไม่เท่าทันและขาดประสบการณ์ของพวกเขา 
ซาตานจะทุ่มเทอ�าพรางความแตกต่าง 
ระหว่างความถูกต้องและความผิด มันจะ 

แปลงตัวเองเป็นทูตสวรรค์แห่งความสว่าง 
และล่อลวงด้วยค�าสัญญาของความเพลิด 
เพลินในทางเดินต้องห้าม หากเยาวชน
คนใดติดนิสัยท�าตามแรงชักจูงมากกว่า 
ท�าตามหน้าท่ีแล้ว พวกเขาจะต้านการทดลอง 
ได้ยาก พวกเขาจะมองไม่เห็นภัยอันตราย 
ของการปล่อยตัวแม้เพียงคร้ังเดียวให้กับ 
ความสนุกเพลิดเพลินที่ต้องห้าม ค�าเสนอ 
แนะของซาตานจะปลุกทุกอณูของความ 
เลวทรามทียั่งหลงเหลอือยูใ่นหวัใจ {MYP 82.3}

“จงระลึกถึงพระผู้เนรมิตสร้างเจ้าเมื่อเจ้ายังหนุ่มยังสาว”

ปัญญาจารย์ 12:1. . . . พระเยซูทรงปรารถนาให้คนเหล่านี้

เป็นทายาทของชีวิตอมตะ

{MYP 369.1}
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ไม่มีอะไรจะเต็มไปด้วยเล่ห์เหล่ียม 
มากไปกว่ากลอบุายการหลอกลวงของบาป 
มันเป็นเทพเจ้าครองโลกใบนี้ท่ีหลอกลวง 
และท�าให้ตาบอดจนน�าพาไปสูค่วามพนิาศ 
ซาตานไม่ขนการทดลองในคลังของมัน 
ออกมาจู่โจมในทันที มันจะเอาการทดลอง 
เหล่านี้มาอ�าพรางให้ดูเหมือนว่าเป็นของดี 
ใส่ความสนกุสนานและความงมงายมาผสม 
และปะปนเข้าไปจนจติวิญญาณท่ีถกูหลอก 
น�ามาอ้างว่าพวกเขาจะได้รบัสิง่ดีๆ  ในการ 
เข้าไปมีส่วนร่วม นีเ่ป็นส่วนหนึง่ของกลลวง 
เท่านั้นเป็นศิลปะการอ�าพรางท่ีร้ายกาจ 
ของซาตาน จิตวิญญาณที่ถูกหลอกเดิน 
เข้าไปหนึ่งก้าวแล้วก็พร้อมท่ีจะก้าวต่อไป 
การท�าตามแรงชักจูงของหัวใจนั้นสนุก 
เพลิดเพลินใจมากกว่าการยืนตั้งรับและ 
ต่อต้านการชกัชวนครัง้แรกของศตัรเูจ้าเล่ห์ 
เพือ่ปิดทางการเข้าจูโ่จมของมัน {MYP 83.1}

โอ ซาตานจ้องด้วยใจจดใจจ่อเพยีงไร 
เพื่อคอยเฝ้าเหยื่อที่ล่อไว้ถูกงับไปอย่าง 
รวดเร็ว และคอยตดิตามจติวญิญาณท่ีเดิน 
เข้าไปสู ่เส้นทางลวงที่มันเตรียมไว้  มัน 
ไม่ต้องการจิตวิญญาณเหล่าน้ันละท้ิงการ 
อธิษฐานหรือเลิกปฏิบัติกิจทางศาสนาเสีย 
ทเีดียว เพราะมันใช้พวกเขาให้เป็นประโยชน์ 
ในการรบัใช้มันต่อไปได้มากกว่า มันผนวก 
ความซบัซ้อนและเล่ห์เหล่ียมการหลอกลวง 
ของมันให้เข้ากับประสบการณ์และหน้าที ่

การงานของพวกเขาได้อย่างแนบเนียน 
และด้วยเหตนุี ้อดุมการณ์ของมันคืบหน้า 
ได้อย่างน่าอัศจรรย์ {MYP 83.2}

กำรตรวจสอบตนเอง
การตรวจสอบตนเองอย่างเอาใจใส ่

รวมท้ังการส�ารวจตนเองด้วยความกระจ่าง 
ของพระวจนะของพระเจ้ามีความจ�าเป็น 
อย่างย่ิง ใจของฉันถูกต้องหรือเหลวไหล 
กันแน่ ฉันบังเกิดใหม่ในพระคริสต์หรือยัง 
หรือว่ายงัมีจติใจฝักใฝ่เนือ้หนงัโดยแต่งกาย 
ภายนอกด้วยเสื้อผ้าชุดใหม่ จงควบคุม
ตนเองให้อยู่ในภาระหน้าท่ีซึ่งพระเจ้าทรง
บัญชาไว้ และตรวจดูด้วยความกระจ่าง 
ของพระเจ้าว่ายังมีบาป ความชั่วและรูป 
เคารพอื่นใดท่ียังไม่ได้ละท้ิงซ่อนเร้นอยู่ 
จงอธิษฐาน ถูกแล้ว อธิษฐานอย่างที่คุณ
ไม่เคยอธิษฐานมาก่อน เพื่อคุณจะไม่ตก 
เป็นเครื่องมือล่อลวงของซาตาน เพื่อคุณ 
จะไม่เพล่ียงพล�า้ไปอยูใ่นก�ามือของวญิญาณ 
เลินเล่อ สะเพร่าและไร้สาระที่มุ่งน�าคุณไป 
ประกอบหน้าทีท่างศาสนาเพือ่สยบจติส�านกึ 
ของคุณเอง. . . . {MYP 83.3}

มีบาปอยู ่อย ่างหนี่งที่ เป ็นส ่วน 
ประกอบของเคร่ืองหมายบอกถึงเวลาของ 
ยุคสุดท้าย นั่นคือ ผู ้ที่อ ้างตนว่าเป ็น 
คริสเตยีนจะรักความสนกุมากกว่ารักพระเจ้า 
จงพิจารณาจิตวิญญาณของคุณเองด้วย
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ความจริงใจ ค้นให้ละเอียด จะมีน้อยคน
เพียงไรที่หลังจากส�ารวจตนเองอย่างพินิจ 
พเิคราะห์แล้ว แหงนหน้าขึน้ต่อสวรรค์และ 
พูดว่า “ข้าพเจ้าไม่ได้เป็นหน่ึงในผู้ท่ีถูก 
บรรยายไว้ข้างต้น ข้าพเจ้าไม่ได้รักความสนกุ 
มากกว่ารักพระเจ้า” จะมีน้อยคนเพียงไร 
ทีจ่ะพดูว่า “เพราะว่าข้าพเจ้าตายแล้ว และ 
ชีวิตของข้าพเจ้าซ่อนไว้กับพระคริสต์ใน 
พระเจ้า เม่ือพระคริสต์ผู้ทรงเป็นชีวิตของ 
ข้าพเจ้าทรงปรากฏ ในเวลานั้นข้าพเจ้าก็ 
จะปรากฏพร้อมกับพระองค์ในศกัด์ิศรด้ีวย” 
โคโลสี 3:3, 4 {MYP 84.1}

ความรักและพระคุณของพระเจ้า 
ช่างเป็นพระคณุอันล�า้ค่า ล�า้ค่ายิง่กว่าทองค�า 

บริสุทธิ์ สามารถยกระดับจิตวิญญาณให้
สูงส่งขึ้นเหนือกว่าหลักการอื่นใด ก�าหนด 
จิตใจและความรักให้มุ่งหน้าไปสู่แผ่นดิน 
สวรรค์ แม้ผู้ที่อยู่รอบตัวเรายังคงลุ่มหลง 
อยู ่กับการแสวงหาความสนุกทางโลกที่ 
งมงาย ไร้สาระ แต่เราสนทนาถึงเร่ืองของ 
สวรรค์ ที่ซึ่งเราแสวงหาพระผู้ช่วยให้รอด 
จิตวิญญาณของเราตามหาให้พระเจ ้า
อภัยบาปและประทานสันติสุข แสวงหา 
ความชอบธรรมและความบริสทุธิข์นานแท้ 
การสนทนากับพระเจ้าและใคร่ครวญถึง 
สิ่งที่อยู่เบ้ืองบนจะเปล่ียนจิตวิญญาณของ
เราให้เหมือนพระคริสต์--Review and 
Herald, May 11, 1886. {MYP 84.2}

จงท�างานน้อยนิดของคุณด้วยความซื่อสัตย์

เพราะพระเจ้าจะทรงประกอบกิจร่วมกับความพยายามของคุณ

{MYP 23.3}
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บทที่

	22 ค�ำเตือนเรื่องควำมสงสัยไม่เชื่อ

ดิฉันรู้สึกเจ็บปวดรวดร้าวใจอย่าง 
หนกัต่อเยาวชนของเรา ในฐานะท่ีทราบถงึ 
ภัยอนัตราย ดิฉนัขอเตอืนพวกคุณทัง้หลาย 
ว่าอย่าหลงเข้าไปตดิกับดักของซาตานโดย 
มีความรู้เชิงวิทยาศาสตร์ที่คุณเรียนมา
เพียงเล็กน้อยซึ่งการที่คุณมีใจท่ีบริสุทธิ ์
และถ่อมจะดีกว่าความรูท้ั้งหมดทีไ่ด้มาโดย 
ปราศจากความย�าเกรงพระเจ้า {MYP 85.1}

ไม่ว่าจะไปท่ีใดก็ตาม มีทางน่าจะ
เป็นไปได้ท่ีเยาวชนในวันนี้จะไปพบกับคน 
ช่างสงสัยและคนไม่เล่ือมใสศาสนา และ 
เป็นเร่ืองจ�าเป็นมากเพียงไรที่เราต้อง 
เตรียมพวกเขาให้พร้อมที่จะพูดถึงเหตุผล 
ด้วยความถ่อมตนและย�าเกรงถงึความหวงั 
ของพวกเขา โธมัส เพน ล่วงลับไปอยู่ใน 
หลุมฝังศพของเขาแล้ว แต่ผลงานของเขา 
ยงัคงอยูเ่พือ่สาปแช่งชาวโลกและผูท้ีส่งสยั 
ในสัจธรรมของพระวจนะของพระเจ้าจะเอา 
ผลงานไร้คุณธรรมของพวกเขาไปไว้ในมือ 
ของผู้ท่ียังอ่อนวัยและไม่มีประสบการณ ์
เติมหัวใจของพวกเขาให ้ เต็มไปด ้วย 
บรรยากาศท่ีเป ็นพิษของความสงสัย 
วิญญาณของซาตานก�าลังท�างานผ่าน 
คนชัว่ทัง้หลายเพือ่สานต่อแผนร้ายของมัน 
ในการท�าลายจิตวิญญาณ {MYP 85.2}

ภัยของกำรมีส่วนร่วมกับคนช่ำง
สงสัย

เราก�าลังมีชีวิตอยู ่ในยุคของคน
ที่หมกมุ่นอยู่ในโลกีย์วิสัย ทั้งผู ้ใหญ่และ
เยาวชนต่างกล้าท�าบาป หากเยาวชนของ
เราไม่ถูกปกป้องอย่างบริสุทธิ์ศักด์ิสิทธิ ์
หากพวกเขาไม่ถูกเสริมให้เข ้มแข็งใน
หลักการท่ีม่ันคง หากพวกเขาไม่ถูกแนะ
อย่างเอาใจใส่ในการเลือกคบเพื่อน และ
การเลือกวรรณกรรมที่เสริมสร้างปัญญา
แล้ว พวกเขาจะถูกผลักไสเข้าสู่สังคมท่ีมี
ศีลธรรมเสื่อมโทรมเช่นเดียวกับศีลธรรม
ของชาวเมืองโสโดม รูปร่างหน้าตาของ 
ชาวโลกในสมัยนี้อาจดูเหมือนมีเสน่ห์มาก 
แต่หากพวกเขายังคงกล่าวร้ายต่อต้าน 
พระคัมภร์ีอยูอ่ย่างต่อเนือ่ง พวกเขาจะเป็น 
มิตรท่ีอันตรายอย่างยิ่ง เพราะคนเหล่านี ้
จะคอยบ่ันทอนรากฐานแห่งความเชือ่ของคุณ 
จะคอยท�าลายจิตส�านึกของศาสนาแห่ง 
ข่าวประเสริฐที่เก่าแก่ล้าสมัย {MYP 85.3}

บ่อยคร้ัง เยาวชนมักจะเข้าไปสัมผัส 
ผู้ที่มีแนวโน้มสงสัยความเชื่อทางศาสนา 
และพ่อแม่ของพวกเขารู้ไม่เท่าทันความ 
จริงน้ีจนกระท่ังผลงานของความชั่วเข้า 
ครอบง�าและท�าลายลูกๆ ของพวกเขา 
ไปแล้ว  เยาวชนควรได้รับการส่ังสอน 
อย่างขยันขันแข็งเอาใจใส่ เพือ่ว่าพวกเขา 
จะไม่ถูกหลอกเก่ียวกับธาตุแท้ลักษณะ 
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ของคนเหล่านี้และไม่ไปสร้างมิตรภาพกับ 
คนประเภทนีห้รือฟังค�าพดูเสยีดสแีละซบัซ้อน 
ของพวกเขา หากเม่ือทราบว่าคนเหล่านี ้
ไม่มีความเช่ือในศาสนาแล้ว เยาวชนของเรา 
ไม่มีความกล้าพอท่ีจะตัดความสัมพันธ ์
กับคนเหล่านี้ เยาวชนของเราจะติดกับดัก 
ของพวกมัน และจะคิดและพูดตามคน 
พวกนัน้ ดูถกูและเหยียดหยามศาสนาและ 
ความเชื่อในพระคัมภีร์ {MYP 86.1}

ควำมเชื่อมั่นในตนเองกับตำ 
ที่มืดบอด

หากจะเบิกตาของเยาวชนที่ถูก 
หลอกให ้เป ิดออกได ้ พวกเขาจะเห็น
ซาตานช�าเลืองอย่างลิงโลดในความส�าเร็จ
ของมันท่ีสามารถท�าลายจิตวิญญาณ 
ซาตานจะปรับการทดลองของมันด้วย
ทุกวิธีที่มันนึกได้ให้เข้ากับอารมณ์และ
สถานการณ์อันหลากหลายของเหย่ือท่ี
มันต้องการท�าให้หลงเข้าไปติด มันจะ
ทดลองใช้ทุกเคร่ืองมือที่มี และหากเหยื่อ
ของการทดลองไม่แสวงหาความช่วยเหลอื
ของพระเจ้า ตาของพวกเขาจะมืดบอด
มองไม่เห็นการหลอกลวงต่างๆ ของมัน 
และจะเชื่อม่ันในตนเอง พึ่งพาตนเอง ไม่
ตระหนักถึงสภาพและอันตรายของตนเอง 
ในไม ่ช ้าพวกเขาจะเ ร่ิมเหยียดหยาม 
ความเชือ่ท่ีได้ทรงมอบให้กับพวกธรรมิกชน 
ครัง้เดียวส�าหรับตลอดไป {MYP 86.2}

ดิฉันพูดกับเยาวชนในฐานะผู ้รู ้ 
ในฐานะที่พระเจ้าทรงเปิดเผยให้เห็นถึง
ภัยอันตรายท่ีอยู่บนเส้นทางของพวกเขา 

ความเชื่อม่ันในตนเองจะน�าพาพวกคุณ
หลงเข้าไปติดกับดักของศัตรู  เยาวชน
ไม่แสวงหาค�าแนะน�าจากพระเจ้าและให้ 
พระองค์เป็นทีล้ี่ภยัและเป็นก�าลังของพวกเขา 
พวกเขาก้าวเข้าสู่สังคมด้วยความม่ันใจ 
เชื่อม่ันว่าตนเองมีความสามารถเลือก 
สิง่ทีถ่กูต้องและเข้าใจความลีลั้บของพระเจ้า 
เพราะพวกเขามีความสามารถในการใช ้
เหตุผล ราวกับว่าพวกเขาสามารถค้นหา
ความกระจ่างได้ด้วยตนเอง {MYP 87.1}

เรากังวลถึงผู ้คนท่ีม่ันใจมากกว่า
คนอื่นใด เพราะพวกเขาจะติดกับดักที่
จอมศัตรูของพระเจ ้ากับมนุษย์วางไว ้
อย่างแน่นอน มิตรสหายบางคนท่ีพวกเขา
เลือกไว้เป็นเพื่อนสนิท ผู้ที่ถูกแปดเปื้อน 
ด้วยความชั่วของการสงสัยจะถ่ายเชื้อ 
แห่งการไม่เชื่อมาสู่จิตใจของคนจ�าพวกนี้ 
ด้วยค�าป้อยออนัน่ารังเกียจในความสามารถ 
ของตนเอง ในความฉลาดที่เหนือกว่า
คนอื่น และในการกระตุ ้นให ้พวกเขา
ทะเยอทะยานท่ีจะขึ้นสู ่ต�าแหน่งสูง จะ
เอาชนะความสนใจของพวกเขาได้และ
ความเสื่อมทรามทางศีลธรรมจะครอบง�า 
พวกเขา ผูท่ี้ถกูยกชใูห้สูงด้วยความคิดเหน็ 
ของตนจะชิงชังพระโลหิตแห่งการเสียสละ 
เพือ่ลบบาปและจะเหยยีดหยามพระวญิญาณ 
แห่งพระคุณ {MYP 87.2}

ลูกๆ ของพ่อแม่ที่ถือรักษาวันสะ- 
บาโตผู ้ซึ่งมีความกระจ่างย่ิงใหญ่ ผู ้ซึ่ง
เป็นเป้าหมายของความห่วงใยที่อ่อนโยน 
ทีส่ดุ อาจเป็นผูฝ้ากมรดกแห่งความอบัอาย 
ที่ต้องหว่านเมล็ดไปตามสายลมและเก็บ 
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เก่ียวพายุหมุน ในวันพิพากษารายชื่อ 
ของผู้ที่ท�าบาปต่อความกระจ่างย่ิงใหญ ่
จะถูกจารึกลงคู่กับผู้ท่ีถูกสาปแช่งให้ต้อง 
แยกตวัออกจากเบ้ืองพระพกัตร์และออกไป 
จากพระสิริแห่งฤทธานุภาพของพระองค ์
คนเหล่านี้จะสูญหายไป และจะถูกนับ
รวมกับผู้ที่แช่งด่าพระคุณของพระคริสต์ 
{MYP 87.3}

ดิฉนัปรารถนาทีจ่ะเหน็ลูกของดิฉนั 
ถูกฝังไว้ในหลุมศพมากกว่าเห็นพวกเขา
เดินอยู ่บนเส้นทางที่น�าไปสู ่ความตาย 
มันจะเป็นความจริงอันน่าหดหู ่ส�าหรับ 
ดิฉันหากต้องเห็นลูกๆ ที่ดิฉันพร�่าสั่งสอน 
ต้องมาต่อสู ้กับพระเจ้าแห่งสรวงสวรรค ์
ต้องมาด�ารงต�าแหน่งสงูของผูล้ะทิง้พระเจ้า 
ในยุคสุดท้ายและเดินสวนสนามใต้ธงด�า
ของซาตาน ความคิดนี้ช่างเป็นเร่ืองน่า
เหีย้มโหดสลดใจส�าหรบัดิฉนั {MYP 88.1}

จ�ำเป็นต้องกำรควำมกล้ำหำญ
ฝ่ำยศีลธรรม

เยาวชนของเราจะเผชิญหน้ากับ
การทดลองรอบด้าน พวกเขาจึงต้องได้รับ 
การศึกษาในรูปแบบที่พวกเขาต้องพึ่งพา 
ฤทธานุภาพที่สูงกว่า เป็นค�าสอนระดับสูง 
เกนิกว่าท่ีมนษุย์มตะจะให้ได้ มีผูห้ลู่เกียรต ิ
พระเจ้าอยู ่ทุกแห่งหน ผู ้เหยียดหยาม
ศาสนาคริสต์จนติดเป็นนิสัย พวกเขา
เรียกศาสนานี้ว่าเป็นของเล่นส�าหรับเด็ก 
ประดิษฐ์ขึ้นเพื่อบังคับใช้กับความเชื่อ
งมงายของผู้รู้ไม่เท่าทัน {MYP 88.2}

ผู ้ท่ีไม่มีพลังฝ่ายศีลธรรมไม่อาจ 

ยนืหยดัปกป้องสจัธรรมได้ พวกเขาไม่กล้า 
พอที่จะพูดว่า  “หากยังไม่หยุดสนทนา 
ถึงเรื่องเช่นน้ี ผมก็อยู่ร่วมกับคุณต่อไป
อีกไม่ได้ พระเยซูองค์พระผู้ช่วยชาวโลก 
ให้รอด  เป็นพระผู ้ช ่วยให้รอดของผม 
พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมแห่งความหวัง 
ในชีวิตนิรันดร์ของผม” แต่วิธีนี้เป็นหน 
ทางเดียวที่จะท�าให้คนเหล่านั้นหยุดพูด 
หากคณุต่อล้อต่อเถยีงกับพวกเขา พวกเขา 
ก็จะมีข้ออ้างมาสู้กับคุณและสิ่งท่ีคุณพูด 
จะไม่เข้าหพูวกเขา แต่หากคุณด�าเนนิชวิีต 
เพื่อพระคริสต์ หากคุณแน่วแน่ในความ
จงรักภักดีต่อพระเจ้าบนสรวงสวรรค์ คุณ
จะช่วยพวกเขาได้ดีกว่าการไปโต้เถียงกับ 
พวกเขา และจะน�าพาพวกเขาให้เห็นถึง 
ข้อผิดพลาดในความเชื่อของพวกเขา โดย 
อาศยัฤทธานภุาพของพระเจ้า {MYP 88.3}

ไม่มีภาพใดที่จะน่าเศร้าไปกว่า 
การเห็นผู ้คนที่ได้รับการไถ่ให้รอดด้วย 
พระโลหติของพระครสิต์ ผูซ้ึง่ได้รับตะลนัต์ 
เป็นของประทานพิเศษเพื่อถวายเกียรติ
แด่พระเจ้า กลับท�าตัวเยาะเย้ยถากถาง
ข่าวสารแห่งพระกิตติคุณที่ตนเองเคย
ได้รับอย่างเต็มล้นด้วยพระคุณ บอกปัด
ความเป็นพระเจ้าของพระคริสต์ และ
วางใจในเหตุผลอย่างจ�ากัดของตนเองและ 
การโต้แย้งท่ีไร้รากฐาน เม่ือถูกทดสอบ 
ด้วยความทกุข์ยาก เม่ือต้องเผชญิหน้ากับ 
ความตาย ข้อผิดพลาดท่ีคนเหล่านี้ฟูมฟัก 
ขึ้นในใจจะหลอมเหลวไปเหมือนเช ่น 
เกล็ดหมิะใต้แสงอาทติย์ {MYP 88.4}

ช่างน่าหดหู่ใจยิ่งนักท่ีต้องยืนอยู่
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ต่อหน้าหีบศพของผู้ท่ีปฏิเสธพระคุณของ 
พระเจ้า มันน่าอดสูที่ต้องกล่าวออกมาว่า 
นี่คือชีวิตหนึ่งที่หลงหายไป น่ีคือชีวิตหนึ่ง 
ทีน่่าจะก้าวไปถงึมาตรฐานสงูสดุและรบัชวีติ 
อมตะ แต่เขายอมจ�านนชีวิตของเขาแก่
ซาตาน ตกสู่กับดักของปรัชญาอันไร้สาระ
ของมนุษย์ และกลายเป็นของเล่นของ 
คนชั่ว ความหวังของคริสเตียนเปรียบ 
เหมือนสมอของจิตวิญญาณ ท้ังม่ันคงและ
เหนียวแน่น และเข้าไปให้ถึงหลังม่านนั้น 
ที่ซึ่งพระคริสต์ผู้ทรงมาก่อนเราทรงก้าว 
เข้าไปแล้ว เราแต่ละคนต่างมีงานต้องเตรยีม 
และท�าเพื่อเหตุการณ์อันย่ิงใหญ่ท่ีอยู่ต่อ
หน้าเรา {MYP 89.1}

พำยุแรงก�ำลังมำ
เยาวชนท้ังหลายควรแสวงหา 

พระเจ้าด้วยความจริงใจมากกว่านี ้พายแุรง 
ก�าลังมา  เราต้องเตรียมพร้อมส�าหรับ
ความบ้าคล่ังของมันโดยการส�านึกผิด
และกลับใจเข้าหาพระเจ้าและมีความเชื่อ 
ต่อพระเยซคูริสต์องค์พระผูเ้ป็นเจ้าของเรา 
พระเป็นเจ้าจะทรงลุกข้ึนเขย่าโลกอย่าง
น่ากลัว เราจะเห็นภัยพิบัติรอบด้าน เรือ
นับหม่ืนนับแสนจะถูกเหวี่ยงให้จมดิ่งสู ่
ก้นทะเล กองก�าลังทางนาวีจะล่มสลาย 
และมนุษย์ต้องเสียชีวิตเป็นล้านๆ คน 
อัคคีภัยจะเกิดข้ึนไปท่ัวอย่างไม่คาดคิด 
และก�าลังของมนุษย์ไม่อาจดับมันลงได ้
พระราชวงัและคฤหาสน์ต่างๆ จะถกูเผาไหม้ 
เป็นจุลในกองเพลิง ภัยพิบัติบนรางรถไฟ
จะเกิดถี่ยิ่งขึ้น ความสับสน การประสาน

งากันและความตายโดยไม่มีการแจ้งเตือน
ล่วงหน้าจะเกิดขึ้นในทุกเส้นทางยิ่งใหญ่
ของการเดินทาง วันส้ินยุคคืบใกล้เข ้า 
มาแล้ว วาระแห่งพระกรุณาก�าลังสิ้นสุดลง 
โอ ให้เราแสวงหาพระยาห์เวห์ขณะทียั่งพบ 
พระองค์ได้ ให้ทูลพระองค์ขณะท่ีพระองค์
ทรงอยู่ใกล้ ผู้เผยพระวจนะกล่าวว่า “จง 
แสวงหาพระยาห์เวห์ทุกคนท่ีถ่อมใจบน
แผ่นดินคือผู ้ ท่ีท�าตามพระบัญชาของ
พระองค์ จงแสวงหาความชอบธรรม จง 
แสวงหาความถ่อมใจ บางทีพวกเจ้าจะ 
ได้รับการก�าบังในวันแห่งพระพิโรธของ
พระยาห์เวห ์”  เศฟันยาห์ .  2:3--The 
Signs of the Times, April 21, 1890. 
{MYP 89.2}

กำรพึ่งพระเจ้ำทุกวัน
เม่ือคุณตื่นนอนในเวลาเช้า คุณ

รู้สึกว่าหมดหนทางและต้องการพละก�าลัง
จากพระเจ้าไหม และคุณทูลขอด้วยความ
ถ่อมตนอย่างจริงใจต่อพระบิดาบนสรวง
สวรรค์ถึงความขัดสนหรือไม่ หากคุณ
ท�าเช่นนี้ ทูตสวรรค์บันทึกค�าอธิษฐาน
ของคุณ และหากค�าอธิษฐานเหล่านี้มิได้
กล่าวออกจากริมฝีปากที่เสแสร้ง เม่ือคุณ 
ตกอยูใ่นภยัอนัตรายทีจ่ะท�าผดิอย่างไม่รู้ตวั 
และส่งอิทธิพลที่จะน�าผู ้อื่นท�าผิดนั้นไป
ด้วย เม่ือนั้น ทูตสวรรค์ผู้พิทักษ์ของคุณ 
จะมาอยู่ข ้างตัวคุณ กระตุ ้นคุณให้เดิน
ไปบนเส้นทางท่ีดีกว ่า  เลือกค�าพูดให้
คุณและส่งอิทธิพลต่อการกระท�าของคุณ 
{MYP 90.1}
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หากคณุรูส้กึว่าไม่ตกอยูใ่นอนัตราย 
และไม่คิดท่ีจะอธษิฐานทลูขอความช่วยเหลอื 
และพละก�าลังเพื่อต่อสู ้ กับการทดลอง 
คุณจะเดินหลงทางอย่างแน่นอน การละเลย 
หน้าที่ของคุณจะถูกบันทึกไว้ในสมุดของ 

พระเจ้าบนสวรรค์ และคุณจะพบว่าคุณยัง 
ขาดอยู่ในวันพิพากษานั้น-- “Testimonies 
for the Church,” Vol. 3, pp. 363, 364. 
{MYP 90.2}

สาวกซื่อสัตย์ของพระคริสต์จะเกิดผล

เพื่อถวายพระสิริของพระองค์

{MYP 377.1}
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เราอาจชืน่ชมตนเองทีเ่ราปลอดจาก 
หลายสิ่งท่ีผู ้อื่นท�าผิด แต่หากอุปนิสัย 
ของเรามีจุดแข็งหลายด้านแต่มีจุดอ่อน 
เพียงเร่ืองเดียว ก็หมายความว่ายังมีการ 
สือ่สารเกิดขึน้ระหว่างบาปและจิตวิญญาณ 
การท�างานของหวัใจแบ่งออกเป็นหลายส่วน 
กล่าวคือ “บางส่วนเป็นของเราเอง และ 
บางส่วนเป็นของพระเจ้า” บุตรของพระเจ้า 
ต้องค้นหาบาปที่เขาเองเคยชื่นชอบและ 
หลงอยู ่กับมัน และอนุญาตให้พระเจ้า 
ตัดมันออกจากใจของเขา เขาต้องเอาชนะ 
บาปนั้นแม้เพียงบาปเดียว เพราะในสาย 
พระเนตรของพระเจ้า เร่ืองนี้ไม่ใช่เร่ือง 
เล็กน้อย {MYP 91.1}

คนหนึ่งพูดว่า  “ผมไม่เคยอิจฉา
แม้แต่น้อย แต่เม่ือถูกกล่ันแกล้งก็กล่าว 
ค�าหยาบเหมือนกัน แม้ว่าผมจะรู้สึกเสียใจ 
ท่ียอมแพ้ความโมโห” อีกคนหนึ่งบอกว่า 
“ผมมีจดุบกพร่องนีจ้ดุบกพร่องนัน้ แต่แล้ว 
ผมก็เกลียดชังความเลวแบบน้ันแบบน้ีท่ี
เพื่อนสนิทบางคนแสดงออกมา” พระเจ้า 
ไม่ได้ประทานรายการล�าดับความหนกัเบา 
ของบาปแก่เรา เพื่อให้เราค�านวณว่าบาป 
ชนดิใดเลก็น้อยและให้โทษเบา บาปชนิดใด 
ใหญ่โตและให้โทษหนัก {MYP 91.2}

โซ่เส้นหนึ่งจะไม่แข็งแรงไปกว่า 
ห่วงโซ่ข้อที่เปราะบางที่สุดของโซ่เส้นนั้น 
โดยรวมเราตัดสินว่าโซ่เส้นนี้แข็งแรงดี แต่ 

หากมีเพยีงโซ่ข้อเดียวท่ีเปราะบาง กว็างใจ 
ในโซ่เส้นนั้นไม่ได้ จติวญิญาณทีต้่องการ 
เข้าไปในอาณาจกัรของพระเจ้าต้องเอาใจใส ่
ศึกษาถึงวิธีเอาชนะบาป จะต้องไม่ปล่อย 
ให้ค�าพูดที่ไร้ความอดกล้ันหลุดออกจาก 
ริมฝีปาก จะต้องตัดความคิดที่อุปนิสัยของ 
คุณประเมินว่าไม่ถูกต้องท้ิงไป เพราะจะ 
บ่ันทอนอิทธิพลของคุณส่งผลให้ผลงาน 
ท่ีคาดไว้ด้อยค่า ท�าให้ผู้อื่นประเมินความ 
สามารถของคณุต�า่ คณุควรเอาชนะความคดิ 
ที่ว่าคุณเป็นผู ้ยอมพลีชีพเพื่อความเชื่อ 
และทูลอ ้างพระสัญญาของพระคริสต ์
พระองค์ตรัสว่า “การมีพระคุณของเราก็ 
เพียงพอกับเจ้า” 2 โครินธ์ 12:9--Review 
and Herald, August 1, 1893.{MYP 91.3}

ควบคุมควำมคิด
คุณควรไปให้ไกลจากพื้นที่ของ 

ซาตานท่ีโปรยเสน่ห์ไว้ และอย่าปล่อยให้ 
ความคิดของคณุเตลดิไปจากความจงรกัภกัดี 
ต่อพระเจ้า โดยทางพระคริสต์คุณอาจและ 
ควรมีความสุข จงปลูกฝังอุปนิสัยของ 
การบังคับตน แม้แต่ความคิดของคุณก็ 
ต้องอยู่ภายใต้การปกครองของน�้าพระทัย 
ของพระเจ้า และความรู้สึกของคุณต้อง 
อยู่ใต้การควบคุมของเหตุผลและศาสนา 
จินตนาการของคุณที่ประทานมานั้นไม่ใช่ 
มีไว้เพือ่ปล่อยให้วิ่งเตลิดเปิดเปิงและอย่าง 

บทที่

	23 จุดอ่อนจุดหนึ่ง
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ตามใจชอบโดยไม่ลงแรงควบคุมหรือฝึก 
ให้อยู่ในวินัย หากความคิดนั้นผิด ความ 
รู้สกึก็จะผิดด้วย และความคิดเม่ือบวกกับ 
ความรู ้สึกก็จะกลายเป ็นอุปนิสัยทาง 
ศีลธรรม หากคุณสรุปว่าในฐานะที่เป็น 
คริสเตยีนคนหนึง่คณุไม่จ�าเป็นต้องคอยคมุ 
ความคิดและความรู ้ สึกแล้ว คุณก�าลัง 
ตกอยู ่ในอิทธิพลของทูตสวรรค์ชั่วและ 

เชื้อเชญิให้พวกมันมาอยู่กับคุณและควบคมุ 
คุณ หากยอมแพ้ต่อความประทับใจของ 
คุณและปล่อยความคิดตกไปสู่ความสงสัย 
ความแคลงใจและการบ่นโอดครวญ คุณ 
จะเป็นมนุษย์มตะท่ีไร้ความสุขที่สุด และ 
ชีวิตของคุณจะล้มเหลวอย่างแน่นอน-- 
“Testimonies for the Church,” Vol. 5, 
p. 310 (94). {MYP 92.1} 

การมีศาสนาของพระคริสต์หมายความว่า

คุณยอมจ�านนอย่างหมดสิ้นต่อพระเจ้าและยินยอม

ต่อการทรงน�าของพระวิญญาณบริสุทธิ์

{MYP 30.2}



ตอนที่	3

ก้ำวขึ้นสู่ชัยชนะ

บทที่	24-31

ไม่มีสิง่ใดทีป่ระจกัษ์ชดัว่าหมดหนทางไร้ทีพ่ึง่ แต่กระนัน้ 
กยั็งท�าลายจติวิญญาณทีต่ระหนกัถงึความไร้คุณค่าของตนเอง 
ให้ลงได้  และหวังพ่ึงทุกส่ิงทุกอย่างอยู่บนคุณความดีของ
พระผู ้ช่วยให้รอด พระเจ้าทรงบัญชาทูตสวรรค์ทุกองค์ใน
สวรรค์มาช่วยเหลือคนเช่นน้ี มากกว่าปล่อยให้เขาพ่ายแพ้--
“Testimonies for the Church,” Vol. 7, p. 17. {MYP 94.1} 



68 ] 
Messages to Young People
ข่าวประเสริฐส�าหรับเยาวชน

บทที่

	24  รุกไปข้ำงหน้ำและสูงขึ้น

ดิฉันหวังอย่างยิ่งว่าดิฉันจะประสบ 
ความส�าเร็จในการน�าความงดงามของ 
ชีวิตแบบคริสเตียนมาเผยแพร่  เร่ิมต้น 
จากตอนรุ่งอรุณของชีวิตเพราะถูกควบคุม 
โดยกฎของธรรมชาติและของพระเจ้า 
คริสเตียนจะก้าวไปข้างหน้าและสูงขึ้น 
อย่างม่ันคง ทุกวันจะขยับเข้าใกล้ท่ีพ�านัก 
ของเขาบนสวรรค์ยิ่ งขึ้นที่ซึ่งบ ้านใหม ่
และมงกุฎแห่งชีวิตก�าลังรอเขาอยู่ “ซึ่ง 
ไม่มีใครรู้เลยนอกจากผู้ท่ีได้รับ” ววิรณ์ 2:17 
เขาเตบิโตอย่างมีความสขุ มีความบริสุทธิ ์
และเป็นประโยชน์อยู ่ตลอดเวลา ความ 
ก้าวหน้าในแต่ละปีจะมากกว่าของปีทีผ่่านไป 
{MYP 95.1}

พระเจ ้าประทานบันไดอันหนึ่ง 
ให้เยาวชนปีนขึ้นไป เป็นบันไดท่ีทอด
จากโลกไปสู ่สวรรค์ พระเจ้าประทับอยู ่
ที่ยอดบันได และมีล�าแสงสุกใสแห ่ง 
พระสิริของพระองค ์ส ่องอยู ่บนบันได 
ทุกขั้น พระองค์ทรงก�าลังเฝ้าดูผู ้ท่ีก�าลัง 
ปีนข้ึนไปอยู่ พร้อมประทานความช่วย
เหลืออยู ่ เสมอทันที เ ม่ือแขนท่ีก� าขั้น
บันไดอ ่อนแรงและย ่างก ้าวสั่นคลอน 
ถูกแล้ว ทรงกล่าวด้วยพระด�ารัสตรัส 
ให้ก�าลังใจเพื่อว่าไม่มีผู้ใดท่ีทรหดอดทน 
ปีนข้ึนบันไดนี้จะพราดจากการเข้าไปสู ่ 
เมืองสวรรค์ {MYP 95.2} 

ซาตานน�าเสนอการทดลองมากมาย 

แก่เยาวชน มันก�าลังเล่นเกมชีวิตเพื่อล่า
จิตวิญญาณของพวกเขา และไม่ปล่อย
วิธีการใดให้หลุดมือไปโดยไม่น�ามาหลอก 
และท�าลายพวกเขา แต่พระเจ้าไม่ทรง
ปล่อยให้เยาวชนต้องสู ้กับผู ้ล่อลวงโดย 
ไม่ประทานความช่วยเหลือ พวกเขามี 
พระผู้ช่วยทรงฤทธานุภาพ {MYP 95.3}

พระองค์ทรงเผชิญและเอาชนะ 
ซาตานมาแล้วด้วยก�าลังยิ่งใหญ่แข็งแกร่ง 
กว่าของศัตรูในโลกนีแ้ละในสภาพธรรมชาต ิ
มนุษย์ทรงต้านทุกการทดลองท่ีเข้ามาหา 
เยาวชนในวนันี ้พระองค์ทรงเป็นพีช่ายคนโต 
ของพวกเขา พระองค์ทรงมีความรู้สึกต่อ 
พวกเขาด้วยความสนพระทัยอันลึกซึ้ง 
และอ่อนโยน พระองค์ทรงเฝ้าดูแลระวงัภยั 
พวกเขาอยู่ตลอดเวลา และพระองค์ชื่นชม 
ยินดีเม่ือพวกเขาพยายามท�าเพือ่ให้พระองค์ 
พอพระทัย ในขณะที่พวกเขาอธิษฐาน 
พระองค์ทรงระคนค�าอธษิฐานของพวกเขา 
ด้วยควันหอมแห่งความชอบธรรมของ 
พระองค์ และถวายค�าอธิษฐานเหล่านี้เป็น 
เคร่ืองหอมบูชาแด่พระเจ้า ด้วยพละก�าลัง 
ของพระองค์เยาวชนทนความยากล�าบาก 
อย่างทหารที่ดีของกางเขน ด้วยการเสริม 
ก�าลังจากพระองค์ พวกเขาจะไปถงึเป้าหมาย 
อนัดีเลศิทีอ่ยูต่่อหน้าพวกเขา การพลชีพีของ 
พระองค์ท่ีเนนิเขาคาลวารเีป็นค�าม่ันสญัญา 
แห่งชยัชนะของพวกเขา {MYP 95.4}
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พระเจ้ำมิใช่ทรงปรำศจำกเหตุผล
คริสตจักรของพระเจ้าประกอบ

ด้วยภาชนะใหญ่และเล็ก พระเจ้าไม่ทรง 
เคยเรียกร้องสิง่ใดอย่างไร้เหตผุล พระองค์ 
ไม่ทรงเคยคาดหวังภาชนะเล็กมารองรับ 
สิ่งที่เป็นของขนาดใหญ่กว่า พระองค์ทรง 
มองหาการตอบแทนตามท่ีผู ้นั้นมี มิใช่ 
ตามท่ีผู ้นั้นไม่มี จงท�าหน้าท่ีของคุณให้
ดีที่สุด และพระองค์จะทรงยอมรับความ 
พยายามของคุณ จงรับหน้าท่ีใกล้ตัวท่ีสุด 
และท�าด้วยความซื่อสัตย์ และผลงาน
ของคุณจะเป็นที่ยอมรับของพระอาจารย์ 
อย่าคาดหวังท่ีจะท�างานอะไรใหญ่โตตาม 
ความปรารถนาของคุณเอง โดยมองข้ามงาน 
เล็กน้อยที่ก�าลังรอคุณอยู่ {MYP 96.1}

ให้ใส่ใจระมดัระวังว่าคุณละเลยการ 
อธิษฐานส่วนตัวและการศึกษาพระวจนะ 
ของพระเจ้าอย่างไร สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็น
ยุทโธปกรณ์ของคุณในการต่อสู ้กับมาร 
ผู้พยายามขัดขวางความก้าวหน้าสู่สวรรค์ 
ของคณุ การละเลยท่ีจะอธษิฐานและศกึษา 
พระคัมภีร์ครั้งแรกจะน�าไปสู ่การละเลย 
คร้ังท่ีสอง การขัดขืนเสียงอ้อนวอนของ 
พระวิญญาณคร้ังแรกจะปูทางให้กับการ 
ขัดขืนคร้ังที่สอง ท�าให้หัวใจแข็งกระด้าง 
และจิตส�านึกเหี่ยวเฉา {MYP 96.2}

ในทางกลับกัน ทุกการทดลอง
ที่ต้านได้จะท�าให้การต้านต่อไปง่ายข้ึน 
ทุกการปฏิเสธตนท�าให้การปฏิเสธตน
ง่ายขึ้น ทุกชัยชนะท่ีได้รับจะปูทางไปสู ่
ชัยชนะครั้งใหม่  ทุกการขัดขืนต่อการ
ทดลอง ทุกการปฏิเสธตนเอง ทุกชัยชนะ

เหนือบาปล้วนเป็นเมล็ดท่ีหว่านเพื่อชีวิต
นิรันดร์ ทุกการกระท�าที่ไม่เห็นแก่ตัวสร้าง 
พลงัขึน้ใหม่ให้แก่ฝ่ายจติวญิญาณ ไม่มีผูใ้ด 
ที่พยายามท�าตามพระคริสต์จะไม่เติบโต 
อย่างประเสริฐและสัตย์ซื่อย่ิงขึ้น {MYP 
96.3}

พัฒนำควำมมั่นใจ
พระยาห์เวห์ทรงจ�าทกุความพยายาม 

ที่ คุณท�าเพื่อบรรลุให้ถึงความเป็นเลิศ
ของพระองค์ที่ทรงจัดเตรียมไว้ให้คุณ 
เม่ือคุณพลาด เม่ือคุณถูกหลอกให้ท�าบาป 
อย่าคิดว่าคุณอธิษฐานไม่ได้ อย่าคิดว่า 
คุณไม่คู่ควรที่จะมาอยู่เบ้ืองพระพักตร์ของ 
พระยาห์เวห์ “ลูกของข้าพเจ้าเอ๋ย ข้าพเจ้า 
เขียนข้อความเหล่านี้ถึงท่านท้ังหลายเพื่อ
ท่านจะได้ไม่ท�าบาป และถ้าใครท�าบาป 
เราก็มีผู ้ช่วยทูลขอพระบิดาเพื่อเรา คือ
พระเยซูคริสต์ผู ้ทรงเท่ียงธรรมนั้น” 1 
ยอห์น 2:1 พระองค์ทรงกางพระหัตถ์ออก 
รอต้อนรับผู้หลงผิด จงไปหาพระองค์ทูล 
พระองค์ถึงข้อผิดพลาดและความล้มเหลว 
ของคุณ ทูลขอพระองค์ให้เสริมก�าลังของ 
คณุส�าหรบัความพยายามคร้ังใหม่ พระองค์ 
จะไม่ท�าให้คุณผิดหวัง จะไม่ท�าร้ายความ
มั่นใจของคุณ {MYP 97.1}

การทดลองจะมาถึงคุณ ด้วยวิธีนี้
พระยาห์เวห์ทรงขัดเกลาอุปนิสัยของคุณ 
จงอย่าบ่น การบ่นจะท�าให้การทดลอง
ยากล�าบากขึ้น จงถวายเกียรติแด่พระเจ้า 
ด้วยการยอมจ�านนอย่างชืน่บาน จงรับแรง 
กดดันด้วยความทรหดอดทน แม้ว่ามีใคร
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มาท�าผิดต่อคุณ จงรักษาความรักของ
พระเจ้าไว้ในใจของคุณ “ก็จงระวังล้ินของ 
เจ้าจากความชั่ว และอย่าให้ริมฝีปาก
พูดล่อลวง จงหันจากความชั่ว และจงท�า 
ความดี จงแสวงหาสันตภิาพ และจงตดิตาม 
มันไป พระเนตรของพระยาห์เวห์เฝ้าดูคน 
ชอบธรรม และพระกรรณของพระองค์สดับ 
ค�าอ ้อนวอนของเขา” สดุดี 34:13-15 
{MYP 97.2}

“จงระวังทุกก้าวย่างที่ส้ินหวัง ใน
วันท่ีมืดมนที่สุด รอจนกว่าวันพรุ่งนี้ แล้ว
สิ่งเลวร้ายจะผ่านพ้นไป” “ในการหันกลับ
และหยุดนิ่ง เจ้าทั้งหลายจะรอด การเงียบ
สงบและการไว้วางใจจะเป็นก�าลังของเจ้า” 
อิสยาห์ 30:15 พระคริสต์ทรงทราบความ
รุนแรงของการทดลองของคุณ และก�าลัง
ของคุณท่ีจะต่อต้านมัน พระหัตถ์ของ
พระองค์ยื่นออกอยู่ตลอดเวลาด้วยความ
สงสารและอ่อนโยนต่อบุตรทุกคนของ
พระองค์ที่ก�าลังทนทุกข์ พระองค์ตรัสกับ 
ทุกคนที่ก�าลังถูกทดลองและหมดก�าลังใจ 
ว่า ลูกเอ๋ย เราทนทุกข์และพลีชีพเพื่อเจ้า 
เจ้าวางใจเราไม่ได้เชียวหรือ “ขอให้ก�าลัง 
ของท่านคงอยู่ตลอดวนัคนืของท่าน” เฉลย 
ธรรมบัญญัติ 33:25 {MYP 97.3}

“จงมอบทางของท่านไว้กับพระยาห์เวห์ 
จงวางใจในพระองค์ แล้วพระองค์จะทรง 
ช่วยท่าน” สดุดี 37:5 พระองค์เป็นเหมือน 
ร่มเงาของภูผามหึมาในแดนทุรกันดาร 
ส�าหรับคุณ พระองค์ตรัสว่า “จงมาหาเรา 

และเราจะให้ท่านทัง้หลายได้หยดุพกั” มัทธิว 
11:28 เป็นการหยุดพักท่ีโลกให้ไม่ได้หรือ 
แม้จะเอาไปก็ยังไม่ได้ {MYP 98.1}

ค�าพูดไม่อาจบรรยายถึงสันติสุข
และความชื่นชมยินดีที่เกิดขึ้นในใจของ
ผู้เชื่อพระเจ้าตามพระวจนะของพระองค ์
การทดลองไม่อาจรบกวนเขา การถากถาง 
ไม่ท�าให้เขาสะทกสะท้าน ตัวเขาถูกตรึงไว ้
ทีก่างเขนแล้ว วนัแล้ววนัเล่าหน้าทีข่องเขา 
อาจท�าให้เขาต้องทุม่เทมากข้ึน การทดลอง 
หนักหน่วงยิ่งขึ้น การทดสอบทวีความ 
รุนแรงมากขึน้ แต่เขาไม่เพล่ียงพล�า้ เพราะ 
เขาได้รับพลังคู่ควรกับทีเ่ขาต้องการ--The 
Youth’s Instructor, June 26, 1902. 
{MYP 98.2}

ต้นทุนของชัยชนะ	
พระคริสต์ทรงเสียสละทุกส่ิงแก่ 

มนุษย์ เพื่อเปิดทางให้มนุษย์ไปสวรรค์ได้ 
บัดนี้เป็นเวลาของมนุษย์ที่ล้มลงในบาป 
จะแสดงว่าเขาจะเสียสละอะไรในส่วนของ 
เขาเองเพื่อเห็นแก่พระคริสต์ เพื่อให้ได้ 
มาซึ่งพระสิริอันนิรันดร์ ผู้ท่ีมีความเข้าใจ 
อย่างเที่ยงธรรมถึงความส�าคัญและต้นทุน 
ของการช่วยให้รอดจะไม่โอดครวญว่าต้อง 
หว่านด้วยน�า้ตา และการต่อสู้กับการละทิง้ 
ตนเป็นส่วนหนึ่งของคริสเตียนในชีวิตนี้-- 
The Signs of  the Times, March 4, 
1880. {MYP 98.3}
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บทที่

	25 กำรขัดเกลำอุปนิสัยให้ดีพร้อม

พระคริสต์ไม่เคยให้ความม่ันใจกับ 
เราว่าการบรรลุถึงอุปนิสัยอันดีพร้อมเป็น 
เร่ืองง่าย อปุนสัิยสงูส่งรอบด้านไม่ได้สบืทอด 
กันมา ไม่ได้เกิดขึ้นกับเราโดยบังเอิญ 
อปุนสิยัสูงส่งจะต้องแลกมาด้วยการลงแรง 
ส่วนตัวผ่านทางคุณความดีและพระคุณ 
ของพระคริสต์ พระเจ้าประทานตะลันต์ 
พลงัทางปัญญา ส่วนเราหล่อหลอมอปุนสัิย 
หล่อหลอมด้วยการต่อสู ้อย่างหนักและ 
เข้มงวดกับตนเอง ต้องขับเคี่ยวกับความ
ขัดแย้งแล้วขัดแย้งเล่าของแรงโน้มน้าว
ท่ีถ่ายทอดทางสายเลือด เราต้องติเตียน
ตนเองอย่างละเอียดถี่ถ้วนและไม่ปล่อยให้
ลักษณะไม่พึงปรารถนาสักอย่างเหลืออยู่
โดยไม่แก้ไข {MYP 99.1}

อย่าให้ผูใ้ดกล่าวว่า ฉนัแก้ไขอปุนสิยั 
บกพร่องของตนเองไม่ได้ หากสรุปเช่นนี ้
คุณจะไม่ได้ชวีตินิรันดร์อย่างแน่นอน ความ 
เป็นไปไม่ได้ขึน้อยู่กับความมุ่งม่ันของคณุเอง 
หากคณุไม่มุ่งม่ัน คุณกจ็ะไม่ชนะ อปุสรรค 
ท่ีแท้จริงเกิดจากความชั่วร้ายของจิตใจที่ 
ไม่ได้ผ่านการช�าระและความไม่เต็มใจที่จะ 
มอบจติใจให้อยู่ภายใต้การควบคุมของพระเจ้า 
{MYP 99.2}

ตั้งเป้ำหมำยให้สูงไว้
คนจ�านวนมากท่ีพระเจ้าประทาน

คุณสมบัติพร้อมเพื่อท�างานได้ดีเลิศกลับ

ท�าได้แต่น้อยนิด เพราะพวกเขาพยายาม 
เพยีงเล็กน้อย คนนบัแสนนบัพนัผ่านโลกนี ้
ไปราวกับว่าไม่มีจุดหมายชีวิตท่ีแน่นอน 
ไม่มีมาตรฐานให้บรรลุ คนเหล่านีจ้ะได้รางวัล 
ตามสัดส่วนผลงานของพวกเขา {MYP 
99.3}

จงจ�าไว ้ว ่าคุณจะบรรลุเกินกว่า 
เป้าหมายท่ีคณุวางไว้ไม่ได้ ฉะนัน้จงตัง้เป้า 
ไว้ให้สูงและจงก้าวไปทีละก้าว แม้ว่าความ 
พยายามจะต้องเจ็บปวด ด้วยการบังคับใจ 
ตนเองและการเสียสละเพื่อให้ก้าวขึ้นไป 
จนถงึท่ีสดุ อย่าให้สิง่ใดขดัขวางคุณ โชคชะตา 
ไม่ได้ทักทอตาข่ายรอบคนใดอย่างแน่นหนา 
จนต้องอยู่อย่างส้ินหวังและความไม่แน่นอน 
สภาพแวดล้อมรอบตัวที่ขัดขวางต่อต้าน 
ควรเป็นส่วนเสริมสร้างให้เราตั้งใจเอาชนะ 
ให้ได้ การเอาชนะส่ิงหนึ่งส่ิงใดท่ีกีดขวาง 
หนทางเราได้ก็จะเสริมความพยายามใน 
การต่อสู้เพื่อความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น จง 
รุกต่อไปข้างหน้าตามหนทางท่ีถกูต้องด้วย 
ความตั้งใจจริงแล้วการต่อต้านจากส่ิงที่อยู่ 
รอบข้างจะกลายเป็นส่ิงท่ีช่วยท�าให้คุณ 
เอาชนะ ไม่เป็นสิง่ต่อต้านคณุ {MYP 99.4}

จงปลูกฝังทุกควำมสง่ำงำมของ
อุปนิสัย

จงกระตอืรือร้นทีจ่ะปลูกฝังทุกอปุนสิยั 
อนัสง่างามเพือ่ถวายเกยีรตแิด่พระอาจารย์ 
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ในแต่ละขัน้ตอนของการเสริมสร้างอปุนสัิย 
คุณต้องท�าให้พระเจ้าทรงพอพระทัย น่ีคือ 
สิ่งที่คุณพึงกระท�าเพราะเอโนคผู้มีชีวิตอยู่ 
ในยุคท่ีเสื่อมโทรมยุคหนึ่งก็ยังด�าเนินชีวิต 
เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้า ทุกวันนี้ยังมี 
ผูป้ระพฤตตินแบบเดียวกับเอโนคอยูใ่นโลก 
เช่นกัน {MYP 100.1}

จงยืนหยัดเช่นดาเนียล รัฐบุรุษผู้ 
ซื่อสัตย์ ผู้ท่ีการทดลองท�าลายไม่ได้ อย่า 
ท�าให้พระองค์ผู ้ทรงรักคุณมากจนทรง 
ยอมสละพระชนม์เพื่อช�าระบาปของคุณ 
ต้องผิดหวังในตัวคุณ พระองค์ตรัสว่า “ถ้า 
แยกจากเราแล้ว พวกท่านจะท�าสิง่ใดไม่ได้ 
เลย” ยอห์น 15:5 จงจดจ�าไว้ว่าหากคุณ 
ท�าผิดคุณจะได้ชยัชนะเม่ือมองเหน็ความผดิ 
เหล่านั้นและถือว่าความผิดนั้นเป็นเสมือน
สัญญาณเตือนภัย ด้วยประการฉะนี้ คุณ
เปล่ียนความพ่ายแพ้เป็นชัยชนะ ท�าให้
ศัตรูผิดหวังและถวายเกียรติแด่พระผู้ไถ่
ของคุณ {MYP 100.2}

อปุนสิยัท่ีสร้างตามแบบของพระเจ้า 
เป็นเพียงสิ่งเดียวที่น�าติดตัวจากโลกนี้ไป 
ยังโลกหน้าได้ ผู้ที่ท�าตามค�าสั่งสอนของ 
พระครสิต์ในโลกนี ้จะน�าความรู้อนัศกัด์ิสทิธิ์ 
ที่ร�่าเรียนมาไปยังปราสาทบนสวรรค์ด้วย 
และในสวรรค์เราจะพัฒนาอุปนิสัยท่ีดีงาม 
ของชวีตินีต่้อไปการพฒันาอปุนสิยัในชวีตินี้ 
ช่างเป็นเรือ่งส�าคัญเพยีงไร {MYP 100.3}

กำรทรงเรียกของพระองค์นั้น 
เพิ่มพลัง

ชาวสวรรค์พร้อมท่ีจะร่วมมือกับ 

มนษุย์ผูแ้สวงหาความสมบูรณ์ของอปุนสัิย 
ด้วยความเชื่ออันแน่วแน่ อุปนิสัยนี้จะ 
ขยายออกไปเป็นการกระท�าท่ีสมบูรณ์แบบ 
พระคริสต์ตรัสกับทุกคนท่ีเข้าร่วมงานนี้ว่า 
เราอยูข้่างมือขวาของคณุเพือ่ช่วยเหลอืคณุ 
{MYP101.1}

เม่ือความมุ่งม่ันของมนุษย์ร่วมมือ 
กับน�้าพระทัยของพระเจ้า ความมุ่งม่ันนั้น 
จะมีอ�านาจเหนอืทกุสิง่ทกุอย่าง สิง่ทีก่ระท�า 
ภายใต้พระบัญชาของพระองค์จะได้รับ 
ความส�าเร็จด้วยฤทธานุภาพอันไม่จ�ากัด 
ของพระองค์ พระบัญชาของพระองค์ท้ังหมด 
มีฤทธิ์เสริมพลังได้--”Christ’s Object 
Lessons,” pp. 331-333. {MYP101.2}

ที่พึ่งมั่นคงของเรำ
ผูท้ียั่งไม่ตระหนกัว่าตนต้องพึง่วางใจ 

พระเจ้าอยู่ตลอดเวลาจะพ่ายแพ้ต่อการ
ทดลอง เวลานี้เราอาจทึกทักว่าขาของเรา 
ยนืได้อย่างม่ังคง และเราจะไม่หวัน่ไหว เรา 
อาจพูดด้วยความม่ันอกม่ันใจว่า “ฉันรู้ว่า 
ฉันเชื่อผู้ใด ไม่มีส่ิงใดจะมาส่ันคลอนความ 
เชือ่ของฉนัทีมี่ต่อพระเจ้าและพระวจนะได้” 
แต่ซาตานก�าลังวางแผนใช้อุปนิสัยที่ถ่าย 
ทอดมาทางกรรมพันธุ์และที่ส่ังสมมาเป็น 
ประโยชน์และท�าให้เราตาบอดมองไม่เห็น 
ความจ�าเป็นและข้อบกพร่องของเรา ด้วย 
การตระหนักถึงจุดอ่อนของเราเองและ 
มองตรงไปยังพระเยซูอย่างแน่วแน่เท่านั้น 
เราจึงจะเดินอย่างม่ันคงปลอดภัยได้-- 
“Desire of Ages” p. 382. {MYP101.3}
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เยาวชนมากมายไม่มีหลักการอัน 
แน่วแน่ในการรับใช้พระเจ้า พวกเขาจมอยู่ 
ใต้ทุกกลุ่มควัน และไม่มีก�าลังที่จะอดทน 
ต่อความยากล�าบาก พวกเขาไม่เติบโตใน 
พระคุณ พวกเขาดูเหมือนปฏิบัติตาม 
พระบัญญัติของพระเจ้า แต่ไม่ได้อยู่ใต้ 
ธรรมบัญญัติของพระเจ้า ที่จริงแล้วก็ไม่มี 
ความสามารถท่ีจะปฏิบัตติามได้ จติใจท่ียงั 
ฝักใฝ่เนือ้หนงัจะต้องได้รับการเปล่ียนแปลง 
พวกเขาต้องมองเห็นความงดงามในความ
บริสุทธิ์ แล้วพวกเขาจะกระหายดังเช่น 
กวางกระเสือกกระสนหาธารน�า้ แล้วพวกเขา 
จะรกัพระเจ้าและธรรมบัญญตัขิองพระองค์ 
เม่ือนัน้ แอกของพระคริสต์จะพอเหมาะ และ 
ภาระของพระองค์ก็จะเบา {MYP 102.1}

หากย่างก้าวของคุณเป็นไปตาม
การบัญชาของพระยาห์เวห์ เยาวชนท่ีรัก 
คุณต้องไม่คาดหวังว ่าวิถีของคุณจะดู 
สงบสุขและอุดมสมบูรณ์อยู่เป็นประจ�า 
เส้นทางน�าไปสู่นิรันดร์กาลมิใช่เส้นทางท่ี 
สะดวกง่ายต่อการสัญจร และในบางคร้ัง 
ดูเหมือนว่าจะปกคลุมด้วยความมืดและ 
พงหนาม แต่คณุมีหลักประกันว่าพระหตัถ์ 
นิรันดรของพระเจ้าจะคอยโอบอุ้มคุณไว้ 
เพือ่ปกป้องคณุให้พ้นจากความชัว่ พระองค์ 
ประสงค์ให้คุณใช้ความเชือ่อนัจริงใจของคณุ 
และเรียนรู้ทีจ่ะวางใจในพระองค์ทัง้ยามอยู่ 
ใต้เงามืดหรือกลางแสงแดด {MYP 102.2}

ควำมเชื่อที่มีชีวิต
ผูต้ดิตามพระคริสต์ต้องมีความเชือ่ 

อยู่ในใจ ถ้าไม่มีความเชื่อแล้ว จะไม่เป็น
ท่ีพอพระทัยพระเจ้าเลย ความเชื่อคือมือ
ท่ียึดความช่วยเหลืออันไร้ขอบเขตไว้ม่ัน 
เป็นสื่อกลางซึ่งท�าให้หัวใจที่เกิดใหม่เต้น
ประสานเข้ากับพระหทัยของพระคริสต ์
{MYP 102.3}

ในความพยายามของนกอินทรีย์
ที่จะไปให้ถึงรัง บ่อยครั้งมันถูกลมพายุ
รุนแรงซัดกระหน�่าลงไปยังหุบเขาแคบ 
ก้อนเมฆด�าเคล่ือนไปก้ันระหว่างมันและ
เนินเขาสูงซึ่งเป็นที่ตั้งรังของมันและที่มี
แดดจ้าส่องอยู่ ดูเหมือนว่ามันจะมึนงงไป
ชั่วครู ่  มันพยายามโฉบไปทางโน้นและ
แวบมาทางนี้ กระพือปีกอันแข็งแกร่ง
คล้ายกับจะกวาดก้อนเมฆมืดทึบไปให้พ้น 
เส้นทาง ในความพยายามอย่างไร้ผลท่ี 
จะหาทางหลุดพ้นจากพันธนาการนี้ เสียง 
ร้องว้าวุ่นใจของมันปลุกหมู่นกเขาทัง้หลาย 
บนภูผาจนแตกตื่น  ในท่ีสุดมันทะยาน 
ขึน้สงูเข้าไปในความมืดนัน้ และนาทต่ีอมา 
มันแผดเสียงแหลมแห่งชัยชนะเม่ือฝ่า 
ความมืดออกมาได้ มาอยูท่่ามกลางแสงแดด 
อันสงบท่ีส่องจากเบ้ืองบน ความมืดและ 
พายุค่อยๆ จมหายไปอยู่เบ้ืองล่าง ความ 
สว่างของท้องฟ้าส่องรอบตัวมัน มันบิน
ถึงรังรักท่ีต้ังอยู่บนชะง่อนผาสูง มันพอใจ 

บทที่
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การฝ่าผ่านความมืดท�าให้มันไปถึงความ
สว่าง มันต้องใช้ความพยายามในการท�า
เช่นนี้แต่มันได้ผลตอบแทนบรรลุตามเป้า
หมายที่มุ่งหวังไว้ {MYP 102.4}

นีเ่ป็นหนทางเดียวท่ีเราด�าเนนิตาม 
ได้ในฐานะที่เป็นผู้ติดตามของพระคริสต์ 
เราต้องใช้ความเชื่อที่มีชีวิตเพื่อเจาะผ่าน
เมฆท่ีเป็นเหมือนก�าแพงหนาทึบแยกเรา 
ออกจากความแสงสว่างของสวรรค์ เรา 
มีท่ีราบสูงแห่งความเชื่อที่จะไปให้ถึง 
ที่นั่นจะมีแต่สันติสุขและชื่นชมยินดีใน 
พระวิญญาณบริสุทธิ์ {MYP 103.1}

กำรต่อสู้ทั้งชีวิต
คุณเคยเฝ้าดูเหย่ียวตามล่านกเขา

ขี้ตื่นหรือไม่ สัญชาตญาณสอนนกเขาให้
รู ้ว่าการท่ีเหยี่ยวจะจับเหยื่อได้ มันต้อง
บินในระดับให้สูงเหนือกว่าเหย่ือ ดังนั้น
นกเขาจึงบินสูงขึ้นไปเรื่อยๆ  บินไปสู ่
ท้องฟ้าสีครามเบ้ืองบน ภายใต้การไล่ล่า
ของเหย่ียวที่บินตามอย่างไม่ลดละเพื่อให้ 
ได้ระดับได้เปรียบท่ีสงูกว่า แต่ไม่ประสบผล 
ตามต้องการ นกเขาจะปลอดภัยตราบใด 
ที่ไม่ปล่อยให้สิ่งใดมาท�าให้มันหยุดบิน
หรือล่อให้มันบินลงต�่า แต่เม่ือใดนกเขา
สะดุดและบินต�่าลง ศัตรูท่ีคอยจ้องอยู่แล้ว
ก็จะโฉบลงมาหาเหยื่อของมัน คร้ังแล้ว
คร้ังเล่าที่พวกเราคอยติดตามเหตุการณ์
เช่นนี้เกิดข้ึนด้วยใจระทึกจนแทบจะกล้ัน
หายใจ พวกเราส ่งความเห็นใจไปให ้

นกเขาตัวน้อย ช่างน่าเศร้าเพียงไรที่ต้อง
เห็นมันตกเป็นเหยื่อของเจ้าเหย่ียวโหด
เหี้ยม {MYP 103.2}

สงครามอยู ่ เ บ้ืองหน้าเรา  เป ็น
สงครามที่ต้องต่อสู้กันทั้งชีวิตกับซาตาน
และการทดลองย่ัวยวนของมัน ศัตรูจะใช้
ทุกการโต้แย้ง การล่อลวงทุกรูปแบบเพื่อ
จองจ�าจิตวิญญาณ และหากเราต้องการ
ครองมงกุฎแห่งชีวิตแล้วเราจะต้องลงมือ
ด้วยความพากเพียรอย่างจริงใจ ทรหด
อดทน เราต้องไม่ถอดยุทธภัณฑ์หรือท้ิง
สมรภูมิจนกว่าจะได้รับชัยชนะและร่วม
ฉลองชัยกับพระผู้ไถ่ของเรา ตราบใดท่ีเรา 
เอาหน้าหันไปจับจ้องอยู่กับพระผู้เบิกทาง 
ความเชื่อและผู ้ทรงท�าให้ความเชื่อนั้น 
สมบูรณ์แล้วเราก็จะปลอดภยั เราจะต้องเอา 
ความรักของเราไปวางไว้อยู ่กับสิ่งที่อยู ่
เบ้ืองบนไม่ใช่อยู่กับส่ิงของบนโลกนี้ โดย
ความเชื่อ เราต้องไต่เต้าให้สูงขึ้น และ
สูงย่ิงขึ้นเพื่อบรรลุให้ถึงพระคุณทั้งหมด
ของพระคริสต ์   โดยการตรึกตรองถึง
ความน่าประทับใจอันหาที่เปรียบมิได้
ของพระองค์ทุกวัน เราจะเติบโตยิ่งขึ้น
ตามพระฉายอันเปี ่ยมด้วยพระสิริของ
พระองค์ ในขณะท่ีเราด�าเนินชีวิตอย่าง
สนิทใกล้ชิดกับสวรรค์เช่นนี้ ตาข่ายของ
ซาตานท่ีจัดวางไว้เพื่อดักเราจะล้มเหลว-- 
The Youth’s Instructor, May 12, 1898. 
{MYP 104.1} 
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	27 ชัยชนะที่จัดสรรไว้แล้ว

เรารู ้น้อยมากถึงพละก�าลังท่ีเรา 
จะได้หากเราน�าก�าลังของเราไปเชื่อมกับ 
ต้นก�าเนิดของพลัง เราจึงล้มลงในบาป 
ครั้งแล้วครั้งเล่า และทึกทักว่าจะต้องเป็น 
แบบนั้นตลอดไป  เรายึดติดกับความ 
อ่อนแอของเราเองราวกับว่าเป็นเร่ือง
ที่น ่าภาคภูมิใจ พระคริสต์ทรงบอกเรา
ให ้ท�าตัวเหมือนหินเหล็กไฟหากเรา
ต้องการชัยชนะ [อิสยาห์ 50:7] พระองค์
ทรงแบกรับบาปของเราไว้ในพระวรกาย
ของพระองค์เองบนกางเขนน้ัน เราจึง
สามารถต่อต้านความชั่วทางโลก ตัณหา 
เนื้อหนังและปีศาจได้โดยผ่านฤทธานุภาพ 
ที่ประทานแก่เรา ดังนั้น อย่าให้เราพูดถึง 
ความอ่อนแอและความบกพร่องของเรา 
เลย แต่จงพดูถงึพระคริสต์และฤทธานภุาพ 
ของพระองค์ เม่ือเราพดูถงึก�าลังของซาตาน 
ศัตรูจะยึดจับเราไว้ด้วยก�าลังที่เหนียวแน่น 
ยิ่ง ข้ึน  เม่ือเราพูดถึงฤทธานุภาพของ 
พระเจ้าองค์ผูเ้กรียงไกร เราจะขบัไล่ศตัรูไป 
เม่ือเราเข้าใกล้พระเจ้าพระองค์ทรงเข้ามา 
อยู่ใกล้เรา {MYP 105.1}

พวกเราหลายคนพลาดท่ีจะพัฒนา 
สิทธิพิเศษของเราให้ดีขึ้น เราใช้ความ 
พากเพียรท่ีค่อนข้างอ่อนแอและไม่ก่ีคร้ัง 
เพื่อแก้ไข แล้วก็กลับไปสู่ชีวิตเก่าท่ีบาป 
หากเราจะได้เข้าไปสู่อาณาจกัรของพระเจ้า 
เราต ้องเข ้าไปด ้วยอุปนิสัยที่ ดีพร ้อม 

ไม่มีจุดด่างพร้อยหรือมลทินอื่นใดเหล่านี้ 
ซาตานทุ ่มเทท�างานหนักยิ่งข้ึนขณะท่ี 
เราเข้าใกล้เวลาของยุคสุดท้ายมันวาง 
กับดักโดยที่เราไม่รู้ เพื่อมันจะเข้าครอบง�า 
จิตใจของเรา มันใช้ความพยายามทุกวิธ ี
บดบังพระสิริของพระเจ้าจากจิตวิญญาณ 
ของเรา ขึ้นอยู่กับเราที่จะตัดสินใจยอม
ให้มันบังคับปัญญาและจิตใจของเราหรือ
ว่าเราจะต้องการที่พ�านักแห่งหนึ่งในโลก
ใหม่ ครองโฉนดในฟาร์มของอับราฮัม 
{MYP 105.2}

ฤทธานุภาพของพระเจ้าเม่ือน�า
มารวมกับความพากเพียรของมนุษย์ได้
สร้างชัยชนะอันเปี่ยมด้วยพระสิริแก่เรา
แล้ว  เราจะไม่ซาบซึ้งใจในเร่ืองนี้หรือ 
สมบัติท้ังหมดของสวรรค์ประทานแก่เรา
แล้วในพระเยซู พระเจ้าไม่ปล่อยให้บริวาร
ของความชั่วมากล่าวหาว่าพระองค์น่าจะ
ท�าให้เราได้มากกว่าท่ีทรงท�าไว้แล้ว โลก
ทั้งหลายที่พระองค์ทรงสร้าง ทูตสวรรค์
ท้ังปวงในสวรรค์ย่อมเป็นพยานว่าไม่มีส่ิง
อื่นใดท่ีพระองค์จ�าเป็นต้องท�าเพิ่มให้เรา 
พระเจ้ามีแหล่งฤทธานุภาพที่เรายังไม่รู ้
และพระองค์จะประทานแก่เราในเวลาที่
เราต้องการ แต่ความพยายามของเราจะ
ต้องเข้าร่วมกับของพระเจ้าเสมอ เราต้อง
น�าปัญญาของเรา ความสามารถในการ
ท�าความเข้าใจของเรา ขุมก�าลังท้ังหมด
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ของตัวตนของเราออกมาปฏิบัติ.  .  .  . 
หากเราต้องการมีความพร้อมในสถานการณ์ 
ฉุกเฉิน และติดอาวุธให้แก่ตนเองดังเช่น 
ผู้ท่ีก�าลังรอคอยเจ้านายของเขา หากเรา 
เพียรพยายามเอาชนะทุกจุดบกพร่อง 
ในอุปนิสัยของเรา พระเจ้าจะประทาน
ความกระจ่างและพละก�าลังรวมทั้งความ 
ช่วยเหลือที่เพิ่มขึ้นแก่เรา-- The Youth’s 
Instructor, January 4, 1900.  {MYP 
106.1}

ควำมเชื่อและหน้ำที่
ความเชือ่ไม่ใช่ความรู้สึก ความเชือ่ 

คือความม่ันใจในสิง่ทีห่วงัไว้ เป็นความแน่ใจ 

ในส่ิงท่ีมองไม่เหน็ มีศาสนาอยู่รปูแบบหนึง่ 
ซึ่งไม่ได้มีอะไรมากไปกว่าความเห็นแก่ตัว 
หาความเพลิดเพลินส�าราญกับความสุข 
ทางโลก พอใจกับการใคร่ครวญถึงศาสนา 
ของพระคริสต์แต่ไม่เข้าใจถึงฤทธานุภาพ 
ของการช่วยให้รอด ผู้ท่ียึดศาสนานี้ไว้จะ 
ถือว่าบาปเป็นเร่ืองเล็กน้อย เพราะว่า 
พวกเขาไม่รู้จกัพระเยซ ูขณะท่ีอยู่ในสภาพ 
เช่นนี้ พวกเขาประเมินหน้าท่ีเป็นเรื่อง 
ไม่ส�าคัญ แต่การท�าหน้าที่อย่างสัตย์ซื่อ 
จะประสานควบคู่ไปกับการประเมินอย่าง 
ถูกต ้องถึงพระลักษณะของพระเจ ้า-- 
Review and Herald, February 28. 
1907. {MYP 106.2}

“ความย�าเกรงพระยาห์เวห์เป็นที่เริ่มต้นของสติปัญญา”

สดุดี 111:10
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28 จะเข้มแข็งได้อย่ำงไร

พระคริสต์ทรงจัดเตรียมทุกสิ่งไว้
ให้เราแล้วเพื่อให้เราเข้มแข็ง พระองค์
ประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์แก่เราแล้ว 
พระราชกิจของพระองค์คือท�าให้เราร�าลึก
ถึงพระสัญญาทั้งปวงซ่ึงพระคริสต์ทรง
ท�าเพื่อเราจะมีสันติ สุขและความรู ้ สึก 
อันหวานชื่นของการให้อภัย หากเราเพ่ง
สายตาไปที่พระผู้ช่วยให้รอดของเราเพียง
อย่างเดียว และวางใจในฤทธานุภาพของ
พระองค์ เราจะเปี่ยมล้นด้วยความส�านึก
ของความม่ันคง เพราะความชอบธรรม
ของพระคริสต์จะกลายมาเป็นความชอบ
ธรรมของเรา. . . . {MYP 107.1}

เราหลู่เกียรติพระองค์เม่ือเราพูด
ถึงความไร้ประสิทธิภาพของเรา แทนที่
จะมองแต่ตัวเอง ให้เรามองไปยังพระเยซู 
ด�าเนนิชวีติให้เหมือนพระองค์มากขึน้ทกุวนั 
มีความสามารถย่ิงขึ้นท่ีจะพูดถึงเร่ืองของ
พระองค์ เตรียมตัวมากขึ้นเพื่อพร้อมน�า
ตัวเองเข้ารับประโยชน์จากพระเมตตา
และความช่วยเหลือของพระองค์ และรับ
พระพรที่จะเสนอให้แก่เรา {MYP 107.2}

เม่ือเราด�าเนนิชวีติแบบใกล้ชดิสนทิ 
กับพระองค์เช่นนี้ เราจะเติบโตเข้มแข็ง 
ในพระก�าลงัของพระองค์ เป็นความช่วยเหลือ 
และเป็นพระพรแก่ผูอ้ยูร่อบตวัเรา หากเรา 
เพยีงท�าตามพระประสงค์ของพระองค์ หวัใจ 
ของเราจะเป็นเหมือนพณิศกัด์ิสทิธิ ์ทุกเสียง 

ประสานจะเปล่งเสียงสรรเสริญ และขอบ 
พระคุณแด่พระผู้ไถ่ ผู้ซึ่งพระเจ้าประทาน 
มาเพือ่ลบบาปของโลกนี.้ . . . {MYP 107.3}

จงมองที่พระสิริของพระองค์
เม่ือการทดลองรุกรานใส่คุณ ซึ่ง

เป็นเร่ืองท่ีจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน เม่ือ 
ความกังวลใจและความสับสนรุมเร้าคุณ 
เม่ือคุณหดหู ่และท้อแท้ใจ จนแทบจะ
สิ้นหวังยอมแพ้อยู ่แล้ว จงมองไปท่ีซึ่ง
ดวงตาแห่งความเชื่อของคุณมองเห็น
ความกระจ่างคร้ังล่าสุด แล้วความมืดมน 
และความยุ่งยากใจเหล่านี้จะอันตรธานไป 
ด้วยความเจดิจ�ารัสแห่งพระสริขิองพระองค์ 
เม่ือใดที่บาปถาโถมเข้ามาครอบครองจิต
วิญญาณของคุณ และรบกวนจิตส�านึก 
ความสงสัยเข้ามาแปดเปื ้อนปัญญา จง
ไปหาพระผู ้ช ่วยให ้รอด พระคุณของ 
พระองค์ก็เพียงพอท่ีจะสยบบาปเหล่านั้น 
พระองค์จะทรงให้อภัยเรา และน�าเรากลับ 
มาสู ่ความชื่นชมยินดีในพระเจ้า.  .  .  . 
{MYP 107.4}

ขอให้เราอย่ากล่าวถึงเร่ืองไร้ความ
ประสิทธิภาพหรือไร้พละก�าลังของเราอีก
ต่อไป ลืมเร่ืองในอดีตให้หมดสิ้น จงรุกคืบ
หน้าไปสู่สวรรค์เบ้ืองบนต่อไป อย่าละเลย
โอกาสท่ีหากได้รับการปรับปรุงจะท�าให้
เรารับใช้พระเจ้าได้เป็นประโยชน์มากขึ้น 
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เม่ือนั้น ความบริสุทธิ์ศักด์ิสิทธิ์จะถักทั่ว 
ตลอดชีวิตของเราด่ังเช่นเส้นด้ายทองค�า 
และเม่ือทูตสวรรค์ท้ังปวงเห็นการอุทิศตน 
ของเรา พวกเขาจะย�้าถึงพระสัญญาท่ีว่า 
“เราจะกระท�าให้คนมีค่ามากกว่าทองค�า 
เนื้อดี และมนุษย์มีค ่ามากกว่าทองค�า 
แห่งโอฟีร์” ชาวสวรรค์ทัง้ปวงจะชืน่ชมยนิดี 
เม่ือมนุษย์ผู้อ่อนแอและบกพร่องถวายตัว 
แด่พระเยซูเพื่อด�าเนินชีวิตแบบพระองค์-- 
Review  and Hera ld ,  October   1 , 
1908. {MYP 108.1}

ควำมปลื้มปีติโดยกำรส�ำนึกผิด
พระเจ้าทรงเป็นผู้ก�าหนดเงื่อนไข

ความรอดของมนุษย์ การถ่อมใจตนเอง

และการยอมแบกกางเขนเป็นข้อก�าหนด
ท่ีทรงจัดเตรียมไว้เพื่อให้คนบาปท่ีส�านึก
ผิดจะได้พบแรงประโลมใจและสันติสุข แค่
คิดถึงเร่ืองท่ีพระเยซูทรงยอมถูกเหยียด
หยามและสละพระชนม์แบบที่มนุษย์ไม่ 
ต้องถูกเรียกมาแบกรับเองก็ควรจะสงบ 
ทุกเสียงบ ่นไปได ้ ความชื่นชมยินดีที ่
หวานชื่นท่ีสุดจะเกิดแก่มนุษย์ที่ส�านึกผิด 
และกลับใจอย่างจริงใจต่อพระเจ้าเนือ่งจาก 
การล่วงละเมิดพระบัญญัติของพระองค ์
และมีความเชื่อว่าพระเยซูคือพระผู้ไถ่และ 
เป็นผู้แก้ต่างของเขา--The Signs of the 
Times, March 4, 1880. {108.2} 

“ข้าพระองค์ได้เก็บรักษาพระด�ารัสของพระองค์ไว้ในใจ

เพื่อข้าพระองค์จะไม่ท�าบาปต่อพระองค์”

สดุดี 119:11  {MYP 285.2}
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สันติ สุขมาพร ้อมกับการพึ่งพา
ฤทธานุภาพของพระเจ ้า จิตวิญญาณ
ตัดสินใจท�าตามความกระจ่างที่ได้รับเร็ว
เท่าไร พระวิญญาณบริสุทธิ์จะประทาน
ความกระจ ่างมากข้ึนและเข ้มแข็งขึ้น
เท่านั้น พระคุณของพระวิญญาณบริสุทธิ์
ที่ประทานไว้เพื่อให้ร่วมมือกับความตั้งใจ
ของจิตวิญญาณ แต่ไม ่ใช ่ มีไว ้ เป ็นสิ่ง
ทดแทนการปฏิบัติความเชื่อของแต่ละ
บุคคล ความส�าเร็จของชีวิตคริสเตียนขึ้น
อยู่กับการจัดสรรความกระจ่างท่ีพระเจ้า
ประทานให้ ความกระจ่างและหลักฐาน 
ทีมี่มากมายไม่ท�าให้จติวิญญาณนัน้เป็นไท 
ในพระคริสต์ แต่เป็นก�าลังและความมุ่งมั่น 
บวกกับพลังของจิตวิญญาณที่เพิ่มขึ้นจน
ร้องด้วยความจริงใจว่า “ข้าพเจ้าเชื่อและ
ขอโปรดช่วยในส่วนที่ขาดอยู ่ด้วยเถิด” 
มาระโก 9:24 {MYP 109.1}

ดิฉันชื่นชมยินที่ เห็นอนาคตอัน 
สดใส และพวกคุณก็ควรมีความรู้สึกเช่นนี ้
เหมือนกัน จงเบิกบานและขอบพระคุณ
พระเจ้าส�าหรับพระเมตตาแห่งความรัก
ของพระองค์ สิ่งใดที่พวกคุณไม่เข้าใจ จง 
มอบไว้กับพระองค์ พระองค์ทรงรักพวกคุณ 
และทรงเห็นใจทุกจุดอ่อนของพวกคุณ 
พระองค์  “ประทานพรฝ่ายจิตวิญญาณ 
ทุกอย่างแก่เราในสวรรคสถานโดยพระคริสต์” 
พระเจ้าผู ้ทรงไร้ขอบเขตจะไม่ทรงพอ 

พระหทัยหากผู้ท่ีรักพระบุตรของพระองค์ 
จะได้รับพระพรน้อยกว่าทีพ่ระองค์ประทาน 
ให้แก่พระบุตร {MYP 109.2}

ซาตานพยายามชักน�าจิตใจของ
เราให้ออกห่างจากพระผู้ช่วยยิ่งใหญ่เพื่อ
น�าเราไปครุ่นคิดถึงอดีตอันเลวร้ายฝ่าย
จิตวิญญาณของเรา แต่แม้ว ่าพระเยซู
ทรงตระหนักถึงความผิดในอดีตของเรา 
พระองค์ทรงให้อภัยแล้ว เราจึงไม่ควร
ลบหลู่พระองค์โดยการสงสัยถึงความรัก
ท่ีมีต่อเราของพระองค์ ความส�านึกผิด
จะต้องน�าไปวางไว้ที่ฐานของไม้กางเขน 
มิฉะนั้นมันจะท�าให้น�้าพุแห่งชีวิตเป็นพิษ 
เม่ือซาตานผลักดันภัยคุกคามใส่พวกคุณ 
จงหันไปให้พ้นจากพวกมัน และชโลม 
จติวญิญาณของตนเองด้วยพระสญัญาของ 
พระเจ้า เมฆหมอกอาจมืดมัว แต่หากเตมิล้น 
ด้วยความสว่างของสวรรค์ เมฆหมอกนั้น 
จะเปล่ียนเป็นความเจิดจ้าของทองค�า 
เพราะว่าพระสิริของพระเจ้าสถิตอยู่ที่นั่น 
{MYP 109.3}

บุตรท้ังหลายของพระเจ้าไม่ควร
ตกอยู ่ใต้การควบคุมของความรู ้สึกและ
อารมณ์ เม่ือพวกเขาปรวนแปรระหว่าง
ความหวังกับความกลัว พระหทัยของ
พระคริสต์ทรงปวดร้าว เพราะพระองค์
ประทานหลักฐานอันไม ่เคยผิดพลาด
แห่งความรักของพระองค์แก่พวกเขา 

บทที่

	29 ชีวิตแห่งชัยชนะ
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แล้ว. . . . พระองค์ทรงประสงค์ให้พวกเขา 
ท�างานที่ทรงมอบหมายให้พวกเขาท�า 
จากนั้น หัวใจของพวกเขาจะกลายเป็น
พิณศักด์ิสิทธิ์ในพระหัตถ์ของพระองค ์
ทุกเสียงประสานจะเปล่งเพลงสรรเสริญ
และค�าโมทนาพระคุณแด่พระผู้ซึ่งพระเจ้า 
ประทานมาเพื่อก�าจัดบาปของโลก {MYP 
110.1}

ความรักของพระคริสต์ท่ีมีต่อบุตร
ทั้งหลายของพระองค์นั้นมีความนุ่มนวล 
พอๆ กับความแข็งแกร่ง และเข้มแข็ง 
ย่ิงกว่าความตาย เพราะพระองค์ยอมพลี 
พระชนม์เพือ่ซือ้ความรอดของพวกเราและ 
เพื่อท�าให้เราประสานเป็นหนึ่งเดียวกับ 
พระองค์ เป็นหนึ่งเดียวอย่างเร้นลับและ 
นรัินดร์ ความรกัของพระองค์นัน้แขง็แกร่ง 
ยิ่งนักจนสามารถควบคุมฤทธานุภาพ 
ทั้งปวงของพระองค์ ทั้งยังใช้ทรัพยากร 

มากมายบนสวรรค์เพื่อท�าในสิง่ทีดี่งามแก่ 
มนุษย์ ความรักนี้ไม่เคยเลือกท่ีรักมักท่ีชัง 
หรือแปรผัน เหมือนเดิมท้ังวานนี้ และ 
วันนี้ และตลอดไปเป็นนิตย์ แม้ว่าบาป 
คงอยู่มาตลอดหลายยุค เพียรพยายาม
ต่อต้านและขัดขวางความรักนี้ไม่ให้ไหล 
มาสู่โลก แต่ความรักนี้ยังคงไหลรินอย่าง 
ท่วมท้นมาสูผู่ท่ี้พระคริสต์สละพระชนม์ให้-- 
“Testimonies to Ministers,” pp. 518, 
519. {MYP 110.2}

อิทธิพลที่ครอบง�ำ
จงจ�าไว ้ว ่าในชีวิตของพวกคุณ 

ศาสนาไม่ใช่เป็นเพยีงอทิธพิลหนึง่ท่ามกลาง 
อิทธิพลอื่นๆ แต่เป็นอิทธิพลที่ครอบง�า 
อิทธิพลอื่นๆ-- “Counsels to Teachers, 
Paren t ,   and  Studen ts , ”   p.   489 . 
{MYP 110.3}

พระเจ้าประทานงานแก่มนุษย์ทุกคน 

“ตามความสามารถของแต่ละคน” 

มัทธิว 25:15  {MYP 301.1}
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บทที่

	30 ควำมเชื่อที่มีชีวิต

คนมากมายที่ก�าลังแสวงหาความ
บริสุทธิ์ของจิตใจและของชีวิตดูเหมือนว่า 
ต่างต้องพบกับความฉงนและท้อแท้ใจ 
เพราะว่าคนเหล่านี้มองไปที่ตนเองอยู ่
ตลอดเวลาและโอดครวญว่าตนเองขาด 
ความเชือ่ เนือ่งจากไม่มีความเชือ่ พวกเขา 
จงึรูส้กึว่าจะทลูขอพระพรของพระเจ้าไม่ได้ 
คนเหล่านี้เข้าใจผิด หลงคิดว่าความรู้สึก
คือความเชื่อ พวกเขามองข ้ามความ
เรียบง่ายของความเชื่อที่แท้จริง จึงน�า
ความมืดมนมาสู่จิตวิญญาณของตนเอง 
พวกเขาควรหันจิตใจออกจากการมองไป 
ที่ตัวเอง เพื่อไปพึ่งพระเมตตาและคุณ
ความดีของพระเจ ้าและใคร ่ครวญถึง 
พระสัญญาทั้งปวงของพระองค์ จากน้ัน 
ให้เพยีงเชือ่เท่านัน้ว่าพระองค์จะทรงรกัษา 
ค�ามั่นสัญญาของพระองค์ {MYP 111.1}

เราต้องไม่วางใจในความเชือ่ของเรา 
แต่ควรต้องไว้วางใจในพระสัญญาของ
พระเจ้า เม่ือเราส�านึกผิดกลับใจต่อการ 
ล่วงละเมดิพระบญัญัติของพระองค์ในอดตี 
และตัดสินใจที่จะเชื่อฟังและปฏิบัติตามใน
อนาคตเพื่อเห็นแก่พระคริสต์ เราควรต้อง
เชื่อว่าพระเจ้าทรงยอมรับเราและให้อภัย
บาปทั้งหมดของเรา {MYP 111.2}

ในบางคร้ังความมืดและความ
ท้อแท้ใจจะเกิดขึ้นในจิตวิญญาณของเรา 
และคุกคามที่จะครอบง�าเรา แต่เราไม่ควร 

ท้ิงความม่ันใจของเรา เราจ�าเป็นต้องเพ่ง
ไปยังพระเยซูไม่ว ่าจะมีความต้องการ
หรือไม่ เราควรเพียรพยายามกระท�าตาม 
หน้าทีท่กุอย่างท่ีเรารูว่้าต้องท�าอย่างสตัย์ซือ่ 
จากนั้นให้พักพิงอย่างสงบในพระสัญญา
ทั้งปวงของพระเจ้า {MYP 111.3}

อย่ำพึ่งพำควำมรู้สึก
บางครั้ง ความรู้สึกลึกๆ ว่าตัวเรา

เองน้ันไร้คุณค่าจะส่งความหวาดกลัวไป
ทั่วจิตวิญญาณ แต่นี่มิใช่หลักฐานแสดงว่า
ท่าทีของพระเจ้าท่ีมีต่อเรา หรือท่าทีของ
เราต่อพระเจ้าเปลี่ยนแปลงไป เราไม่ควร
ปล่อยให้อารมณ์รุนแรงใดๆ มาควบคุม
ปัญญาของเรา วันนี้  เราอาจไม่รู ้สึกถึง
สันติสุขและความชื่นชมยินดีเหมือนที่เรา
รู ้สึกเม่ือวาน แต่ด้วยความเชื่อเราควร
คว้าพระหัตถ์ของพระคริสต์ไว้ และวางใจ
พระองค์อย่างเต็มที่ในความมืดเหมือน
เช่นขณะที่อยู่ในความสว่าง {MYP 111.4}

ซาตานอาจกระซิบว่า “เจ้าเป็นคน 
บาปเกินกว่าพระคริสต์จะช่วยให้รอดได้” 
แม้ว่าคุณจะยอมรับว่าเป็นคนบาปจริงๆ 
และไม่คู่ควร คุณก็ยังเผชิญหน้ากับมาร 
และตะโกนใส่มันได้ว่า “โดยคณุงามความดี 
ของการลบบาป ข้าขออ้างสทิธว่ิาพระครสิต์ 
เป็นพระผู ้ช ่วยให้รอดของข้า ข้าไม่ได้
วางใจในคุณความดีของข้าเอง แต่วางใจ
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ในพระโลหิตอันล�้าค ่าของพระเยซูซึ่ง 
ช�าระข้า ในเวลานี้ ข้าขอเอาจิตวิญญาณ 
อนัไร้ทีพ่ึง่ของข้าไปแขวนไว้กบัพระคริสต์” 
ชีวิตคริสเตียนต้องเป็นชีวิตท่ีมีความเชื่อ
ที่มีชีวิตตลอดเวลา ความไว้วางใจที่ไม่
ลดละ และการพึ่งพาอาศัยพระคริสต์อย่าง
เหนียวแน่น จะน�าสันติสุขและหลักประกัน
มาสู่จิตวิญญาณ {MYP 112.1}

อย่ำสิ้นหวัง
อย ่า เพิ่ งสิ้นหวัง เพียงเพราะดู

เหมือนว่าหัวใจของคุณแข็งกระด้าง ทุก
อุปสรรค ทุกศัตรูที่อยู ่ภายในเพียงแต่
จะเพิ่มความต้องการพระคริสต์ของคุณ 
พระองค์เสด็จมาเพื่อก�าจัดหัวใจหิน และ
ประทานหัวใจเนื้อแก่คุณ จงมองไปยัง
พระองค์เพื่อหาพระคุณพิเศษมาเอาชนะ
ข ้อบกพร ่องเฉพาะของคุณ  เ ม่ือการ
ทดลองโหมกระหน�่าเข้ามา จงต้านการ
เร่งเร้าของมารอย่างม่ันคง ให้บอกกับจิต
วิญญาณว่า “ฉันจะหลู่พระเกียรติพระผู้
ไถ่ของฉันได้อย่างไร ฉันมอบถวายตนแก่ 
พระคริสต์แล้ว ฉนัท�างานของซาตานไม่ได้” 
จงร้องทลูขอความช่วยเหลอืจากพระผูช่้วย 
ให้รอดเพื่อก�าจัดรูปเคารพทุกชนิดและ
บาปทุกบาปที่กอดแน่นไว้ออกไป จงให้
สายตาแห่งความเชื่อของคุณมองเห็น
พระเยซูประทับอยู่เบ้ืองพระท่ีนั่งของพระ
บิดา ชูพระหัตถ์ที่มีบาดแผลในขณะท่ีแก้
ต่างแทนคุณ จงเชื่อว่าพละก�าลังจะมาถึง
คุณผ่านทางพระผู้ช่วยประเสริฐของคุณ 
{MYP 112.2}

กำรใคร่ครวญถึงพระคริสต์
โดยความเชื่อ ให้มองไปยังมงกุฎ 

ซึง่วางเตรยีมพร้อมส�าหรับผูท้ีไ่ด้รับชยัชนะ 
ฟังเสียงเพลงสรรเสริญของบรรดาผู้ที่ถูก
ไถ่ให้รอดร้องว่า “พระเมษโปดกผู้ถูกปลง
พระชนม์แล้วนั้นทรงสมควรได้รับฤทธา
นุภาพ ทรัพย์สมบัติ พระปัญญา พระ
ก�าลัง พระเกียรติ พระสิริและค�าสดุดี” 
วิวรณ์ 5:12 พระองค์ทรงไถ่เราเพื่อให้
คืนดีกับพระเจ้า จงบากบ่ันเพื่อให้เห็น
อย่างสมจริงฉากที่สเทเฟน คริสเตียน
คนแรกท่ีพลีชีพเพื่อพระคริสต์ในความ
ขัดแย้งอันน่าสยดสยองกับพวกภูตผีท่ี
ครอบครองและกับความชั่วช้าของฝ่าย 
วิญญาณเบ้ืองบน เขาร้องประกาศก้องว่า 
“นี่แน่ะ ข้าพเจ้าเห็นท้องฟ้าแหวกเป็นช่อง 
และเห็นบุตรมนุษย์ทรงยืนอยู ่เบ้ืองขวา
พระหัตถ์ของพระเจ้า” เขามองเห็นพระ
ผู้ช่วยให้รอดของโลกทอดพระเนตรจาก
สวรรค์ลงมาท่ีเขาด้วยความสนพระทัย
อย่างสุดซึ้ง และพระพักตร์อันแจ่มจ�ารัส 
ของพระคริสต์ก็ปรากฏบนสีหน้าของเขา 
แม้กระทั่งศัตรูท้ังหลายของเขายังเห็น 
ประกายส่องออกมาบนใบหน้าของเขา 
ประดุจใบหน้าของทูตสวรรค์ {MYP 113.1}

หากเรายอมให้จิตใจของเรายึดติด 
กับพระคริสต ์และแผ ่นดินสวรรค ์ ให ้
มากขึ้น  เราควรพบแรงกระตุ ้นกับแรง
สนับสนุนอันทรงพลังเพื่อต่อสู้ในสงคราม
ของพระยาห์เวห์ ความเย่อหย่ิงกับความ
ลุ่มหลงทางโลกจะสูญส้ินอ�านาจของมันไป
เม่ือเราใคร่ครวญถึงความโชติช่วงชัชวาล 
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ของแผ่นดินทีดี่กว่าทีจ่ะมาเป็นบ้านของเรา 
ในไม่ช้า นอกจากความน่ารักของพระคริสต์ 
แล้ว สิ่งดึงดูดใจทั้งปวงของโลกนี้ล ้วน 
ไร้ค่า {MYP 113.2}

กำรเปลี่ยนนิสัยทำงควำมคิด
อย่าให้ผู้ใดเพ้อฝันไปว่าเขาจะได้

รับความรักของพระเจ้าโดยที่เขาเองไม่
ต้องพากเพียรอย่างจริงจังเพื่อให้ได้สิ่งนั้น 
เม่ือปล่อยให้จิตใจหลงระเริงอยู่กับสิ่งของ
ทางโลกเป็นระยะเวลายาวนาน ก็จะเป็น 
การยากทีจ่ะเปล่ียนนสัิยทางความคดิ สิง่ที่ 
ตามองเห็นและหูได้ยินบ่อยเกินไปมักจะ
ดูดซึมความเอาใจใส่และความสนใจไปจน
หมดสิ้น {MYP 113.3}

หากเราต้องการเข้าไปยังนครของ 
พระเจ้าและเห็นพระสิริของพระเยซู เรา 
ต้องท�าความคุ้นเคยกับการมองเหน็พระองค์ 
ด้วยสายตาแห่งความเชือ่ตัง้แต่อยูใ่นโลกนี ้
พระวจนะและพระลักษณะของพระคริสต์
ควรต้องเป็นหัวข้อเรื่องที่อยู่ในความคิด
และการสนทนาของเรา และควรจัดบาง
ช่วงเวลาในทุกวันไว้เพื่ออุทิศให้กับการ
อธิษฐานใคร่ครวญถึงหัวข้อเร่ืองเหล่านี ้
{MYP 114.1}

กำรช�ำระให้บริสุทธิ์เป็น 
งำนประจ�ำวันที่ต้องท�ำ

การช�าระให้บริสทุธิเ์ป็นงานประจ�าวนั 
อย่าให้ผู้ใดหลอกตัวเองโดยเชื่อว่าพระเจ้า
จะทรงยกโทษและอวยพระพรให้ในขณะท่ี 
เขายังคงเหยียบย�า่กฎบัญญตัข้ิอหนึง่ข้อใด 

ของพระองค์ การท�าบาปโดยเจตนาจะหยุด 
พระสรุเสียงการเป็นพยานของพระวญิญาณ 
และแยกจติวญิญาณออกจากพระเจ้า ไม่ว่า 
จะปลาบปล้ืมปรีดาฝักใฝ่ในธรรมะอย่างไร 
พระเยซูมิอาจประทับในวิญญาณจิตของ 
ผู ้ที่ละเลยพระบัญญัติของพระเจ ้าได ้
พระเจ้าประทานเกียรติแก่ผู้ถวายเกียรติ
แด่พระองค์เท่านั้น {MYP 114.2}

“ถ้าท่านยอมตัวรับใช้เชื่อฟังใคร 
ท่านก็เป็นทาสของผู ้ ท่ีท่านเชื่อฟังนั้น” 
โรม 6:16 หากเราปล่อยตวัให้กับความโกรธ 
ความใคร ่ ความโลภ ความเกลียดชัง 
ความเหน็แก่ตัวหรือบาปอ่ืนใด เรากลายเป็น 
ทาสของบาปนั้น “ไม่มีใครเป็นข้าสองเจ้า” 
มัทธวิ 6:24 หากเรารับใช้บาป เราก็ไม่อาจ 
รับใช้พระคริสต์ คริสเตียนจะรู้สึกถึงการ 
กระตุ้นให้ท�าบาป เพราะว่าความต้องการ 
ของเนื้อหนังขัดแย ้งกับพระวิญญาณ 
และพระวิญญาณก็ขัดแย้งกับเนื้อหนัง 
เพราะท้ังสองฝ่ายต่อสู้กันอยู่ตลอดเวลา 
จุดน้ีแหละที่เราต้องการความช่วยเหลือ 
ของพระคริสต์ เม่ือความอ่อนแอของมนษุย์ 
ผนึกก�าลังและความเชื่อกับพระเจ้า จึง
ร้องประกาศก้องว่า “สาธุการแด่พระเจ้า 
ผูป้ระทานชยัชนะแก่เรา โดยพระเยซคูรสิต์ 
องค์พระผูเ้ป็นเจ้าของเรา” 1 โครินธ์ 15:57 
{MYP 114.3}

หากเราต้องการพัฒนาอุปนิสัยซึ่ง
เป็นท่ียอมรับของพระเจ้า เราต้องปลูกฝัง
นิสัยท่ีถูกต้องในชีวิตศาสนาของเรา การ
อธิษฐานประจ�าวันมีความจ�าเป็นต่อการ
เติบโตในพระคุณ เทียบเท่ากับการรับ
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ประทานอาหารเพื่อสุขภาพทางกาย เรา
ควรท�าความคุ้นเคยกับการใคร่ครวญถึง
พระเจ้าในค�าอธิษฐานของเรา หากความ
คิดของเราหลงกระเจิงไป เราต้องน�ามัน
กลับมา โดยความเพียรพยายามอย่าง
อดทน ในที่สุดนิสัยจะท�าให้การปฏิบัติ
สิ่งเหล่านี้เป็นเร่ืองง่าย เราไม่อาจมีความ
ปลอดภัยหากปลีกตัวจากพระคริสต์แม ้
เพยีงชัว่ครู่เดียว เราต้องมีพระองค์ร่วมสถติ 
ข้างกายเราเพือ่เฝ้าระวงัทกุย่างก้าวของเรา 
แต่โดยการปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที ่
พระองค์เองทรงเป็นผู ้ก�าหนดเท่านั้น 
{MYP 114.4}

จงท�ำศำสนำให้เป็นธุรกิจ
เราต้องท�าศาสนาให้เป ็นธุรกิจ 

ยิ่งใหญ่ของชีวิต ส่ิงอื่นใดท้ังหมดควรเป็น 
เ ร่ืองรอง พละก�าลังฝ ่ายกาย  ใจและ 
จิตวิญญาณท้ังสิ้นต ้องน�ามาทุ ่มเทใน
สงครามของคริสเตียน เราต้องมองไปยัง
พระคริสต์เพื่อขอพละก�าลังและพระคุณ 
แล้วเราจะประสบชัยชนะอย่างแน่นอน
เหมือนเช่นท่ีพระเยซูสิ้นพระชนม์เพื่อเรา 
. . . . {MYP 115.1}

เราต้องเดินเข้าใกล้กางเขนของ
พระคริสต์ยิ่งขึ้น การส�านึกผิดและกลับใจ 
ที่ใต ้กางเขนเป็นบทเรียนแห่งสันติสุข 
บทแรกทีเ่ราต้องเรียน ความรักของพระเยซู 
--มีใครบ้างท่ีเข้าใจเร่ืองน้ีอย่างลึกซึ้ง เป็น 
ความรักท่ีอ ่อนหวานและเสียสละตน 
อย่างไร้ขีดจ�ากัดยิง่กว่าความรักของมารดา 
หากเราต ้องการเข ้าใจถึงคุณค ่าของ 

จิตวิญญาณมนุษย์ เราต้องเหลียวไปมอง 
บนกางเขนด้วยความเชือ่ทีมี่ชวีติ เป็นการ 
เริ่มต้นศึกษาศาสตร์และบทเพลงของผู้ที ่
ได้รบัความรอดตลอดชัว่นรัินดร์กาล คุณค่า 
ของยุคสมัยและตะลันต์ของเราค�านวณค่า 
ได้จากค่าไถ่อันล�้าค่าท่ีทรงช�าระเพือ่ความ 
รอดของเรา เราจะอกตัญญูปานใดหาก
แสดงให้พระเจ้าเห็นเม่ือเราบ่ายเบ่ียง 
ยักยอกความรักและการรับใช้ซึ่งเป็นของ
พระองค์ เป็นเรื่องที่มากเกินไปใช่ไหมท่ี
จะยอมมอบตนเองแด่พระองค์ผู้ทรงยอม
พลีพระชนม์ชีพเพื่อเรา เราจะเลือกการ
เป็นมิตรกับทางโลกมากกว่าเกียรติยศ
อมตะซึ่งพระคริสต์ทรงเสนอให้แก่เรา
ได้อย่างไรที่ว ่า “เราจะให้เขานั่งกับเรา
บนพระท่ีนั่งของเรา เหมือนอย่างที่เรามี
ชัยชนะแล้ว และได้นั่งกับพระบิดาของ
เราบนพระที่นั่ งของพระองค ์ ”  วิวรณ์ 
3:21 {MYP 115.2}

กำรช�ำระให้บริสุทธิ์เป็น
ประสบกำรณ์ที่ก้ำวไปข้ำงหน้ำ

การช�าระให้บรสุิทธิเ์ป็นงานทีก้่าวไป 
ข้างหน้า ขั้นตอนตามล�าดับแต่ละขั้นถูก 
ก�าหนดให้เราตามค�าสอนของอคัรทตูเปโตร 
“ด้วยเหตุนี้ เอง พวกท่านจงพยายาม
อย่างที่สุดท่ีจะเอาคุณธรรมเพิ่มความเชื่อ
ของพวกท่าน เอาความรู้เพิ่มคุณธรรม 
เอาการควบคุมตัวเองเพิ่มความรู ้  เอา
ความทรหดอดทนเพิ่มการควบคุมตัวเอง 
และเอาความย�าเกรงพระเจ้าเพิ่มความ
ทรหดอดทน เอาความรักฉันพี่น้องเพิ่ม
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ความย�าเกรงพระเจ้า และเอาความรัก
เพิ่มความรักฉันพี่น้อง ถ้าสิ่งเหล่านี้เป็น
คุณลักษณะของพวกท่านและเพิ่มพูนขึ้น
เร่ือยๆ ก็จะท�าให้พวกท่านเป็นคนไม่ไร้
ประโยชน์ และไม่ไร้ผลในการรู้จักพระเยซู
คริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา” 2 เปโตร. 
1:5-8 “เพราะเหตุนั้น พี่น้องท้ังหลาย จง
พยายามมากขึ้นที่จะยืนยันการทรงเรียก
และการทรงเลือกพวกท่านนั้น เพราะว่า 
ถ้าพวกท่านท�าเช่นนัน้ ท่านจะไม่มีวนัล้มลง 
เพราะโดยวิธีนี้ ทางที่จะเข้าอาณาจักร 
นิรันดร์ของพระเยซูคริสต์ องค์พระผู้เป็น
เจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดของเราจะถูกจัด 
เตรียมอย่างพร้อมมูลให้กับพวกท่าน” 
2 เปโตร 1:10, 11 {MYP 116.1}

นี่คือวิถีทางหนึ่งท่ีเราม่ันใจได้ว่า
เราจะไม่พลาด ผู ้ที่ปฏิบัติตนด้วยแผน
ของการเพิ่มเติมเพื่อได ้มาซึ่งพระคุณ
ของคริสเตียนจะได้รับประกันว่าพระเจ้า 
จะทรงประกอบพระราชกิจด้วยแผนทวคูีณ 
เพือ่พระราชทานของประทานฝ่ายวญิญาณ 
ให้แก่คนเหล่านั้น {MYP 116.2}

อัครทูตเปโตรมอบถ้อยค�านี้แก ่
ทุกคนท่ีมีความเชื่ออันล�้าค่าแบบเดียว 
กันนี้ “ขอพระคุณและสันติสุขจงเพิ่มพูน 
แก่ท่านทั้งหลายยิ่งๆ ขึ้น โดยการรู้จัก 
พระเจ้าและพระเยซูองค์พระผู ้เป็นเจ้า 
ของเรา” 2 เปโตร 1:2 โดยพระคุณของ 
พระเจ้า ทกุคนท่ีมีความตัง้ใจจะได้ปีนบันได 
อันเจิดจ้านี้จากโลกสู่สวรรค์ จนในท่ีสุด 
“ด้วยการร้องเพลง และมีความยินดีเป็น 
นิตย์” จะเดินผ่านประตูเมืองเข้าสู ่นคร 

แห่งพระเจ้า--Review and Herald, Nov. 
15, 1887. {MYP 116.3}

คุณค่ำของกำรทดสอบ
การทดสอบแห่งชีวิตเป็นเครื่องมือ 

ของพระเจ้า เพื่อก�าจัดความไม่บริสุทธิ์
และความแข็งกระด้างออกจากอุปนิสัย 
การขัดเกลา การตะไบ การตกแต่ง การ
ขัดให้ขึ้นเงาเป็นกระบวนการที่เจ็บปวด 
เป็นเร่ืองยากที่จะถูกกดเข้าไปในเคร่ือง
เจียระไน แต่อัญมณีเม็ดนั้นก็ถูกขัดเกลา
จนเข ้ากันได ้พอดิบพอดีกับต�าแหน ่ง 
ของมันในพระวิหารบนสวรรค์ พระอาจารย์ 
จะไม่ลงแรงอย่างเอาใจใส่และอย่างละเอยีด 
ให้กับวัสดุท่ีไร้ค่า มีเพียงอัญมณีอันล�้าค่า 
เท่านัน้ทีจ่ะถกูเจยีระไนจนคู่ควรกับพระนเิวศ 
ของพระองค์-- “Thoughts from the Mount 
of Blessing,” p. 10. {MYP 117.1}

สถำนที่ลี้ลับแห่งฤทธำนุภำพ
ณ สถานลี้ลับขององค ์ผู ้ สูงสุด 

ภายใต้ร่มเงาขององค์พระผู้ย่ิงใหญ่มนุษย์
ชุมนุมกันเป็นครั้งเป ็นคราว พวกเขา
ติดสนิทกับพระองค์เป็นระยะเวลาหนึ่ง 
และผลที่แสดงออกให้เห็นเป็นผลงานที ่
ประเสริฐ จากนั้น ความเชื่อของพวกเขา 
ก็จืดจางลง  การติดสนิทกับพระเจ ้ า
ขาดตอนไป และชีวิตก็มัวหมอง แต่ชีวิต
ของพระเยซูเป็นชีวิตแห่งการไว้วางใจอยู่
ตลอดเวลา คงรักษาไว้ด้วยการติดสนิท
กับพระเจ้าอย่างต่อเนื่อง และการรับใช้
ของพระองค์บนสวรรค์และบนโลกเป็นไป
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อย่างไม่ล้มเหลวหรือสะดุด {MYP 117.2}
ในสภาพของมนุษย์ พระองค์ทรง

อ้อนวอนทูลขอต่อบัลลังก์ของพระเจ้า 
จนกระท่ังกระแสแห่งสวรรค์ไหลเข้าไปยัง
ความเป็นมนุษย์ของพระองค์เพื่อเชื่อม 

มนุษยชาติให้ต่อติดกับพระเจ้า พระองค ์
ทรงรับชวีติจากพระเจ้าแล้วถ่ายทอดต่อไป 
สู ่มนุษย์--“Education,” pp. 80, 81. 
{MYP 117.3}

ความชอบธรรมภายนอกจะเป็นพยาน

ให้กับความชอบธรรมภายใน. . . . 

ที่เราชอบธรรมได้ก็โดย [ที่พระเจ้า] ทรงถือว่าเราเป็นคนชอบธรรม

 ที่เราถูกช�าระให้บริสุทธิ์ได้ก็โดยความชอบธรรมที่ [พระองค์] 

ทรงส่งมอบให้แก่เรา  ความชอบธรรมประการแรกนั้น

เป็นกรรมสิทธิ์ที่จะให้เราไปยังสวรรค์  

ส่วนความชอบธรรมประการที่สองเป็นความเหมาะสม

ของเราส�าหรับสวรรค์

{MYP 35.2}



Lตอนที่ 3K ก้าวขึ้นสู่ชัยชนะ ] 87

การรวมเป็นหนึง่เดียวกับพระครสิต์ 

ด ้วยความเชื่อที่ มีชีวิตเป ็นสิ่ง ท่ี ย่ังยืน 

การรวมเป็นหนึ่งเดียวอื่นๆ จะต้องดับสูญ 

พระคริสต์ทรงเลือกเราก่อน โดยทรงช�าระ 

ด้วยค่าไถ่ที่ประเมินราคาไม่ได้เพื่อไถ่บาป 

ของเรา และผูเ้ชือ่เทีย่งแท้เลือกให้พระคริสต์ 

เป็นอันดับแรกและอันดับสุดท้ายและเป็น 

สิ่งดีท่ีสุดในทุกๆ ส่ิง แต่การรวมเป็นหนึ่ง 

เดียวนี้มีราคาที่เราต้องจ่าย เป็นการรวม 

เป็นหนึ่งท่ีต้องพึ่งอย่างสุดตัว เป็นท่ีท่ีคน 

ทะนงตนจะต้องเข้าไปอยู่ร่วมด้วย ทุกคน 

ที่สร้างการรวมเป็นหนึ่งนี้ขึ้นมาจะต้อง 

รู ้สึกถึงความต้องการพระโลหิตลบบาป 

ของพระคริสต์ พวกเขาต้องเปลี่ยนแปลง 

หัวใจ พวกเขาต้องยอมจ�านนความตั้งใจ 

ของตนเองต่อน�้าพระทัยของพระเจ้า จะมี 

การด้ินรนต่อสู ้กับอุปสรรคทั้งภายนอก 

และภายใน จะต้องลงแรงตัดขาดอย่าง

เจ็บปวดรวมทั้งลงแรงสร้างความผูกพัน 

หากเราต้องการเข้าร่วมความสัมพันธ์ 

เป็นหน่ึงเดียวกับพระคริสต์ จะต้องเอาชนะ 

ความทะนงตน ความเห็นแก่ตัว ความ 

หย่ิงยโสและการฝักใฝ่ทางโลก รวมทั้ง 

บาปทกุรูปแบบ เหตผุลทีท่�าไมคนมากมาย 

จึงพบว่าชีวิตคริสเตียนเป็นชีวิตท่ีล�าบาก

อย่างน่าเศร้า ท�าไมพวกคริสเตียนจึงเอา

แน่ไม่ได้และเปลี่ยนแปลงบ่อย ท้ังนี้เป็น

เพราะพวกเขาพยายามเอาตนเองเข้า

สนิทกับพระคริสต์โดยไม่ยอมท�าสิ่งแรก

คือแยกตนเองออกจากรูปเคารพทั้งปวงที่

ยังเก็บถนอมไว้ {MYP 118.1}

หลังจากการรวมเป็นหนึ่งเดียวกับ 

พระคริสต์ได้ก่อขึ้นมาแล้ว เราจะยังคง 

รักษาความสัมพนัธ์นีไ้ว้ได้ด้วยการอธษิฐาน 

อย่างมุ่งม่ันและด้วยความพากเพียรอย่าง

ไม่รู้เหนื่อยเท่านั้น เราต้องขัดขืน เราต้อง

ปฏิเสธ เราต้องเอาชนะตน ด้วยพระคุณ

ของพระคริสต์ ด้วยความกล้าหาญ ด้วย

ความเชื่อ ด้วยการเฝ้าระมัดระวัง  เรา

จึงจะได้รับชัยชนะ--“Testimonies  for 

the Church,” Vol. 5, p. 231. (120). 

{MYP 118.2}

บทที่

 31 กำรรวมเป็นหนึ่งเดียวกับพระคริสต์
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เยาวชนที่ติดตามพระคริสต์มีสงครามที่ต้องเข้าร่วมอยู่เบื้องหน้า

พวกเขามีกางเขนที่ต้องแบกในขณะที่ออกมาจากโลก

และด�าเนินชีวิตตามอย่างของพระคริสต์

{MYP 378.1}



ตอนที่	4

ด�ำเนินในควำมกระจ่ำง

บทที่	32-46

พระผู ้ช ่วยให้รอดทรงก�าลังโน้มพระกายลงมาเหนือคน

ทั้งหลายท่ีพระองค์ทรงไถ่ไว้ด้วยพระโลหิตของพระองค์และตรัส

อย่างอ่อนโยนด้วยพระทัยเมตตาอย่างไม่อาจจะบรรยายว่า “ท่าน

อยากจะหายเป็นปกติหรือเปล่า?” ยอหน์ 5:6 พระองค์ทรงบัญชา

คุณให้ลุกขึ้นด้วยสุขภาพท่ีแข็งแรงและมีสันติสุขในจิตใจ จงอย่า 

รอคอยจนกระท่ังรู้สึกว่าคุณได้รับการเปล่ียนแปลงอย่างครบถ้วน 

จงเชื่อพระค�าของพระผู้ช่วยให้รอด จงตั้งความมุ่งม่ันที่จะยืนเคียง

ข้างกับพระคริสต์ มุ ่งม่ันปรนนิบัติรับใช้พระองค์และเม่ือปฏิบัต ิ

ตามพระด�ารัสของพระองค์แล้ว คุณจะได้พละก�าลัง การกระท�า 

อันชั่วร้ายหรือกิเลสตัณหาใดๆ ก็ตามท่ีหมกมุ่นมานานจนผูกมัด

จิตใจและร่างกายเอาไว้ พระคริสต์ทรงสามารถและทรงปรารถนา 

ที่จะปลดปล่อยคุณให้หลุดพ้น พระองค์ประทานชีวิตแก่จิตวิญญาณ 

ที่ “ตายแล้วโดยการละเมิด” เอเฟซัส 2:1 พระองค์จะทรงปลดปล่อย 

ผูเ้ป็นเชลยทีถ่กูล่ามด้วยความอ่อนแอและความทุกข์ยากของโซ่ตรวน 

แห่งความผิดบาปให้เป็นอิสระ--“Ministry of Healing,” pp. 84, 85. 

{MYP 120.1}
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บทที่

32 เจริญขึ้นในพระคุณ

“แต่ขอพวกท่านจงเจริญขึ้นใน
พระคุณและในความรู้ของพระเยซูคริสต์
องค์พระผู้เป็นเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด
ของเรา” 2 เปโตร 3:18 เป็นสิทธิพิเศษ
ของคนหนุ่มสาวในขณะท่ีเขาเติบโตข้ึน
ในพระเยซู เขาก็จะเจริญขึ้นในความสง่า
งามและในสติปัญญาฝ่ายจิตวิญญาณด้วย 
เราจะเรียนรู้มากขึ้นและมากขึ้นด้วยการ
ศึกษาค้นคว้าพระคัมภีร์อย่างสนอกสนใจ 
แล้วปฏิบัติตามทางแห่งสัจธรรมและความ
ชอบธรรมตามท่ีพระคัมภีร์เปิดเผย ผู ้ท่ี
เจริญขึ้นในพระคุณตลอดเวลาจะมีความ
เชื่อที่ยืนหยัดม่ันคงและก้าวหน้าย่ิงขึ้น 
{MYP 121.1}

กำรเจริญเติบโตจ�ำเป็นต่อ 
กำรยืนหยัดมั่นคง

ในใจของเยาวชนทุกคนท่ีตั้งใจ
จะเป ็นสาวกของพระเยซูคริสต ์ควรมี
ความปรารถนาอย่างจริงใจท่ีจะบรรลุให้
ถึงมาตรฐานที่สูงสุดของคริสเตียนและ
เป็นผู้ท�างานร่วมกับพระคริสต์ หากเขา
ตั้งเป้าหมายที่จะเป็นผู้หนึ่งซึ่งจะปรากฏ
ตัวอยู่เบ้ืองหน้าบัลลังก์ของพระเจ้าอย่าง
ปราศจากมลทิน เขาควรก้าวไปข้างหน้า
อย่างไม่หยุดย้ัง วิธีเดียวท่ีจะยังคงยืน
หยัดอย่างม่ันคงได้คือการด�าเนินชีวิตใน 

พระเจ้าต้องมีความเจริญก้าวหน้าขึน้ทุกวนั 
ความเชื่อจะเพิ่มขึ้นหากเม่ือเข้าต่อสู้กับ
ความสงสัยและอุปสรรคแล้วความเชื่อจะ
เอาชนะสิ่งเหล่านี้ได้ การช�าระให้บริสุทธิ์
อย่างแท้จริงเป็นเร่ืองท่ีต้องท�าอย่างต่อ
เนื่อง หากคุณก�าลังเจริญขึ้นในพระคุณ
และในความรู้ของพระเยซูคริสต์ คุณจะ
พัฒนาทุกสิทธิพิเศษและทุกโอกาสเพื่อ
จะได้รับความรู้เร่ืองชีวิตและพระลักษณะ
ของพระคริสต์ให้มากขึ้น {MYP 121.2}

ความเชื่อในพระเยซูจะเพิ่มขึ้นเม่ือ
คุณติดสนิทกับพระผู้ไถ่ด้วยการใคร่ครวญ 
ถึงชีวิตไร้ต�าหนิของพระองค์และความรัก 
อันไม่มีขอบเขตจ�ากัดของพระองค์ คุณ 
ไม่มีทางหลู่เกียรติพระเจ้าได้มากไปกว่า 
การแสดงตนเป็นสาวกของพระเยซูแต่ยัง 
ห่างเหินไกลจากพระองค์ และไม่ได้ถูก 
หล่อเล้ียงโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของ 
พระองค์ เม่ือคุณเจริญขึ้นในพระคุณ คุณ 
จะชืน่ชอบไปเข้าร่วมประชมุทางศาสนาและ 
ยินดีเป็นพยานถึงความรักของพระคริสต ์
ต่อหน้าที่ประชุม ด้วยพระคุณของพระเจ้า 
พระองค์จะทรงกระท�าให้คนหนุม่สาวเป็นคน 
รอบคอบและประทานให้บุตรทั้งหลายมี 
ความรู้และประสบการณ์ พวกเขาจะเจริญข้ึน 
ในพระคุณทุกวัน คุณไม่ควรวัดความเชื่อ 
ด้วยความรู้สึกของตัวเอง {MYP 121.3}
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กำรส�ำรวจจิตใจ
จงส�ารวจหัวใจของตนเองและ 

สภาพของความรักที่คุณมีต ่อพระเจ ้า 
อย่างละเอยีดถีถ้่วน ให้ถามว่า ฉนัอทุศิเวลา 
อันล�้าค่าของวันนี้เพื่อแสวงหาเรื่องตาม
อ�าเภอใจตนเอง แสวงหาความเพลิดเพลิน
ของตนเองใช ่ไหม หรือฉันท�าให้ผู ้อื่น
มีความสุขบ้างไหม ฉันช่วยผู ้ที่ใกล้ชิด
ฉันให้อุทิศตนแด่พระเจ้าและชื่นชมกับ
เรื่องของนิรันดร ์กาลมากขึ้นไหม ฉัน
น�าเร่ืองของศาสนามาให้กับคนในบ้าน
ของฉันและแสดงให ้พวกเขาเห็นถึง
พระคุณของพระคริสต์ด ้วยค�าพูดและ
กิริยาท่าทางของฉันไหม ฉันให้เกียรติ 
แก่บิดามารดาด้วยความเคารพเชื่อฟัง 
ของฉันไหมและนั่นเป็นการเชื่อฟังตาม 
พระบัญญัติข้อท่ีห้า ฉนัชืน่ชมยินดีท�าหน้าที่ 
เลก็น้อยประจ�าวันของฉนัด้วยความซือ่สัตย์ 
และท�าสิง่ท่ีฉนัพอจะท�าได้เพือ่ช่วยแบ่งเบา 
ภาระให้แก่ผู้อื่นบ้างไหม ฉันควบคุมปาก 
ไม่ให้พูดเร่ืองเหลวไหลและล้ินไม่ให้พูด 
ค�าหลอกลวงมารยาหรือไม่ ฉนัถวายเกียรต ิ
แด่พระคริสต์องค์พระผู้ไถ่ของฉันหรือไม่
พระผู้ทรงพลีพระชนม์ชีพอันล�้าค่าเพื่อให้ 
ชวีตินิรันดร์อยูใ่นขอบเขตท่ีฉนัจะไขว่คว้าได้ 
{MYP 122.1}

จงเฝ้ำระวังและอธิษฐำน
เยาวชนท่ีรัก ตอนเร่ิมต้นของวนัใหม่ 

อย่าละเลยท่ีจะอธษิฐานด้วยความจริงใจต่อ 
พระเยซูเพื่อพระองค์จะประทานพละก�าลัง 
และพระคุณแก่คุณเพื่อต่อต้านการทดลอง 

ของศัตรไูม่ว่าจะมาด้วยรูปแบบใด และหาก 
คุณอธิษฐานอย่างร้อนรนด้วยความเชื่อ 
และความส�านึกผิดของจิตวิญญาณ องค์ 
พระผู้เป็นเจ้าจะสดับค�าอธิษฐานของคุณ 
แต่คุณเองก็ต้องเฝ้าระมัดระวงัและอธษิฐาน 
พระเยซูตรัสว่า “จงขอแล้วจะได้ จงหา 
แล้วจะพบ จงเคาะแล้วจะเปิดให้แก่พวกท่าน 
เพราะว่าทุกคนท่ีขอก็ได้ และทุกคนที่ 
แสวงหาก็พบ ทกุคนที่เคาะก็จะเปิดให้เขา 
ในพวกท่านมีใครบ้างทีจ่ะเอาก้อนหนิให้ลกู 
เม่ือเขาขอขนมปัง? หรือให้งเูม่ือลกูขอปลา? 
เพราะฉะนัน้ ถ้าพวกท่านเองผูเ้ป็นคนบาป 
ยังรู้จักให้ของดีแก่ลูกของตน ยิ่งกว่านั้น 
สกัเท่าใด พระบิดาของท่านผูส้ถติในสวรรค์ 
จะประทานส่ิงดีแก่พวกที่ขอต่อพระองค์” 
มัทธิว 7:7-11 {MYP 122.2}

เด็กๆ และเยาวชนน�าความทุกข ์
และความว้าวุ ่นใจมาเข้าเฝ้าพระเยซูได ้
และพวกเขาตระหนักว่าพระองค์จะทรง 
เอาใจใส่ค�าอ้อนวอนทูลขอของพวกเขา 
และประทานแก่พวกเขาตรงตามทีต้่องการ 
ขอให้คุณเอาจริงเอาจังและแน่วแน่ เอา
พระสัญญาของพระเจ้าทูลเสนอพระองค ์
และเชื่อโดยปราศจากข้อสงสัย อย่ารอ
จนให้เกิดความรู้สึกพิเศษก่อนท่ีจะคิดว่า
พระองค์ทรงตอบค�าอธิษฐาน อย่าก�าหนด 
วธิใีดทีเ่ฉพาะเพือ่ให้องค์พระผูเ้ป็นเจ้าทรง 
กระท�าการใดก่อนท่ีคุณจะเชื่อว่าคุณจะรับ 
สิ่งท่ีทูลขอต่อพระองค์ แต่คุณต้องวางใจ
ในพระวจนะค�าของพระองค์ และฝากเร่ือง 
ทัง้หมดไว้ในพระหตัถ์ขององค์พระผูเ้ป็นเจ้า 
ด้วยความเชื่ออย่างเต็มท่ีว่าค�าอธิษฐาน 
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ของคุณจะได้รับการตอบสนอง ค�าตอบ 
จะมาตรงตามเวลาและด้วยวิธีจ�าเพาะท่ี 
พระบิดาบนสรวงสวรรค์ทรงเล็งเห็นว่าจะ 
เป็นประโยชน์ต่อคุณ จากนั้นจงด�าเนิน
ชีวติให้เป็นไปตามค�าอธษิฐานของคุณ เดิน
ต่อไปด้วยความถ่อมตนและรุกไปข้างหน้า
อย่างไม่หยุดยั้ง {MYP 123.1}

“เพราะพระยาห์เวห์พระเจ้าทรง
เป็นดวงตะวันและเป็นโล่ พระยาห์เวห์
ประทานความโปรดปรานและเกียรติ 
พระองค์มิได้ทรงหวงส่ิงดีอันใดไว้จาก
บรรดาผู้ท่ีด�าเนินในความซื่อสัตย์” สดุดี 
84:11 {MYP 123.2}

“บรรดาวิสุทธิชนของพระองค์ จง
ย�าเกรงพระยาห์เวห์ เพราะผู ้ท่ีย�าเกรง
พระองค์ไม่ขาดแคลน เหล่าสิงห์หนุ่มยัง 
ขาดแคลนและหิวโหย แต่ผู ้ที่แสวงหา 
พระยาห์เวห์ไม่ขาดสิง่ดีใดๆ” สดุดี 34:9, 10 
{MYP 124.1}

“ก็จงระวังล้ินของเจ้าจากความชั่ว 
และอย่าให้ริมฝีปากพูดล่อลวง จงหันจาก
ความชั่ว และจงท�าความดี จงแสวงหา
สันติภาพ และจงติดตามมันไป พระเนตร
ของพระยาห์เวห์เฝ้าดูคนชอบธรรม และ
พระกรรณของพระองค์สดับค�าอ้อนวอน
ของเขา แต่พระพักตร์ของพระยาห์เวห์
ตั้งต่อสู้ผู ้ท�าความชั่ว เพื่อจะตัดอนุสรณ์
ของพวกเขาเสียจากแผ่นดินโลก เม่ือคน
ชอบธรรมร้องทูล พระยาห์เวห์ทรงสดับ 
และทรงช่วยกู ้เขาให้พ้นจากความยาก
ล�าบากทั้งสิ้น พระยาห์เวห์ทรงอยู่ใกล้ผู้ท่ี
ใจแตกสลาย และทรงช่วยผู้ส้ินหวัง” สดุดี 

34:13-18 {MYP 124.2}
สัญญาท่ีครบถ้วนและมากมาย

เหล่าน้ีจะได้มาด้วยเงื่อนไขคือเม่ือคุณ
เลิกท�าชั่วและฝึกท�าดี [“จงช�าระตัว และ 
ท�าตวัเจ้าให้สะอาด จงเอาความชัว่ของเจ้า 
ไปให้พ ้นจากสายตาเรา จงเลิกท�าชั่ว 
จงฝึกท�าดี จงเสาะหาความเป็นธรรม จง 
แก้ไขการบีบบังคับ จงแก้ต่างให้ลกูก�าพร้า 
พ่อ จงสู ้ความเพื่อหญิงม่าย” อิสยาห ์
1:16, 17] จากนั้นตั้งเป้าหมายของชีวิต
ไว ้ให ้สูง  เหมือนท่ีโยเซฟและดาเนียล
รวมทั้งโมเสสเคยท�ามาแล้วในอดีต และ
ใคร่ครวญถึงต้นทุนของการสร้างอุปนิสัย
และลงมือสร้างเพื่อเวลานี้และนิรันดร์กาล 
{MYP 124.3}

เราอ่อนแอและขาดสติปัญญา แต่
พระเจ้าตรัสว่า “แต่ถ้าใครในพวกท่านขาด
สติปัญญา ให้คนนั้นทูลขอจากพระเจ้า 
ผู้ประทานให้กับทุกคนด้วยพระทัยกว้าง
ขวางและไม่ทรงต�าหนิ แล้วเขาก็จะได้รับ
ตามท่ีทูลขอ” ยากอบ 1:5 จงเรียนรู้เพียง
แค่ให้เป็นคนละเอียด ไม่ปล่อยมือที่ยึด
พระเจ้าไปเป็นอันขาด พากเพียรในการ
ปรนนิบัติรับใช้พระองค์ แล้วคุณจะเป็น
ผู ้มีชัยโดยพระโลหิตของพระเมษโปดก 
{MYP 124.4}

ควำมเป็นไปได้อย่ำงไร้ขีดจ�ำกัด
เพื่อกำรดี

ในการท�างานนี้เพื่อตัวคุณเอง คุณ 
ก�าลังส่งอทิธพิลต่อผูค้นมากมายทีคุ่ณคบหา 
สมาคมด้วย ถ้อยค�าที่พูดถูกกาลเทศะ 
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จะเกดิผลดีเพยีงไร ค�าพดูทีส่ร้างความหวงั 
ความกล้าหาญและความตั้งใจมีพลังมาก
เพียงไรในการดึงผู ้ที่ก�าลังไถลสู ่ความ
เสื่อมศีลธรรมให้กลับขึ้นมาสู่ทางท่ีถูกต้อง 
วัตถุประสงค์อันแน่วแน่ที่ คุณมีในการ
ด�าเนินตามหลักการท่ีดีจะส่งอิทธิพลเพื่อ
ถ่วงดุลแก่จิตวิญญาณให้เดินไปในทิศทาง
ที่ถูกต้อง {MYP 124.5}

เร่ืองดีท่ีคุณจะท�านั้นไม่มีขอบเขต
จ�ากัด หากคุณน�าพระวจนะของพระเจ้า
มาเป็นกฎระเบียบในชีวิตของคุณ และ
ควบคุมการกระท�าท้ังหมดของคุณตาม
ค�าสอนเหล่านั้น ทุ่มเทวัตถุประสงค์และ
ความพยายามทั้งหมดของคุณในการ
ปฏิบัติหน้าที่ให้ส�าเร็จเพื่อเป็นพระพร
มิใช่เป็นค�าสาปต่อผู้อ่ืนแล้ว ความส�าเร็จ 
จะสวมมงกุฎให้กับความพยายามของคุณ 
คุณได้จัดวางตัวคุณเองให้มีความสัมพันธ์
กับพระเจ้า คุณกลายเป็นช่องทางแห่ง 
ความกระจ่างแก่ผู ้อื่น คุณได้รับเกียรต ิ
เป็นผูร่้วมงานกับพระเยซ ูและไม่มีเกียรตใิด 
ที่งามสง่ายิ่งกว่าพระค�าแห่งพระพรที ่
ออกจากพระโอษฐ์ของพระผูช่้วยให้รอดว่า 

“ดีแล้ว เจ้าเป็นบ่าวท่ีดีและซื่อสัตย์ เจ้า 
ซือ่สัตย์ในของเล็กน้อย เราจะตัง้เจ้าให้ดูแล 
ของจ�านวนมาก เจ้าจงร่วมยินดีกับนาย 
ของเจ้าเถิด” มัทธิว 25:21--The Youth’s 
Instructor, September 1,1886. {MYP 
125.1}

กำรยอมจ�ำนนตนเอง
พระผู้ไถ่ไม่ทรงยอมรับการรับใช้ 

ท่ีไม่เต็มใจ ทุกวันคนงานของพระเจ้าต้อง 
เรยีนรู้ความหมายของการยอมจ�านนตนเอง 
เขาต้องศกึษาพระวจนะของพระเจ้า เรียนรู้ 
ถึงความหมายและเชื่อปฏิบัติตามค�าสอน 
เหล่าน้ัน ด้วยการท�าเช่นนี้ เขาจึงจะบรรลุ 
ถึงมาตรฐานความไพบูลย์ของพระคริสต์ 
วันแล้ววันเล่าพระเจ้าทรงร่วมงานกับเขา 
ฝึกอุปนิสัยของเขาให้ดีพร้อมเพื่อยืนหยัด 
ได้ในวาระแห่งการทดสอบคร้ังสุดท้าย 
และวนัแล้ววนัเล่า ผูเ้ชือ่จะผ่านการทดสอบ 
ที่สุดยอดต่อหน้าผู้คนและเหล่าทูตสวรรค์
เพื่อแสดงให้พวกเขารู ้ว ่าพระกิตติคุณ
น้ันกู้มนุษย์ผู ้ตกอยู ่ในบาปได้อย่างไร-- 
“Gospel Workers,” p. 113. {MYP 125.2}
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บทที่

 33 กำรท�ำตำมอย่ำงชำวโลก

ผู ้ ท่ี เ ดินไปบนเส ้นทางคับแคบ
จะสนทนากันถึงเร่ืองความชื่นชมยินดี
และความสุขที่เขาทั้งหลายจะมีเม่ือไป 
ถงึปลายทาง ใบหน้าของพวกเขาจะเป็นทุกข์ 
อยู่บ่อยคร้ัง แต่บ่อยคร้ังยังเปล่งประกาย 
ด้วยความสุขแห่งความชื่นชมยินดีที่บริสุทธิ์ 
และศักด์ิ สิทธิ์   คนเหล ่านี้ ไม ่แต ่งกาย 
เหมือนคนที่เดินบนทางกว้างหรือสนทนา 
เหมือนพวกเขา หรือท�าตามแบบของพวกเขา 
พระเจ้าประทานแบบอย่างพระลักษณะแก ่
พวกเขาแล้ว พระผู้ทรง “รับความเจบ็ปวด 
และคุ้นเคยกับความทกุข์ยาก” อิสยาห์ 53:3 
ทรงเปิดทางให้พวกเขาแล้วและทรงด�าเนนิ 
ผ่านทางนั้นด้วยพระองค์เอง ผู ้ติดตาม 
พระองค ์ต ่างมองเห็นรอยพระบาทของ 
พระองค์และได้รับการปลอบประโลมและ 
ก�าลังใจ พระองค์ทรงด�าเนินผ่านทางนั้น 
อย่างปลอดภัย พวกเขาก็ท�าได้เช่นกัน 
หากพวกเขาเดินตามรอยพระบาทของ 
พระองค์ {MYP 126.1}

ทำงกว้ำง
บนถนนกว้าง ทุกคนจะยุ่งอยู่กับ 

เ ร่ืองของตนเอง  เคร่ืองแต ่งกายของ 
ตนเอง และความสนุกสนานเพลิดเพลินใจ 
ต่างๆ บนทางนั้น พวกเขาปล่อยตัวให้
กับความเฮฮาสนุกสนานและความร่าเริง
และไม่คิดค�านึงถึงผลการเดินทางของตน

ท่ีต้องเผชิญกับความพินาศอย่างแน่นอน 
เม่ือถงึปลายทางนัน้ ทกุวันพวกเขาเข้าใกล้ 
ความพินาศของตนเองมากขึ้น แต่ก็ยัง 
เร่งต่อไปอย่างบ้าคลัง่ เร็วขึน้และเร็วยิง่ขึน้ 
โอ ช่างเป็นภาพอันน่าหวาดกลัวต่อดิฉัน 
{MYP 126.2}

ดิฉันเห็นคนจ�านวนมากเดินไป
ตามทางกว้างนี้ ผู ้ซึ่งเขียนข้อความนี้ไว้
บนตัวเองว่า  “ตายไปจากทางโลกแล้ว 
วาระสุดท้ายอยู่ใกล้แค่เอื้อม จงเตรียมตัว 
คุณให้พร้อม” พวกเขาดูเหมือนชาวโลก
หลงตนท่ีอยู่รอบตัว ยกเว้นมีเงารอยเศร้า 
ท่ีดิฉันสังเกตเห็นบนใบหน้าของพวกเขา 
ค�าสนทนาของพวกเขาก็คล้ายกับของคน
รอบตัวที่เพลิดเพลินส้ินคิด แต่บางคร้ัง 
พวกเขาจะชี้ให้คนอื่นดูตัวอักษรที่อยู่บน
อาภรณ์ของพวกเขาด้วยความพึงพอใจ 
อย่างย่ิงพร้อมกับเรียกร้องให้คนเหล่านั้น 
มีข้อความอย่างเดียวกันด้วย พวกเขา
อยู่บนทางกว้าง กระนั้นก็ยังอ้างว่าเป็น 
กลุ่มคนท่ีเดินอยู่บนทางแคบ ผู้ที่อยู่รอบ 
กายพวกเขาจะพดูว่า “เราไม่เหน็ความแตก 
ต่างระหว่างตัวท่านกับพวกเราเลย เรา 
แต่งกาย พดูและประพฤตเิหมือนกัน”. . . . 
{MYP 126.3}

ดิฉันได้รับการชี้ให้เห็นถึงการท�า 
ตัวเหมือนอย่างชาวโลกของผู้ท่ีถือรักษา
วนัสะบาโต โอย ดิฉนัเหน็ว่าช่างน่าอบัอาย 
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ต่อความเชื่อและน่าอัปยศต่ออุดมการณ์ 
ของพระเจ้าย่ิงนกั พวกเขามุสาต่อความเชือ่ 
ของตนเอง พวกเขาคิดว่าตนไม่เหมือน 
ชาวโลก แต่พวกเขาท�าตัวคล้ายพวกเขา
มากในเร่ืองการแต่งกาย การสนทนาและ 
การปฏิบัตตินจนแทบจะไม่มีความแตกต่าง 
ดิฉันเห็นพวกเขาประดับเรือนร่างอันน่า 
สมเพชไม่จรีงัของพวกเขาท่ีทุกเสีย้ววนิาที 
อาจถูกนิ้วพระหัตถ์ของพระเจ้าสัมผัสและ 
วางลงกับเตียงที่เจ็บปวดรวดร้าว โอย 
ท�าไมขณะท่ีพวกเขาเข้าใกล้การเปล่ียนแปลง 
สุดท้าย จึงปล่อยให้ความเจ็บปวดรวดร้าว 
แห่งความตายมาท�าลายโครงร่างของพวกเขา 
ค�าถามยิ่งใหญ่ในขณะนั้นคือ “ฉันเตรียม
พร้อมที่จะตายไหม พร ้อมที่จะยืนอยู ่
เบ้ืองพระพักตร์ของพระเจ้าและผ่านการ
พิพากษายิ่งใหญ่ได้ไหม” {MYP 127.1}

ในเวลานั้น  ให ้ถามพวกเขาถึง 
ความเห็นเร่ืองการประดับร่างกาย และ 
หากพวกเขายงัมีความรู้สกึถงึการเตรยีมตวั 
ให้พร้อมเพื่อปรากฏตัวต่อเบ้ืองพระพักตร์
พระเจ้าแล้ว พวกเขาจะตอบคุณว่า หาก 
พวกเขาจะน�าอดีตกลบัคืนและใช้ชวีติใหม่ได้ 
พวกเขาจะแก้ไขชวีติของตนเอง จะหลีกหนี 
จากความโง่เขลาของโลก ความไร้สาระ
ของมัน ความหย่ิงยโสของมัน และจะ 
ประดับกายอย่างเรียบง่าย และท�าเป็น
ตัวอย ่างแก ่คนรอบข ้าง พวกเขาจะ
ด�าเนินชีวิตเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้า 
{MYP 127.2}

ท�าไมจึงเป็นเร่ืองยากที่จะด�าเนิน
ชีวิตแบบปฏิเสธความต้องการของตนเอง

และถ่อมตน นั่นเป็นเพราะผู้ท่ีอ้างตนเป็น
คริสเตียนยังไม่ยอมตายต่อทางโลก การ
ด�าเนินชีวิตจะเป็นเร่ืองง่ายหลังจากท่ีเรา
ตายต่อทางโลกแล้ว แต่คนมากมายยัง
คงตามหากระเทียมจีนและหอมใหญ่ของ 
ประเทศอยีปิต์ พวกเขามีนสิยัทีจ่ะแต่งกาย 
และประพฤติเหมือนอย่างชาวโลกมาก 
เท่าท่ีจะท�าได้แต่กระนั้นก็ไปสวรรค์ด้วย 
คนเหล่านีปี้นขึน้โดยทางอืน่ พวกเขาไม่ได้ 
เข้าทางประตท่ีูแคบและทางทีล่�าบาก. . . . 
{MYP 127.3}

คนเหล่านีจ้ะไม่มีข้อแก้ตวั หลายคน 
แต่งกายแบบชาวโลกเพื่อสร้างอิทธิพล 
แต่ในเรื่องนี้พวกเขากลับท�าความผิดท่ี
น่าเศร้าและอันตรายยิ่ง หากพวกเขา
ต้องการอิทธิพลท่ีซื่อสัตย์และช่วยเขา
ให้รอดได้ จงให้พวกเขาด�าเนินชีวิตตาม
ความเชื่อ แสดงออกถึงความศรัทธาด้วย
การกระท�าที่ชอบธรรมของพวกเขาและ
ท�าให้เห็นความแตกต่างมหาศาลระหว่าง
คริสเตียนกับชาวโลก ดิฉันเห็นแล้วว่า 
ค�าพูด การแต่งกายและความประพฤติ
ควรส�าแดงถึงพระเจ้า แล้วอิทธิพลอัน
บริสุทธิ์จะสาดส่องลงมายังพวกเขาและ
คนท้ังหมดจะยอมรับว่าคนเหล่านี้เคย
อยู่กับพระเยซู ผู้ไม่เชื่อจะตระหนักได้ว่า
สัจธรรมท่ีเราเชื่อนั้นมีอิทธิพลอันบริสุทธิ ์
และความเชือ่ในการเสด็จมาของพระคริสต์ 
มีผลต่ออุปนิสัยของชายหรือหญิง หากมี 
ผูใ้ดหวงัทีจ่ะสร้างอทิธิพลส่งผลต่อสัจธรรม 
ให้พวกเขาด�าเนินชีวิตและเลียนแบบอย่าง 
อันถ่อมตนของพระคริสต์ {MYP 128.1}
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กำรเตรียมตัวเพื่อกำรเสด็จมำ
ของพระเยซู

ดิฉันประจักษ์แล้วว่าพระเจ้าทรง
เกลียดชังความหยิ่งยโส และคนเย่อหย่ิง
รวมทั้งผู้ท่ีท�าชั่วท้ังหมดจะเป็นตอข้าวและ
เม่ือวันนั้นมาถึงจะถูกเผาไปจนหมดสิ้น 
ดิฉันเห็นว่าข่าวของทูตสวรรค์องค์ที่สาม
ยังต้องออกฤทธิ์เหมือนเชื้อท�าขนมปังต่อ
หัวใจของคนมากมายท่ีแสดงตนว่าเชื่อ
ข่าวนี้และก�าจัดความหย่ิงทะนง ความ
เห็นแก่ตัว ความโลภและความรักในทาง
โลกของพวกเขาให้หมดไป {MYP 128.2}

พระเยซูก�าลังเสด็จมาและพระองค์
จะทรงพบกลุ ่มคนท่ียังลอกเลียนแบบ 
ชาวโลกหรือไม่ และพระองค์จะทรงยอมรบั 
คนเหล่านี้ว่าเป็นประชากรของพระองค์
ท่ีพระองค์ทรงช�าระให้บริสุทธิ์เพื่อจะเป็น
ของพระองค์ไหม โอย ไม่มีทางอย่าง
แน่นอน ไม่มีผู ้ใดยกเว้นผู ้ท่ีบริสุทธิ์และ
ไร้มลทินที่พระองค์จะทรงยอมรับว่าเป็น
ของพระองค์ คนเหล่านั้นท่ีได้รับการช�าระ
ให้บริสุทธิ์และฟอกให้ขาว ผ่านความยาก 
ล�าบากและรักษาตัวโดยแยกตัวเองให้พ้น 
จากราคีของโลกคอืผูท้ีพ่ระองค์ทรงยอมรับ 
ว่าเป็นของพระองค์ {MYP 128.3}

ในขณะท่ีดิฉนัมองเหน็ความจริงอนั 
น่ากลัวท่ีประชากรของพระเจ้าลอกเลียน
แบบชาวโลก โดยไม่เห็นความแตกต่าง--
ยกเว้นในนาม--ระหว่างคนจ�านวนมากท่ี 
อ้างตนว่าเป็นสาวกของพระเยซูพระผู้ทรง 
สุภาพอ่อนโยนและใจอ่อนน้อมกับผูไ้ม่เชือ่ 
แล้ว จติใจของดิฉนัเป็นทกุข์ยิง่นกัเม่ือเห็น 

พระเยซูบาดเจ็บและถูกท�าให ้อับอาย 
ขายหน้าต่อหน้าสาธารณชน ทูตสวรรค ์
องค์หนึ่งเม่ือเห็นประชากรของพระเจ้า 
ท่ีอ้างตนเป็นผู้เชื่อรักทางโลกเข้าร่วมกับ 
ค่านิยมทางโลกและติดตามแฟชั่นของโลก 
แล้ว ร้องขึ้นอย่างเศร้าเสียใจว่า “จงปลด 
ตวัเองออกมา จงปลดตวัเองออกมาเกลือก 
ว่าพระองค์จะทรงจัดให้เจ้ารับส่วนแบ่ง
ร่วมกันกับพวกหน้าซื่อใจคดและผู้ไม่เชื่อ
ที่อยู่ภายนอกนครนั้น ความเชื่อของเจ้า
เพียงแต่จะท�าให้เจ้ารับความทุกข์ทรมาน
มากข้ึน และเจ ้าจะถูกลงโทษมากข้ึน
เพราะเจ้าเข้าใจน�้าพระทัยของพระองค์แต่
เจ้าไม่ยอมปฏิบัติตาม” {MYP 129.1}

ผู ้ ท่ีอ ้างว ่าตนเชื่อข ่าวสารของ 
ทูตสวรรค์องค์ท่ีสามมักน�าความเส่ือมมาสู่ 
พระราชกิจของพระเจ้าด้วยการไม่เอาจริง 
พูดเล่นและไม่ถือว่ามีสาระ ดิฉันได้รับ
การเปิดเผยว่าความชั่วนี้มีกระจายอยู ่
ทั่วทุกระดับชั้น ดิฉันเห็นว่าเราควรถ่อมใจ 
ลงต่อเบ้ืองพระพกัตร์พระผูเ้ป็นเจ้า ชนชาติ 
อิสราเอลของพระเจ้าจะต้องฉีกใจและ
ไม่ใช่ฉีกเสื้อ ความเรียบง่ายแบบเด็กนั้น
ไม่ค ่อยจะมีให้เห็น ความชื่นชอบของ
มนุษย์เป็นท่ีต้องการมากกว่าความไม่พอ
พระทัยของพระเจ้า {MYP 129.2}

ทูตสวรรค์กล่าวว่า “จงจัดระเบียบ 
หวัใจของเจ้าให้เรียบร้อยเกลอืกว่าพระองค์ 
จะมาหาเจ้าเพื่อพิพากษาเจ้าและเส้นด้าย 
เปราะบางจะถูกตัดขาดและเจ้าจะนอน
อยู่ในหลุมศพโดยไม่ได้รับการปกป้อง 
ไม่พร้อมเพื่อการพิพากษา หรือเจ้าอาจ 
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ไม่ต้องไปนอนอยู่ในหลุมฝังศพ นอกจาก 
ว่าจงรีบสร้างสันติกับพระเจ้าและแยก 
ตัวเองออกจากโลก มิฉะน้ันใจของเจ้าจะ 
ยิง่แขง็กระด้างและเจ้าจะพงิตวักับไม้ค�า้ยัน 
จอมปลอม เป็นการตระเตรียมที่ทึกทักขึ้น 
เอาเอง และเจ้าจะพบความผิดของเจ้าเอง 
เม่ือสายเกินไปที่จะได้ความหวังอันม่ันคง” 
--“Testimonies for the Church,” Vol. 1, 
pp. 127-134. {MYP 129.3}

จะได้ประโยชน์อะไร
พระคริสต ์ทรงเรียกทุกคนให ้

พิจารณา ค�านวณอย่างสัตย์ซื่อ จงวาง
พระเยซูบนจานตาชั่งด้านหน่ึงซึ่งหมาย
ถึงสมบัติ ชีวิต ความจริงนิรันดร์ สวรรค์
และความชื่นชมยินดีของจิตวิญญาณที ่
ได้รบัการไถ่ในพระคริสต์ ส่วนอกีด้านหนึง่ 
ให้ใส่สิง่ท่ีน่าสนใจทุกอย่างท่ีโลกนีจ้ะมอบให้ 
คราวนีใ้ห้น�าจติวญิญาณทีห่ลงหายของคณุ 
และจิตวิญญาณของคนอื่นที่คุณน่าจะมี 
ส่วนช่วยเหลือให้ปลอดภัยไปวางไว้บน 
จานตาชัง่อกีด้านหนึง่และส่วนอกีด้านหนึง่ 

ให้เอาชีวิตของคุณและชีวิตของคนอื่นๆ 
เทียบกบัชวีติของพระเจ้าจงชัง่ส�าหรับเวลานี ้
และส�าหรับเวลาอันเป็นนิรันดร์ ขณะที ่
คุณก�าลังกระท�าส่ิงเหล่านี้อยู่ พระคริสต์ 
ตรัสว่า “เพราะเขาจะได้ประโยชน์อะไร ถ้า 
ได ้สิ่งของส้ินทั้งโลก แต ่ต ้องเสียชี วิต 
ของตน” มาระโก 8:36 {MYP 130.1}

พระเจ้าทรงประสงค์ให้เราเลือกส่ิง 
ของในสวรรค์แทนสิง่ของในโลกนี ้พระองค์ 
ทรงเปิดทางให้เราลงทุนเพื่อกิจการใน
สวรรค์ พระองค์จะประทานการสนับสนุน
แก่เป้าหมายชีวิตอันสูงส่งท่ีสุดของเรา
และหลักประกันส�าหรับสมบัติท่ีมีค่ามาก
ที่สุด พระองค์ตรัสว่า “เราจะท�าให้การหา
คนน้ันยากกว่าการหาทองค�านพคุณ และ
การหามนุษย์ยากกว่าการหาทองค�าแห่ง
โอฟีร์” อิสยาห์ 13:12 ในขณะที่ทรัพย์
สมบัติซึ่งมอดกินได้และสนิมกัดกร่อนถูก
กวาดท้ิงไปแล้วนั้น ผู้ติดตามพระคริสต์จะ
ชื่นชมยินดีในสมบัติสวรรค์ของพวกเขา
ซึ่งเป็นทรัพย์ที่ไม่เสื่อมสลาย--“Christ’s 
Object Lessons,” p. 374. {MYP 130.2}
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บทที่

 34 ประสบกำรณ์ชีวิตครสิเตียนขนำนแท้

ดิฉนัรู้ดีว่าหากคนหนุม่สาวไม่มีการ 
เปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิงและการกลับใจ 
อย่างครบถ้วนแล้ว พวกเขาอาจหมดหวัง 
ที่จะไปสวรรค์ จากสิ่งที่ส�าแดงแก่ดิฉันนั้น 
มีเยาวชนที่ยอมรับในเร่ืองศาสนาและ 
สจัธรรมเป็นผูก้ลบัใจอย่างแท้จรงิไม่ถงึครึง่ 
หากพวกเขากลับใจใหม่แล้ว ก็คงออกผล 
ที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้า คนมากมาย
พึ่งพิงอยู่กับความหวังท่ีทึกทักขึ้นมาเอง 
โดยปราศจากฐานรากท่ีแท้จริง ธารน�้าพุนี ้
ยังไม่ถูกช�าระให้สะอาด ดังนั้น สายน�้า 
ที่ไหลออกมาจากน�้าพุน้ีจึงไม่บริสุทธิ์ จง 
ช�าระบ่อน�้าพุและธารน�้าท่ีไหลออกมาจึง 
จะบริสุทธิ์ {MYP 131.1}

หากหัวใจถูกต้อง ค�าพูด การแต่ง
กายของคุณ ความประพฤติของคุณจะ
ถูกต้องทั้งส้ิน พระลักษณะที่แท้จริงของ
พระเจ้ายังขาดแคลน ดิฉันไม่ต้องการหลู่
เกียรติพระอาจารย์ของดิฉันมากเท่ากับ
การยอมรับผู้ที่ไม่เอาใจใส่ ท�าทีเล่นทีจริง 
และขาดการอธิษฐานว่าเป็นคริสเตียนคน
หนึ่ง ไม่เลย คริสเตียนคนหนึ่งจะมีชัยชนะ 
เหนอืการถกูรมุเร้าและเหนอืตณัหาของตน 
ยังมีทางบ�าบัดส�าหรับจติวญิญาณทีเ่จบ็ป่วย 
ด้วยบาป ทางบ�าบัดนั้นอยู่ในองค์พระเยซู 
พระผู้ช่วยให้รอดผู้ประเสริฐ พระคุณของ
พระองค์มีมากพอส�าหรับผู้ท่ีอ่อนแอที่สุด 
และผูท้ีแ่ขง็แรงทีส่ดุก็ต้องมีพระคณุนีเ้ช่นกัน 

มิฉะนั้นเขาก็ต้องพินาศ {MYP 131.2}

พระคุณช่วยให้รอด
ดิฉนัเข้าใจแล้วว่าเราจะรับพระคุณนี้ 

ได้อย่างไร จงปลีกตัวไปยังห้องชั้นใน 
ของคุณเอง และอยู ่ในนั้นตามล�าพังทูล 
อ้อนวอนต่อพระเจ้าดังนี้ “ข้าแต่พระเจ้า 
ขอทรงเนรมิตสร้างใจสะอาดในข้าพระองค์” 
สดุดี 51:10 จงมีความกระตือรือร้น จริงใจ 
ค�าอธิษฐานที่ มีศรัทธาสูงบังเกิดผลสูง 
เหมือนเช่นลักษณะที่ยาโคบปล�้าสู้ในการ
อธิษฐาน พระเยซูทรงทนเจ็บปวดในสวน
แห่งนั้น ทรงหล่ังเหงื่อเป็นหยดพระโลหิต
เม็ดโต คุณก็ต้องทุ่มเทอย่างแรงกล้า อย่า 
ออกจากห้องนัน้จนกว่าคุณรู้สกึว่าเข้มแข็ง 
ในพระเจ้า จากนั้น ให้เฝ้าสังเกตตราบใด 
ที่คุณเฝ้าระวังและอธิษฐาน คุณจะควบคุม 
การรุมเร้าอันชั่วร้ายเหล่านี้ได้และพระคุณ
ของพระเจ้าจึงจะปรากฏและปรากฏใน 
ตัวคุณ {MYP 131.3}

ไม่เลย ดิฉนัไม่ควรยุติทีจ่ะเตอืนคุณ 
เพื่อนผู ้เยาว์ท้ังหลาย จงแสวงหาองค์
พระผู้เป็นเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจของคุณ จง
เข้ามาด้วยใจท่ีกระตือรือร้น และเม่ือคุณ
รู้สึกอย่างจริงใจว่าหากปราศจากความ
ช่วยเหลือของพระเจ้าแล้วคุณจะพินาศ 
เม่ือคุณกระหายแสวงหาพระองค์ด่ังเช่น 
กวางน้อยกระหายหาน�้าแล้วละก็ เม่ือนั้น 
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องค์พระผู ้เป็นเจ้าจะเสริมก�าลังแก่คุณ
อย่างรวดเร็ว เม่ือนั้นคุณจะพบกับสันติสุข
ที่เกินความเข้าใจทั้งปวง ถ้าคุณคาดหวัง
ความรอด คุณต้องอธิษฐาน ต้องใช้เวลา 
อย่าอธิษฐานอย่างรีบเร ่งและเลินเล ่อ 
อ้อนวอนทูลขอพระเจ้า ปฏิรูปภายในตวัคุณ 
อย่างครบถ้วน เพื่อผลของพระวิญญาณ
บริสุทธิ์มาสถิตในตัวคุณ และคุณจะฉาย 
ความสว่างในโลก อย่าท�าตวัคณุเป็นอปุสรรค 
หรือค�าสาปต่อพระราชกิจของพระเจ้า 
คุณท�าตวัให้เป็นประโยชน์และเป็นพระพรได้ 
ซาตานบอกคณุว่าคณุชืน่ชมยนิดีกับความ 
รอดทีป่ระทานมาอย่างครบถ้วนและให้เปล่า 
ไม่ได้ใช่ไหม อย่าไปเชื่อมัน {MYP 132.1}

ขั้นตอนแรก
เป็นสทิธพิเิศษของคริสเตยีนทกุคน 

ที่จะชื่นชมกับการขับเคล่ือนอย่างลึกซึ้ง 
ของพระวิญญาณของพระเจ้า สันติสุข 
อันหวานชื่นของสวรรค์จะแผ่ล้นจิตใจและ 
คณุจะชอบใคร่ครวญถงึพระเจ้าและสวรรค์ 
คุณจะอิ่มเอิบกับพระสัญญาอันเจิดจ�ารัส 
แห่งพระวจนะของพระองค์ แต่ก่อนอืน่ จง 
รู้ว่าคุณได้เริ่มต้นวิถีทางของคริสเตยีนแล้ว 
จงรู ้ว ่าคุณก ้าวสู ่ขั้นตอนแรกบนถนน
ที่น�าไปสู ่ชีวิตนิรันดร์แล้ว อย่าหลงผิด 
เลย ถกูแล้ว ดิฉนักลวัและทราบดีว่าพวกคณุ 
หลายคนยังไม่เข้าใจว่าศาสนาคืออะไร 
คุณสัมผัสถึงความตื่นเต้นและอารมณ์ 
บางอย่างมาบ้างแล้ว แต่ยงัไม่เคยเหน็บาป 
ในสภาพร้ายกาจสุดๆ ของมัน คุณยัง 
ไม่เคยตกอยูใ่นสภาพแก้ไขไม่ได้และจ�าต้อง 

หันหลังให้กับความชัว่ด้วยความขมขืน่ คุณ 
ยงัไม่เคยตายจากทางโลก คณุยงัคงคลัง่ไคล้ 
ในความเพลิดเพลินของมัน คุณยังรักท่ีจะ 
สนทนาเรื่องของทางโลก แต่เมื่อไรที่มีการ 
พูดคุยกันถึงสัจธรรมของพระเจ้า คุณกลับ 
เป็นใบ้ไม่มีปัญญาที่จะพูด ท�าไมคุณต้อง 
นิ่ ง เงียบเช ่นนั้น ท�าไมคุณจึงพูดมาก 
เก่ียวกับเร่ืองทางโลกและกลับนิ่งเงียบใน 
เรื่องที่เก่ียวข้องกับตนเองซึ่งเป็นเร่ืองท่ี 
เก่ียวข้องกับจิตวิญญาณท้ังส้ินของคุณ 
สัจธรรมของพระเจ้ามิได้อยู่ในตวัคุณเลย-- 
“Testimonies for the Church,” Vol. 1, 
pp. 158, 159. {MYP 132.2}

กำรเปิดทำงเพื่อรับพระพรของ
พระเจ้ำ

ไม่มีสิ่งใดที่ซาตานกลัวมากเท่ากับ
การที่ประชากรของพระเจ้ากรุยทางให้โล่ง
เตียนปราศจากสิ่งกีดขวางเพื่อองค์พระผู้
เป็นเจ้าจะเทพระวิญญาณของพระองค์ลง
มาสู่คริสตจักรที่โรยราและคนในคริสตจักร
ท่ีขาดการส�านึกผิด หากซาตานมีอ�านาจ
ท�าได้ตามใจของมันแล้ว ก็คงจะไม่มีการ
ฟื้นฟูฝ่ายจิตวิญญาณท้ังใหญ่และเล็กอีก 
ต่อไปจนถึงวาระส้ินยุค แต่ใช่ว่าเราจะขาด 
ความรู้ถงึเล่ห์กลของมัน เรามีทางทีจ่ะต้าน 
อ�านาจของมัน เม่ือเราเตรียมทางไว้ให ้
พระวิญญาณของพระเจ้าแล้ว พระพรก็จะ 
หล่ังลงมา ซาตานขัดขวางสายฝนแห่ง 
พระพรท่ีหลัง่ลงมายังประชากรของพระเจ้า 
ไม่ได้มากไปกว่าการทีมั่นจะไปปิดหน้าต่าง 
ท้องฟ้าเพือ่ไม่ให้ฝนตกลงยงัพืน้โลก คนชัว่ 
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และภูตผีปีศาจไม่สามารถขัดขวางพระ 
ราชกิจของพระเจ้า หรือห้ามการทรงร่วม 
สถิตของพระองค ์จากการชุมนุมของ 
ประชากรของพระองค์ได้ หากประชากร 
ของพระองค์จะยอมจ�านนต่อพระองค์ 

ด้วยใจส�านึกผิด สารภาพและเลิกการ 
ท�าบาปของตนและด้วยความเชื่อเรียกร้อง 
สิทธ์ิของตนตามค�าม่ันสัญญาของพระองค์-- 
Review and Herald, March 22, 1887. 
{MYP 133.1}

เราอยู่บนโลกใบนี้เพื่อสร้างคุณประโยชน์แก่มนุษยชาติ

และเป็นพระพรแก่สังคม

{MYP 385.2}
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บทที่

35 กำรรักษำวินัยของตนเอง

“บุคคลผู้โกรธช้าก็ดีกว่าคนมีก�าลัง
มาก และบุคคลผู้ปกครองจิตใจตนเองก ็
ดีกว่าผูท้ีต่เีมืองได้” สุภาษติ 16:32 คนนัน้ 
ได้พิชิตตนเองแล้ว ศัตรูแข็งแกร่งที่สุด
เท่าท่ีมนุษย์ต้องเผชิญนั้นคือตัวเขาเอง 
{MYP 134.1}

หลักฐานแห่งความสง่างามสูงส่ง
ที่สุดของคริสเตียนคนหนึ่งคือการรู ้จัก
ควบคุมตนเอง ผู้ที่ยืนหยัดอดทนอย่างไม่
หวั่นไหวต่อการย่ัวยุท่ีถาโถมเข้าใส่เป็น
วีรบุรุษของพระเจ้า {MYP 134.2}

การควบคุมจิตวิญญาณคือการ
ควบคุมตนเองให้อยู ่ในวินัย ให้ต่อสู ้กับ
ความชั่ว ควบคุมทุกค�าพูดและทุกการ 
กระท�าให้อยู่ภายใต้มาตรฐานความชอบ
ธรรมอันสูงส่งของพระเจ้า ผู้ที่เรียนรู้การ
ควบคุมจิตวิญญาณของตนเองจะอยู่เหนือ
ค�าเหยียดหยาม ค�าถากถาง การย่ัวยุ 
ซึ่งเราต้องเผชิญอยู่ทุกวัน และคนเหล่าน้ี 
จะหยดุสร้างความระคายเคอืงต่อจติวญิญาณ 
ของเขาอีกต่อไป {MYP 134.3}

พระ เจ ้ าทรงประสงค ์ที่ จ ะ ให ้ 
ฤทธานุภาพแห่งการช�าระให้บริสุทธิ์ซ่ึง
อยู ่ภายใต้การควบคุมของพระคุณของ
พระองค ์ก�าหนดชีวิตของมนุษย ์  ผู ้ ท่ี
ควบคุมจิตวิญญาณของตนได้คือผู ้ที่ มี
ฤทธานภุาพนีอ้ยู่กับตวั {MYP 134.4}

พลังอ�ำนำจของกำรควบคุม
ตนเอง

วัยเด็กและวัยเยาว์เป็นช่วงเวลา
ที่จะปลูกฝังอุปนิสัยได้ดีที่สุด พลังอ�านาจ 
ของการควบคมุตนจะต้องได้มาในช่วงวยันี ้
อทิธพลของการปลูกฝังขณะอยูร่อบเตาผงิ 
และโต๊ะประชมุครอบครัวส่งผลยัง่ยืนม่ันคง 
ตราบเท่านิรันดร์กาล นิสัยท่ีสร้างขึ้นใน 
วยัเยาว์จะตดัสนิว่าผูน้ัน้จะเป็นผูก้�าชยัชนะ 
หรือความพ่ายแพ้ในสงครามของชีวิต 
มากกว่าอิทธิพลอื่นใดท่ีธรรมชาติสร้างขึ้น 
ในตัวผู้นั้น {MYP 134.5}

ในเร่ืองของการใช้ภาษา คงพูด
ได ้ไม ่ผิดว ่าคนสูงวัยและคนหนุ ่มสาว
มักจะใช้ถ้อยค�าที่ไม่ ย้ังคิดและอดกล้ัน
ก่อน พวกเขาคิดว่าเป็นเร่ืองเพียงพอที่
จะกล่าวค�าขอโทษว่า “ผมลืมตัวไปและ
ไม่ได้ตั้งใจที่จะหมายความเช่นนั้น” แต่
พระวจนะของพระเจ้าไม่ถือว่าเป็นเรื่อง
เล็กน้อย พระคัมภีร ์กล่าวว่า  “เจ้าเห็น
คนปากไวหรือ? ยังมีความหวังในคนโง่
มากกว่าเขา” “คนท่ีควบคุมตนเองไม่ได้ ก็
เหมือนเมืองที่ถูกท�าลายและไม่มีก�าแพง” 
สุภาษิต 29:20; 25:28 {MYP 134.6}

เรื่องยุ่งยากรุนแรงที่สุดของชีวิต
ได้แก่ความชอกช�้าใจ ความวุ่นวายใจเกิด
จากการขาดอารมณ์ย้ังคิดที่ควบคุมไม่ได้
เพียงเส้ียววินาทีเดียว ด้วยค�าพูดที่เต็มไป
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ด้วยอารมณ์ ไม่ระมัดระวังอาจสร้างความ
ชั่วร้ายท่ีการส�านึกผิดตลอดชีวิตยังไม่อาจ
แก้ไขได้ โอ หัวใจก่ีดวงท่ีต้องสลาย มิตร
สหายก่ีคนที่ต้องห่างเหินกันไป ก่ีชีวิตที่
ต้องพินาศด้วยค�าพูดของคนท่ีน่าจะให้
ความช่วยเหลือและเยียวยาพวกเขาได้ 
{MYP 135.1}

การท�างานตรากตร�ามากเกินไป 
บางคร้ังก็ท�าให้เสียการควบคุมตนเอง แต่
พระเจ้าก็ไม่เคยทรงบังคับให้เราท�างาน 
อย่างรีบเร่งและอย่างวุ่นวายสับสน มีคน 
จ�านวนมากสร้างภาระแก่ตนเองในเร่ืองที่ 
องค์พระบิดาบนสวรรค์ผู้ทรงพระเมตตา 
ไม่เคยวางไว้ให้พวกเขาต้องมารับ พระองค์ 
ไม่เคยออกแบบหน้าท่ีมากมายให้พวกเขา 
ต้องเร่งรีบไล่ท�ากันให้ชลุมุนวุน่วาย พระเจ้า 
ทรงประสงค์ให้ทุกคนตระหนักว่าเราไม่ได้ 
ถวายเกียรติแด่พระองค์เลยหากเรารับ 
ภาระมากมายไว้กับตนเองจนเราต้อง 
ท�างานเกินก�าลังเกิดความเหน็ดเหน่ือย 
ทางใจและกายจนถงึกับบ่นต่อว่า หงดุหงดิ 
และอารมณ์เสีย เราควรรับผิดชอบแต่ 
หน้าที่ซึ่งองค์พระผู ้เป็นเจ้ามอบแก่เรา 
และด้วยความไว้วางใจพระองค์ รักษา 
จิตใจของเราให้บริสุทธิ์  อ ่อนโยนและ 
เห็นอกเห็นใจกัน {MYP 135.2}

กำรปกครองจิตวิญญำณ
ความเงียบมีพละก�าลังอันน่าประ 

หลาดใจ เม่ือไรที่มีถ้อยค�ายั่วยุถากถาง 
พาดพิงถึงคุณ อย่าไปตอบโต้ค�าพูดเพื่อ 
ตอบผูท้ีก่�าลังโกรธ โดยปกตจิะเป็นเหมือน

แส้ ย่ิงไปเฆ่ียนต ีความโมโหของเขาก็จะเพิม่ 
มากข้ึน แต่ความโกรธเม่ือเผชิญกับความ 
เงยีบจะดบัมอดไปอย่างรวดเรว็ ให้ครสิเตยีน 
เอาบังเหียนใส ่ลิ้นของตน ตั้งใจอย่าง 
แน่วแน่จะไม่ใช้ค�าพูดเกรี้ยวกราด ใจร้อน 
หงุดหงิด หากเอาบังเหียนคุมล้ินแล้ว 
เขาจะได้ชัยชนะในการทดสอบเร่ืองความ 
อดทนซึ่งเป็นส่ิงที่ เขาจ�าเป็นต้องสอบ 
ให้ผ่าน {MYP 135.3}

ด้วยพละก�าลังของตนเอง มนุษย์
ควบคุมจิตวิญญาณของตนเองไม่ได้ แต่ 
ผ่านทางพระครสิต์ เขาจะเข้าถงึการควบคุม 
ตนเอง ด้วยพละก�าลังของพระองค์ เขา
น�าความคิดและค�าพูดของเขาไปอยู่ใต้
พระประสงค์ของพระเจ ้า ศาสนาของ 
พระคริสต์น�าอารมณ์ไปอยู่ใต้การควบคุม 
ของเหตุผลและล้ินอยู ่ ใต ้ระเบียบวินัย 
ภายใต้อิทธิพลนี้อารมณ์ร้อนจึงถูกสยบลง 
หัวใจจะเต็มล้นด้วยความอดกล้ันและ 
ความอ่อนโยน {MYP 136.1}

จงยึดม่ันในองค ์พระผู ้ เป ็นเจ ้า 
พระองค์มีฤทธานุภาพท้ังในสวรรค์และ 
แผ่นดินโลก แม้ว่าบ่อยครั้ง คุณพลาดที่จะ 
แสดงออกถงึความอดกลัน้และความนิง่สงบ 
จงอย่ายอมแพ้ท่ีจะด้ินรนต่อไป ต้ังใจใหม่
อีกคร้ัง และคร้ังนี้ให้เข้มแข็งแน่วแน่กว่า
เดิมในการใช้ความอดกลั้นต่อการยั่วยุทุก
กรณี และอย่าละสายตาจากพระเจ้าพระ
ผู ้ทรงเป็นแบบอย่างของคุณ--Review 
and Herald, October 31, 1907. {MYP 
136.2}
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ไม่มีข้อแก้ตัวส�ำหรับกำรท�ำบำป
เราไม ่ควรเอาเค ร่ืองมือของผู ้

ล่อลวงมาเป็นข้ออ้างในการท�าความผิด
แม้เพียงครั้งเดียว ซาตานตีอกดีใจเม่ือ 
มันได ้ยินผู ้ที่อ ้างตนว ่าเป ็นผู ้ติดตาม 
พระคริสต์แก้ตัวให้กับความบกพร่องของ

อุปนิสัยของพวกตน ข้อแก้ตัวเหล่านี้
แหละที่น�าไปสู่การท�าบาป ไม่มีค�าแก้ตัว
ใดส�าหรับการท�าบาป ผู้ที่กลับใจมารับเชื่อ
พระเจ้าทุกคนเข้าถึงอารมณ์อันบริสุทธ์ิ
และพระลักษณะชีวิตแบบพระคริสต์ได้-- 
“Desire of Ages,” p. 311. {MYP 136.3}

พระคริสต์ทรงชื่นชมยินดี

เมื่อความคิดของเยาวชนใคร่ครวญถึงความยิ่งใหญ่

และสูงส่งของการช่วยให้รอด

{MYP 390.1}



104 ] 
Messages to Young People
ข่าวประเสริฐส�าหรับเยาวชน

บทที่

 36 ประสบกำรณ์ทีมี่ชีวติ

องค์พระผู ้เป็นเจ้าแห่งชีวิตและ 
พระสิริทรงสวมความเป็นมนุษย์เข้ากับ 
ความเป็นพระเจ้าของพระองค์เพื่อส�าแดง 
แก่มนุษย์ว่าพระเจ้าจะทรงเชื่อมเราเข้ากับ 
พระองค์ผ่านทางของประทานคือพระครสิต์ 
เม่ือปราศจากความสัมพนัธ์กับพระเจ้าแล้ว 
ไม่มีผู้ใดจะมีความสุขได้ มนุษย์คนบาปจะ 
ต้องเรียนรู้ว่าพระบิดาบนสรวงสวรรค์ของ 
เราจะไม่ทรงพอพระทัยจนกว่าความรกัของ 
พระองค์จะโอบกอดคนบาปท่ีส�านึกผิด 
และท่ีถูกเปล่ียนแปลงโดยพระคุณแห่ง 
ความชอบธรรมของพระเมษโปดกผู้ทรง 
ปราศจากรอยด่างพร้อยของพระเจ ้า 
{MYP 137.1}

ภารกิจของเหล่าผู ้มีปัญญาแห่ง 
สรวงสวรรค์ทั้งปวงล้วนมุ่งไปท่ีจุดหมายน้ี 
ภายใต้พระบัญชาของพระเจ้าผู้ทรงเป็น
แม่ทัพ พวกเขาต้องทุ่มเทเพื่อกู้คืนผู้ท่ีได้
แยกตนเองออกจากพระบิดาบนสวรรค์
ด้วยการละเมิดพระบัญญัติ แผนการหน่ึง
ถูกออกแบบไว้แล้วเพื่อเปิดเผยยืนหยัด 
ต่อชาวโลกถงึพระคุณและความรักอนัน่าท่ึง 
ของพระคริสต์ โดยราคาทีเ่หนอืการค�านวณ 
ที่พระบุตรของพระเจ้าทรงช�าระเพื่อไถ่ 
มนุษยชาติ แผนงานการทรงไถ่ที่เปี่ยมล้น 
ด้วยพระสิรินี้เพียงพอที่จะช่วยชาวโลก 
ทั้งหมดให้รอดมนุษย์บาปจะได้รับการ 
ฟื้นคืนสู่ความดีพร้อมด้วยการอภัยบาป

และความชอบธรรมท่ีถ่ายผ่านพระคริสต์
มาให้มนุษย์ {MYP 137.2}

ฤทธำนุภำพของกำงเขน
พระเยซคูริสต์ทรงมารบัสภาพมนษุย์ 

เพื่อว่าพระองค์จะทรงโอบล้อมมนุษยชาต ิ
ด้วยพระหัตถ์ที่เป็นมนุษย์ของพระองค ์
ในขณะทีท่รงใช้พระกรแห่งความเป็นพระเจ้า 
พระองค์ทรงยึดแน่นอยู ่กับบัลลังก์ของ 
พระเจ้าองค์นรัินดร์ พระองค์ทรงปักกางเขน 
ของพระองค์ไว้ตรงกลางระหว่างโลกกับ 
สวรรค์ และตรัสว่า “เม่ือเราถูกยกขึ้นจาก 
แผ่นดินโลกแล้วเราจะชักน�าทุกคนให ้
มาหาเรา” กางเขนจะกลายเป็นศูนย์กลาง 
ดึงดูดความสนใจ {MYP 137.3}

กางเขนนี้จะพูดกับมนุษย์ทุกคน
และน�าพวกเขาข้ามเหวลึกท่ีบาปสร้าง
ไว้ เพื่อเชื่อมมนุษย์มตะให้เป็นหนึ่งเดียว
กับพระเจ้าองค์นิรันดร ฤทธานุภาพของ
กางเขนเท่านั้นที่ปลดปล่อยมนุษย์ออก
จากพันธนาการอันแข็งแกร่งของบาปได้ 
พระคริสต์ทรงพลพีระชนม์ของพระองค์เอง 
เพื่อช่วยคนบาปให้รอด ผู้ที่ได้รับการอภัย
บาป ผู ้ที่รักพระเยซูจะเข้าเชื่อมรวมกับ 
พระองค์ พวกเขาจะแบกแอกของพระคริสต์ 
แอกน้ีจะไม่เป็นอุปสรรคต่อพวกเขา จะไม่ 
ท�าให้ชวีติทางศาสนาของพวกเขาเป็นภาระ 
ที่สร้างความไม่พอใจ ไม่เลย แอกของ 
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พระคริสต์จะเป็นวิธีเดียวท่ีชีวิตคริสเตียน 
จะพบกับความชื่นชมยินดีและความสุข 
ผูท้ีเ่ป็นคริสเตยีนจะชืน่ชมยินดีเม่ือใคร่ครวญ 
ถงึสิง่ทีอ่งค์พระผูเ้ป็นเจ้าประทานพระบุตร 
องค์เดียวของพระองค์มาพลีพระชนม์ชีพ 
เพือ่ชาวโลก “เพือ่ทกุคนทีว่างใจในพระบุตร 
นั้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์” {MYP 
138.1}

ควำมจงรักภักดีต่อพระคริสต์
ผู้ที่ยืนอยู่ใต้ร่มธงเปื้อนพระโลหิต

ของเจ้าชายอิมมานูเอลควรเป็นทหารที่
ซื่อสัตย์ในกองทัพของพระคริสต์ พวกเขา
ไม่ควรขาดความซื่อสัตย์ ขาดความจริงใจ 
มีหนุ่มสาวมากมายอาสาท่ีจะยืนเคียงข้าง
พระเยซูผู ้ทรงเป็นเจ้าชายแห่งชีวิต แต่
หากพวกเขาต้องการยืนเคียงข้างพระองค์
ตลอดไป พวกเขาต้องมองตลอดเวลาไป
ยังพระเยซูผู้ทรงน�าทัพของพวกเขาเพื่อ
รับพระบัญชาของพระองค์ พวกเขาเป็น
ทหารของพระคริสต์ไม่ได้เม่ือยังคงเป็น
พันธมิตรกับซาตานและช่วยเหลือฝ่าย
มันอยู่ เพราะนั่นเท่ากับเป็นปฏิปักษ์กับ
พระคริสต์ พวกเขาจะกลายเป็นผู้ทรยศ
ต่อความไว้วางใจอันศักด์ิสิทธิ์ พวกเขาจะ
กลายเป็นตัวเชื่อมระหว่างซาตานกับหมู่
ทหารผู้จงรักภักดี เพื่อว่าโดยผ่านตัวแทน
ที่มีชีวิตเหล่านี้ ศัตรูจะท�างานอย่างต่อ
เนื่องเพื่อแย่งชิงหัวใจของทหารพระคริสต ์
{MYP 138.2}

ขอถามเถิด หนุ่มสาวท่ีรัก ผู้ท่ีได ้
ชือ่ว่าเป็นทหารของพระเยซคูรสิต์ คณุเคย 

เข้าร่วมต่อสู้ในสงครามอะไรบ้าง อะไรคือ
พันธะของคุณ เม่ือพระวจนะของพระเจ้า
เปิดเผยอย่างชัดเจนถึงภารกิจของคุณ 
คุณเคยปฏิเสธที่จะท�าไหมเพราะไม่ถูกใจ 
คุณ แรงดึงดูดใจอะไรทางโลกชักจูงคุณ
ให้หันไปจากการรับใช้พระคริสต์ ซาตาน
ก�าลังใช ้ เล ่ห ์ เหล่ียมที่ ดู ดีภายนอกแต่
ละเมิดในสิ่งซึ่งดูเหมือนไม่ส�าคัญเพื่อแยก
คุณให้ออกห่างจากการรับใช้พระคริสต ์
จากน้ัน อุบายดึงดูดใจท่ีใหญ่โตกว่าจะถูก
น�ามาเสนอเพื่อล่อลวงคุณให้ละท้ิงพระเจ้า
อย่างเต็มตัว {MYP 139.1}

คณุคงมีชือ่อยู่ในทะเบียนของโบสถ์ 
และถือว่าตนเป็นบุตรคนหนึ่งของพระเจ้า 
แต่กระน้ัน แบบอย่างและอิทธิพลของ
คุณท่ีน�าเสนอพระลักษณะของพระคริสต์
แบบไม่ถูกต้องจะน�าคนอื่นๆ ออกห่าง
จากพระองค์ ส�าหรับคนที่อ้างว่าตนเป็น
ผู ้เชื่อแต่มีจิตวิญญาณที่ไม่เคยสมัครใจ
ร่วมท�าพันธกิจที่องค์พระผู ้เป็นเจ้าทรง
มอบหมายให้ท�าจะไม่มีความสุขใจ ไม่มี
สันติสุขหรือความปีติยินดี เขาจะน�าวิถี
ทางโลกเข้ามาสู่โบสถ์อยู่ตลอดเวลา ไม่ใช่
โดยการส�านึกบาป และการสารภาพบาป
และการยอมจ�านนต่อพระเจ้า แต่โดยการ
อุทิศตนเองแก่ทางโลกมากย่ิงขึ้น และเข้า
ท�าสงครามอยู่ฝ่ายของซาตานแทนที่จะ
อยู่ฝ่ายของพระคริสต์ {MYP 139.2}

ควำมรู้จำกประสบกำรณ ์
เป็นสิ่งที่ต้องกำร

ดิฉันอยากขอร้องเยาวชนท้ังหลาย
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ให้ตัดเส้นด้ายท่ีละเอียดท่ีสุดซึ่งผูกมัดคุณ
ทั้งทางด้านปฏิบัติและด้านจิตใจกับทาง
โลก “ฉะนั้นพวกเจ้าจงออกจากท่ามกลาง 
พวกเขา และจงแยกตัวออกจากเขา 
ทั้งหลาย องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ตรัส อย่า
แตะต้องสิ่งที่ไม่สะอาด แล้วเราจึงจะรับ
พวกเจ้าไว้” 2 โครินธ์ 6:17 {MYP 139.3}

เยาวชนของเราจะยอมฟังค�าเชญินี ้
ไหม เยาวชนของเราตระหนักได้น ้อย 
เพียงไรถึงความจ�าเป็นท่ีต้องก�าหนดแบบ 
อย่างของพระคริสต์ท้ังในชีวิตและอุปนิสัย 
ของพวกเขาต่อหน้ามิตรสหายผู้เยาว์ท้ัง 
หลายของเขา เยาวชนของเรามากมาย 
เข้าใจถึงทฤษฎีแห่งสัจธรรมน้ี แต่มีน้อย 
คนนักที่เข้าใจถึงความรู้จากประสบการณ์ 
ท่ีว่าต้องน�าสัจธรรมนี้ไปปฏิบัติในทุกการ 
กระท�าของพวกเขา มีมิชชันนารีเยาว์วัย 
ที่ก�าลังลงมือท�างานที่วางอยู่ต่อหน้าพวก 
เขาในทุ่งนาย่ิงใหญ่อยูท่ี่ไหนบ้าง ผูท้ีท่กุวนั 
ก�าลังเรียนอยู่ในโรงเรียนของพระคริสต์อยู่
ที่ไหน อย่าให้พวกเขามีความรู้สึกว่าก�าลัง
เตรียมตัวเพื่อส�าเร็จการศึกษา ให้พวกเขา 
รออยู่ในท้องพระโรงขององค์พระผู้เป็นเจ้า 
เพื่อว่าพวกเขาจะได้รับการชี้แนะว่าจะ 
ท�างานอย่างไรเพื่อร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับ 
เหล่าผูมี้สตปัิญญาแห่งสรวงสวรรค์ เยาวชน 
ที่รักทั้งหลาย ดิฉันปรารถนาท่ีจะพูดอย่าง
แน่วแน่กับคุณเพราะว่าดิฉันต้องการให้
คุณได้รับความรอด อย่าเสียเวลาอีกต่อไป 
คุณรับใช้ทั้งพระเจ้าและทรัพย์สมบัติไม่ได ้
คุณอาจดูเหมือนเป็นคริสเตียน แต่เม่ือ
การทดลองเข้ามาหา เม่ือถูกทดสอบอย่าง

หนัก โดยท่ัวไปคุณมักจะไม่ยอมแพ้หรือ 
{MYP 140.1}

ควำมสัมพันธ์กันในกลุ่ม
คริสเตียน

ในชีวิตประจ�าวัน  คุณจะพบว่า
ตนเองต้องเข้าไปมีส่วนเก่ียวข้องอย่าง
เอาจริงเอาจังกับความขัดแย้ง ในเวลา
ถูกทดลองคุณจะไม่ละท้ิงความต้องการ
ของคุณไว้ข้างพระวจนะที่เขียนไว้และ
อธิษฐานด้วยความศรัทธาอย่างแรงกล้า
ทูลของค�าปรึกษาจากพระเยซูเลยหรือ มี
คนมากมายประกาศว่าไม่เห็นจะมีภัย
อะไรอย่างแน่นอนกับการไปชมคอนเสิร์ต
แทนการเข้าร่วมประชุมอธิษฐาน หรือ
ละเลยไม่เข้าประชุมฟังข่าวสารจากสวรรค์
ของผู ้ รับใช้ของพระเจ้า  คุณจะมีความ
ปลอดภัยเม่ืออยู่ในสถานที่ท่ีพระคริสต์
ตรัสว่าพระองค์จะสถิตอยู่ท่ีนั่นเท่านั้น 
{MYP 140.2}

ผู้ท่ีชื่นชอบพระค�าของพระคริสต์
จะไม่พลาดการเข้าร่วมประชุมอธิษฐาน 
หรือขาดการประชุมซึ่งผู้ส่งข่าวขององค์
พระผู ้เป็นเจ้าได้รับการทรงเรียกให้น�า
ข่าวสารแห่งนิรันดร์กาลมาถ่ายทอดให้
เราฟัง พระเยซูเคยตรัสว่า “เพราะว่ามี
สองสามคนประชุมกันท่ีไหนในนามของ
เรา เราจะอยู ่ท ่ามกลางพวกเขาที่นั่น” 
มัทธิว 18:20 คุณยอมเลือกความสนุก
เพลิดเพลินของคุณและพลาดการได้รับ
พระพรไปกระนั้นหรือ การปล่อยตัวไปกับ
สิ่งเหล่านี้ส่งอิทธิพลอย่างเห็นผลไม่เพียง 
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ต่อชวีติและอปุนสิยัของคุณเอง แต่ต่อชวีติ 
และอุปนิสัยของผู้ท่ีคุณคบหาสมาคมด้วย 
{MYP 140.3}

หากทกุคนทีแ่สดงตนเป็นผูต้ดิตาม 
พระคริสต์จะประพฤติตนและมีความเชื่อ
ต่อสัจธรรมเช่นนี้ พวกเขาจะมีจิตใจของ
พระคริสต์และจะท�าแต่พระราชกิจของ
พระเจ้า พวกเขาจะขัดขืนการทดลองแทน
การปล่อยตัวตามใจตนเองและพวกเขา
จะเปิดเผยว่าพวกเขาไม่ชื่นชอบกับความ
สนุกสนานไร้สาระทางโลกเหล่านั้นมากไป 
กว่าโอกาสของการเข้าร ่วมประชุมกับ 
พระคริสต์ในการประชุมทางสังคม เขาจึง 
จะส่งอิทธิพลอย่างเกิดผลต่อผู้อื่น และ 
น�าคนเหล่านั้นมาท�าตามแบบอย่างของ
พวกเขาได้ {MYP 141.1}

การลงมือปฏิบัติส ่งเสียงดังกว่า 
ค�าพูด และผู ้ที่รักความสนุกสนานจะไม ่
ชืน่ชอบพระพรต่างๆ ของการเข้าร่วมกลุม่ 
กับประชากรของพระเจ้า คนเหล่านี้ไม่
ชื่นชอบสิทธิพิเศษของอิทธิพลที่สามารถ
โน้มน้าวมิตรสหายให้ไปด้วยกันกับพวก
เขาโดยหวังว่าพระวิญญาณขององค์พระ 
ผู ้เป็นเจ้าจะสัมผัสจิตใจของมิตรสหาย 
แล้วใครต้องการไปชุมนุมกับพวกเขาบ้าง 
ในเม่ือพระเยซูไม ่ได ้สถิตอยู ่ ท่ี น่ันเพื่อ 
อ�านวยพรแก่ผูท้ีเ่ข้าร่วมประชมุ แต่ซาตาน 
จะน�าเรื่องมากมายมาใส่ในความคิดเพื่อ
บดบังผลประโยชน์ของนิจนิรันดรกาล 
เป็นโอกาสของมันที่จะสร้างความสับสน
แก่เร่ืองที่ถูกต้องโดยน�าไปผสมผสานกับ
เรื่องที่ผิด {MYP 141.2}

ด้วยการเข้าร่วมชุมนุมทางโลก จะ 
เกิดรสนิยมชื่นชอบเข้าหาความบันเทิงท่ี 
ตื่นเต้นเร้าใจ และท�าให้พลังฝ่ายศีลธรรม 
อ่อนแอ ผู้ที่รักความสนุกสนานอาจยึดถือ 
รูปแบบพระลกัษณะของพระเจ้าได้บ้าง แต่ 
คนเหล่านี้ไม่มีความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งกับ
พระเจ้า ความเชื่อของพวกเขาตายไปแล้ว 
ความกระตือรือร้นของพวกเขาไม่เหลือ
แล้ว พวกเขาไม่รู้สึกถึงพันธะที่ต้องกล่าว
ค�าที่ถูกกาลเทศะเพื่อเตือนจิตวิญญาณ 
ท่ีละท้ิงพระคริสต์ และกระตุ้นให้พวกเขา
มอบหัวใจของตนแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า-- 
The Youths’ Instructor, April 23, 1912, 
รวมท้ังใน The Youths’ Instructor, March 
30, 1893. {MYP 141.3}

ศำสนำไม่ใช่เป็นเรื่องของอำรมณ์
ศาสนาที่บริสุทธ์ิและไร้มลทินไม่ใช่

เป็นเรื่องของอารมณ์ แต่เป็นการประกอบ
กิจแห่งความเมตตาและความรัก ศาสนา
เช่นนี้มีความจ�าเป็นต่อสุขภาพและความ
ผาสุก ศาสนาเข้าสู่เรือนของจิตวิญญาณ
ท่ีแปดเปื้อนด้วยมลทิน และใช้แส้ขับไล่
ผู ้บุกรุกบาปหนาท่ียึดครองอยู่ก่อน เม่ือ
เข้าควบคุมพื้นท่ีได้แล้ว ศาสนาเร่ิมช�าระ
เรือนนั้นให้บริสุทธิ์ด้วยการปรากฏตัวของ
ศาสนา ส่องความกระจ่างแก่หัวใจด้วย
แสงอันสดใสของดวงอาทิตย์แห่งความ
ชอบธรรม ศาสนาเปิดหน้าต่างของจิต
วิญญาณเข้าหาสวรรค์ ให้แสงแดดแห่ง
ความรักของพระเจ้าส่องเข้ามา ศาสนามา
พร้อมกับความสุขุมสงบเงียบและความ
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ส�ารวมตน พลังทางกาย ใจและศีลธรรม
จะเพิ่มขึ้นเพราะกลิ่นไอของสวรรค์ ซึ่ง
เป็นสื่อให้ชีวิตชีวา ได้เข้ามาเต็มล้นใน
จิตวิญญาณ พระคริสต์ก ่อร ่างขึ้นแล้ว

จากภายใน เป็นความหวังแห่งพระสิริ 
--Review and Herald, October 15, 
1901. {MYP 142.1}

เราจะเรียนรู้ถึงวิถีทางของพระเจ้าได้โดย

การเชื่อฟังพระวจนะของพระองค์อย่างระมัดระวังเท่านั้น

จงศึกษาพระวจนะ

{MYP 391.4}
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บทที่

 37 ซื่อสัตย์ในของเล็กน้อย

“คนที่ซื่อสัตย์ในของเล็กน้อยจะ 
ซื่อสัตย ์ในของมากด้วย”  ลูกา 16:10 
{MYP 143.1}

ความใส่ใจท่ีเกิดจากสติรู้ผิดชอบที่
มีต่อสิ่งที่ชาวโลกเรียกว่า “เร่ืองเล็กน้อย” 
นั้น เป็นสิ่งท่ีท�าให้ชีวิตประสบความส�าเร็จ 
การงานน้อยนิดแห่งความรักบริสุทธิ์ การ
งานน้อยนิดของการปฏิเสธตนเอง ค�าพูด
เรียบง่ายท่ีให้ก�าลังใจ การเฝ้าระวังบาป
ขนาดเล็ก นี่แหละคือศาสนาคริสเตียน 
การส�านึกถึงพระคุณของการได้รับพระพร
ประจ�าวัน การปรับปรุงโอกาสประจ�าวัน 
และการขยันขันแข็งพัฒนาตะลันต์ต่างๆ 
ที่ประทานแก่เรา ทั้งหมดนี้เป็นเร่ืองท่ี
พระเจ้าพระอาจารย์ทรงเรียกบัญชาให้ท�า 
{MYP 143.2}

ผู้ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีการงานขนาดเล็ก 
ด้วยความสัตย์ซื่อจะมีความพร้อมท่ีจะ
รับมือกับความรับผิดชอบที่ ย่ิงใหญ่ขึ้น 
บุคคลที่มีใจเมตตาและโอบอ้อมอารีสุภาพ
ในชีวิตประจ�าวัน ผู้ซึ่งมีใจกว้างขวางและ 
อดทนในครอบครัวของเขา ผู ้ซึ่งมีจุด
ประสงค ์ มุ ่ ง ม่ันตลอดเวลาเพื่อท�าให ้
ครอบครัวมีความสุขจะเป็นคนในแถว
หน้าท่ีจะปฏิเสธความต้องการของตนเอง
และพร้อมที่จะเสียสละเม่ือพระอาจารย์
ทรงเรียก {MYP 143.3}

อุปนิสัยที่สมดุล
เราคงเต็มใจถวายสมบัติของเรา

เพื่อพระราชกิจของพระเจ้า แต่เร่ืองนี้จะ
ไม่มีผลอะไรนอกจากว่าเราจะร่วมถวาย
หัวใจท่ีเต็มไปด้วยความรักและความ
ซาบซึ้งในพระคุณแด่พระองค์ด้วย ผู ้ที ่
ต้องการเป็นมิชชนันารีทีแ่ท้จรงิในต่างแดน 
จะต้องเป็นมิชชันนารีท่ีแท้จริงในบ้านของ 
ตนเองเสียก่อน ผู้ท่ีปรารถนาจะรับใช้ใน 
สวนองุ่นของพระอาจารย์จะต้องเตรียมตัว 
ด้วยการดูแลสวนองุ่นขนาดเล็กที่พระองค ์
ทรงมอบให้พวกเขาดูแลเสียก่อน {MYP 
143.4} 

คนที่  “คอยนับอยู ่ในใจ” สุภาษิต 
23:7 ก็จะแสดงออกมาให้เห็นเป็นอย่าง
นั้น ความคิดมากมายเป็นประวัติศาสตร์ท่ี
ไม่ได้ถูกบันทึกไว้ของแต่ละวัน และความ
คิดเหล่านี้ส่งผลอย่างมากย่ิงต่อการสร้าง
อุปนิสัย ความคิดของเราจะต้องคอยถูก
คุ้มกันไว้อย่างเข้มงวด เพราะความคิดท่ี
ไม่บริสุทธิ์เพียงเร่ืองเดียวจะประทับลึกลง
ในจิตวิญญาณ ความคิดต�่าทรามฝากรอย
ประทับท่ีเลวชั่วในจิตใจ หากเป็นความคิด
ท่ีบริสุทธิ์และศักด์ิสิทธ์ิ เขาผู้นั้นก็จะเป็น
คนท่ีเจริญขึ้นเพราะได้เก็บรักษาถนอมไว ้
ความคิดเหล่านี้จะกระตุ้นให้จิตวิญญาณ
ตื่นตัว และพลังเพื่อประกอบการดีจะเพิ่ม
ขึ้น และด่ังน�้าฝนหยดเดียวที่ปูทางเพื่อให้
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หยดต่อไปท�าให้พื้นดินชุ ่มชื้น ความคิด
เดียวท่ีดีก็จะเตรียมทางให้ความคิดดีคร้ัง
อื่นๆ ตามมา {MYP 144.1}

การเดินทางที่ยาวไกลที่สุดเริ่มต้น 
จากการก้าวไปทีละก้าว ก้าวต่อๆ ไปท่ี
ตามมาจะน�าเราถึงจุดหมายปลายทาง 
โซ่เส้นท่ียาวที่สุดประกอบด้วยข้อโซ่แต่ละ
อันน�ามาต่อกัน หากข้อใดข้อหนึ่งช�ารุด 
โซ่เส ้นนั้นก็ไร ้ค ่า อุปนิสัยก็เหมือนกัน 
อุปนิสัยท่ีสมดุลดีเกิดจากความประพฤติ
แต ่ละเ ร่ือง ท่ี ดีงาม ความประพฤติที ่
บกพร่องแม้เพียงเรื่องเดียวหากปล่อยให ้
ฟูมฟักเป็นนิสัยแทนการแก้ไข จะท�าให ้
คนๆ นั้นบกพร่อง และประตูแห่งนคร 
บริสุทธิ์จะถูกปิดใส่เขา ผู้ท่ีจะเข้าสวรรค ์
ต้องมีอปุนสัิยท่ีไร้จดุด่างพร้อยหรือรอยย่น 
หรือส่ิงที่คล้ายกัน ไม่มีอะไรที่เป็นมลทิน
เคยเข้าไปถึงที่นั่น ในบรรดาผู้ที่ได้รับการ
ไถ่ให้รอดจะไม่พบรอยด่างพร้อยในผู้ใด
เลย {MYP 144.2}

ควำมซื่อสัตย์ในชีวิตประจ�ำวัน
พระรำชกิจทั้งปวงของพระเจ้า

นั้นสมบูรณ์แบบ เพราะว่าทุกส่วนดีครบ
ถ้วน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กเพียงไรก็ตาม 
พระองค์ทรงตกแต่งใบเรียวแหลมคม
ขนาดเล็กของต้นหญ้าด้วยความเอาใจใส่
เหมือนด่ังเช่นท่ีพระองค์ทรงกระท�าในการ
สร้างโลก หากเราปรารถนาท่ีจะเป็นคนดี 
พร้อมเหมือนพระบิดาบนสวรรค์ผู ้ทรง 
ดีพร้อมแล้ว เราต้องซื่อสัตย์ในการท�าส่ิงท่ี 

เล็กน้อย อะไรท่ีมีคุณค่าสมควรท�าก็มี
คุณค่าท่ีต้องท�าให้ดี ไม่ว่างานของคุณคือ 
งานอะไร จงท�างานนั้นอย่างซื่อสัตย์ พูด 
ความจริงแม้ในเร่ืองที่เล็กน้อยที่สุด ทุกวัน 
จงท�างานท่ีมอบความรักและพูดค�าพูดท่ี 
ให้ก�าลังใจ โปรยย้ิมไปท่ัวตลอดเส้นทาง
ของชี วิต  เ ม่ือคุณท�างานในลักษณะนี ้
พระเจ้าจะประทานความเหน็ชอบในตวัคุณ 
และวันหนึ่ง พระคริสต์จะตรัสกับคุณว่า 
“ดีแล้ว เจ้าเป็นบ่าวทีดี่และซือ่สตัย์” มัทธวิ 
25:21 {MYP 144.3}

ในวันพิพากษา ผู้ท่ีมีความสัตย์ซื่อ 
ในชีวิตประจ�าวันของตน ผู ้ที่ไวต่อการ 
ตระหนักถึงหน้าที่ของตนและลงมือท�า 
โดยไม่นึกถึงค�าสรรเสริญหรือผลก�าไร ก็ 
จะได้ยินพระวาทะนี้ “ท่านท้ังหลายท่ีได ้
รับพรจากพระบิดาของเรา จงมารับเอา
ราชอาณาจักรซึ่งเตรียมไว้ส�าหรับท่าน
ทั้ งหลายตั้ งแต ่แรกสร ้างโลก ”  มัทธิว 
25:34 พระคริสต์ไม่ได้ตรัสชมผูท้ีมี่วาทศลิป์ 
คมคาย ผู้ที่แสดงความปราดเปรื่องทาง 
ปัญญาหรอืบรจิาคอย่างใจกว้าง แต่ประทาน 
รางวัลแก่ผู้ท่ีกระท�าในเร่ืองเล็กๆ น้อยๆ 
ท่ีตามปกติถูกมองข้าม พระองค์ตรัสว่า 
“เพราะว่าเม่ือเราหิว พวกท่านก็จัดหาให้ 
เรากิน” มัทธิว 25:35 “ซึ่งพวกท่านได้ท�า 
กับคนใดคนหนึ่งท่ีเล็กน้อยที่สุดในพี่น้อง 
ของเรานี้ ก็เหมือนท�ากับเราด้วย” มัทธิว 
25:40--The Youth’s Instructor, January 
17, 1901. {MYP 145.1}
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บทที่

 38 ควำมรับผิดชอบต่อควำมกระจ่ำง

หนุ่มสาวทั้งหลาย คุณต้องรับผิด
ชอบต่อพระเจ้าเก่ียวกับความกระจ่างที่
พระองค์ประทานแก่คุณ หากคุณไม่ท�า
ตาม ความกระจ่างและค�าเตือนเหล่านี้
จะย้อนกลับมาทวงถามความรับผิดชอบ 
จากคุณในวันพิพากษา เพราะคุณได้รับ 
ทราบถึงภัยอันตรายแล้วอย่างแจ่มแจ้ง 
ได้รับการเตือนและการคุ้มครองทุกด้าน
ท่ีมาพร้อมค�าเตือนเหล่านี้ ในพระนิเวศ
ของพระเจ้าคุณได้รับฟังความจริงต่างๆ 
อันศักด์ิสิทธิ์ที่สุดและตรวจค้นจิตใจซึ่ง
ถ่ายทอดผ่านทางผู้รับใช้ของพระเจ้าด้วย
ค�าอธิบายของพระวิญญาณ แล้วค�าเรียก 
ร้องอันศักด์ิสิทธิ์เหล่านี้มีน�้าหนักเพียงไร 
ต่อจติใจของคุณ มันส่งผลอนัใดต่ออปุนสิยั 
ของคุณ คุณต้องรับผิดชอบต่อทุกการทรง 
เรียกและค�าเตอืนเหล่านี ้ค�าเหล่านีท้ั้งหมด 
จะปรากฏในเวลาแห่งการพิพากษาเพื่อ
สาปแช่งผู้ที่ด�าเนินชีวิตอยู่กับการติดตาม
เร่ืองไร้สาระ ความคึกคะนองและความ
หยิ่งยโส {MYP 146.1}

เพื่อนหนุ่มสาวท่ีรักท้ังหลาย คุณ
จะเก็บเก่ียวผลที่คุณหว่านไว้ ปัจจุบันนี้
เป็นเวลาแห่งการหว่านของคุณ ผลเก็บ
เก่ียวของคุณจะเป็นอะไร คุณก�าลังหว่าน
อะไร ค�าพูดทุกค�าที่คุณเอ่ยออกไป การ 
กระท�าของคุณที่ปฏิบัติไปคือเมล็ดที่จะ
เกิดผลไม่ว่าจะเป็นดีหรือเลว ไม่ว่าจะ
สร้างความยินดีหรือความเศร้าแก่ผู้หว่าน 
เพราะว่าใครหว่านอะไรลง ก็จะเก็บเกี่ยว
สิ่งนั้น พระเจ ้าประทานความกระจ่าง
อันย่ิงใหญ่และโอกาสพิเศษมากมายแก่
คุณแล้ว และหลังจากความกระจ่างและ
ค�าเตือนถึงภัยอันตรายเหล่านี้ได้ถูกเปิด
เผยต่อคุณอย่างแจ่มแจ้งแล้ว ความรับ
ผิดชอบจึงกลายเป็นของคุณ ท่าทีซึ่งคุณ
ปฏิบัติต่อความกระจ่างที่พระเจ้าประทาน
ให้จะเบนเข็มชี้วัดของตราชั่งว่าจะอยู่ข้าง
ความสุขหรือความทุกข์ คุณก�าลังก�าหนด
ปลายทางชีวิตของคุณเอง--“Testimonies 
for the Church,” Vol. 3, p. 363. {MYP 
146.2}
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บทที่

	39 ควำมจริงใจต่อวัตถุประสงค์

เม่ือชายหนุ ่มชาวฮีบรูสี่คนก�าลัง
เข้ารับการศึกษาเพื่อท�างานในราชส�านัก 
ของกษัตริย์บาบิโลนนั้น พวกเขาไม่เคย 
รู้สกึว่าพระพรของพระเจ้าทีพ่ระเจ้าประทาน 
ให้นั้นน่าจะน�าไปใช้แทนที่การทุ่มเทความ 
พยายามท่ีแสนเหน็ดเหนื่อยของพวกเขา 
พวกเขาขยันขันแข็งในการเรียน เพราะ 
พวกเขาเข้าใจอย่างกระจ่างแจ้งว่าด้วย 
พระคุณของพระเจ้า ชะตากรรมของพวกเขา 
ขึ้นอยู่กับความตั้งใจและการกระท�าของ 
พวกเขาเอง พวกเขาต้องทุ ่มเทความ 
สามารถของตนเองทั้งหมดเพื่องานนี ้
และด ้วยการเฝ ้าระวังการใช ้แรงงาน 
ของตนเองอย ่างเคร ่งครัดจึงจะสร ้าง
ประโยชน์สูงสุดให้เกิดข้ึนได้จากโอกาส
ในการศึกษาและการท�างานของพวกเขา 
{MYP 147.1}

กำรร่วมมือกับพระเจ้ำ
ในขณะที่ชายหนุ่มเหล่านี้ก�าลัง

ท�างานเพื่ อความรอดของตนเองนั้น 
พระเจ้าทรงประกอบกิจในพวกเขาให้มี 
ความประสงค์และมีความสามารถท�าตาม 
ชอบพระทัยของพระองค์ เร่ืองนี้เปิดเผย 
ถึงเงื่อนไขแห่งความส�าเร็จ การจะท�าให้
พระคุณของพระเจ้าเป็นของเราเองน้ัน 
เราจ�าเป็นต้องลงมือท�าในส่วนของเรา 
พระยาห์เวห์ไม่ทรงเสนอว่าจะท�าแทนเรา 

ไม่ว่าจะเป็นความตั้งใจหรือการลงมือท�า 
พระองค์ประทานพระคุณของพระองค์ให้
ท�าการในตัวเราเพื่อให้มีความประสงค ์
และมีความสามารถท�าตาม แต่ไม่ใช่น�าไป 
ใช้แทนความพยายามของเรา จติวญิญาณ 
ของเราต้องถกูปลุกให้ร่วมมือ พระวิญญาณ 
บริสุทธิ์ทรงประกอบกิจในตัวเราเพื่อความ 
รอดของเราเอง นี่คือบทเรียนภาคปฏิบัต ิ
ทีพ่ระวญิญาณบริสุทธิก์�าลังทุม่เทเพือ่สอน 
เรา “เพราะว่าพระเจ้าเป็นผู้ทรงท�าการอยู่
ภายในพวกท่าน ให้ท่านมีความประสงค์
และมีความสามารถท�าตามชอบพระทัย
ของพระองค”์ ฟีลิปปี 2:13 {MYP 147.2}

พระยาห์เวห์ทรงร่วมมือกับทุกคน 
ที่พยายามด้วยความจริงใจเพื่อรับใช้อย่าง 
สตัย์ซือ่ในพระราชกิจของพระองค์ เหมือน 
กับท่ีพระองค์ทรงร่วมมือกับดาเนียลและ
เพื่อนสามคน คุณภาพปัญญาอันละเอียด
และอุปนิสัยฝ่ายศีลธรรมอันสูงส่งไม่ใช่
เกิดขึ้นได้โดยบังเอิญ พระเจ้าประทาน
โอกาสและความส�าเร็จขึ้นอยู่กับการใช้
โอกาสน้ี เราต้องไวต่อการรับรู้ถึงการทรง
จัดเตรียมและกระตือรือร้นเข้าร่วม มีคน 
มากมายน่าจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่ หากพวกเขา 
จะเป็นเหมือนดาเนียล พวกเขาจะพึ่ง
พระเจ้าส�าหรับพระคุณเพื่อเป็นผู้มีชัยและ
เพื่อพละก�าลังและเพื่อประสิทธิภาพใน
การท�างานของตน {MYP 147.3}
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รับใช้อย่ำงสิ้นสุดใจ
ชายหนุ่มทั้งหลาย ดิฉันต้องการ 

บอกพวกคุณ จงมีความซ่ือสัตย์ เอาใจใส ่
งานที่ท�า อย่าเลียนแบบคนเกียจคร้าน
และคนรับใช้หลายเจ้าหลายนาย การ 
กระท�าใดๆ ที่ท�าซ�้าบ่อยๆ จะติดเป็นนิสัย 
และนิสัยจะกลายเป็นอุปนิสัยติดตัว จงท�า
หน้าที่เล็กน้อยของชีวิตด้วยความอดทน 
ตราบใดที่พวกคุณยังไม่เห็นความส�าคัญ
ของความซื่อสัตย์ในหน้าที่เล็กน้อย การ
สร้างอุปนิสัยของพวกคุณก็จะไม่เป็นท่ีพึง
ปรารถนา ในสายพระเนตรของพระผู้ทรง
สรรพานุภาพ ทุกหน้าที่ มีความส�าคัญ 
พระคริสต์ตรัสว่า “คนที่ซื่อสัตย์ในของเล็ก
น้อยจะซื่อสัตย์ในของมากด้วย” ในชีวิต
ของคริสเตียนผู ้ซื่อสัตย์ไม่มีอะไรที่เป็น
เรื่องไม่ส�าคัญ {MYP 148.1}

คนมากมายที่แสดงว ่าตนเป ็น
คริสเตียนก�าลังท�างานสวนทางกับพระ 
ประสงค์ของพระเจ้า หลายคนตัง้ตารอคอย 
งานส�าคัญให้เข้ามาหาพวกเขา ทุกวัน
พวกเขาสูญเสียโอกาสท่ีจะแสดงความ
สัตย์ซื่อต่อพระเจ้า ทุกวันคนเหล่านี้พลาด
ที่จะใส่ใจในหน้าที่เล็กน้อยในชีวิตของตน 
ซึ่งพวกเขาดูว่าไม่น่าสนใจส�าหรับพวกเขา 
ในขณะท่ีรองานส�าคัญให้ปรากฏซึ่งพวก
เขาคิดว่าจะมีโอกาสแสดงความสามารถ
อันย่ิงใหญ่ท่ีทึกทักคิดเอาเองของตน และ
สนองความอยากดีอยากเด่นของตน ชีวิต
ของพวกเขาก็ร่วงโรยไป {MYP 148.2}

เพื่อนหนุ ่มสาวที่รักของดิฉัน จง
จับงานท่ีอยู่ใกล้ตัวคุณมากที่สุดขึ้นมาท�า 

จงเหลียวมองหางานบางอย่างท่ีต�่าต้อย
ใกล้ตัว แล้วใส่สติปัญญาและหัวใจลงไปใน
การท�างานชิ้นนั้น บังคับความคิดของคุณ
ให้ท�างานท่ีมีในบ้านอย่างมีสติ ด้วยวิธีนี ้
พวกคุณก�าลังเตรียมความพร้อมส�าหรับ 
งานท่ีมีคุณค่ายิ่งขึ้น ให้ระลึกค�าท่ีเขียนถึง 
กษัตริย ์เฮเซคียาห์ว ่า  “การทุกอย่างที ่
พระองค์ทรงเริ่มต้น. . . . พระองค์ทรงท�า 
ด้วยเตม็พระทยั และพระองค์ทรงเจริญขึน้” 
{MYP 148.3}

คุณค่ำของควำมใส่ใจ
ความสามารถเอาความคดิไปจดจ่อ 

กับงานท่ีท�าอยู่นั้นเป็นพระพรอันยิ่งใหญ ่
คนหนุ่มสาวท่ีย�าเกรงพระเจ้าควรทุ่มเทที ่
จะปฏิบัตหิน้าท่ีของตนอย่างพนิจิรอบคอบ 
คอยบังคับความคิดให้อยู่ในช่องทางท่ีถูก
ต้อง และลงแรงท�าให้ดีที่สุด พวกเขาควร
ตระหนักถึงหน้าท่ีในปัจจุบัน และท�าให้
บรรลุผลโดยไม่ยอมปล่อยให้จิตใจเหม่อ
ลอยไปท่ีอ่ืน การมีวินัยทางจิตใจเช่นนี้จะ
เป็นคุณประโยชน์ไปตลอดชีวิตของเขา 
ผู้ที่เรียนรู้ที่จะใส่ใจในทุกส่ิงท่ีต้องท�า ไม่
ว่าจะดูเล็กน้อยเพียงไร จะเป็นประโยชน์
ในโลกนี้ {MYP 149.1}

หนุ ่มสาวท่ีรัก จงเป็นคนจริงใจ 
มีความพากเพียรอดทน “จงเตรียมตัว
เตรียมใจของพวกท่านไว้ให้ดี” 1 เปโตร 
1:13 จงยืนหยัดเหมือนดาเนียล ชาวฮีบรู
ผู ้สัตย์ซื่อผู ้ตั้งปณิธานในใจของเขาท่ีจะ 
ซือ่สัตย์ต่อพระเจ้า อย่าท�าให้คุณพ่อคุณแม่ 
และเพื่อนของพวกคุณผิดหวัง และยังมี 
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พระเจ้าท่ีคณุจะต้องคดิค�านงึถงึ อย่าท�าให้ 
พระองค์ผู ้ทรงรักพวกคุณอย่างเหลือล้น
จนยอมพลีพระชนม์ของพระองค์เองเพื่อ
ท�าให้พวกคุณได้เป็นผู้ร่วมงานกับพระเจ้า
ต้องผิดหวังเป็นอันขาด {MYP 149.2}

แรงผลักดันที่สูงส่งที่สุด
ส�าหรับเราแล้วความปรารถนาท่ี

จะถวายเกียรติพระเจ้าควรเป็นแรงผลัก
ดันที่มีพลังมากท่ีสุดเหนือพลังอื่นใด ควร
เป็นแรงส่งก�าลังให้เราพากเพียรทุกวิถี
ทางเพื่อปรับปรุงสิทธิพิเศษและโอกาส 
ต่างๆ ท่ีเราได้รับ เพื่อท�าให้เราเข้าใจดี
ยิ่งขึ้นถึงวิธีใช้ทรัพยากรขององค์พระผู ้
เป็นเจ้าอย่างชาญฉลาด ควรน�าให้เรา
ทะนุถนอมสมอง กระดูก กล้ามเน้ือและ
ประสาทของเราให้อยู่ในสภาพที่แข็งแรง
ที่สุด จนพลังทางกายและความแจ่มใส
ทางปัญญาของเราท�าให้เราเป็นผู้รับฉันท-
ภาระที่สัตย์ซื่อ ผลประโยชน์ท่ีเห็นแก่ตัว 
หากปล่อยให้มีพื้นที่ครอบครองแล้ว จะ
ท�าให้จิตใจแคระแกร็นและท�าให้หัวใจแข็ง
กระด้าง หากปล่อยให้มีอ�านาจควบคุม 
มันจะท�าลายพลังงานฝ่ายศีลธรรม แล้ว
ความผิดหวังต ่างๆ จะตามมา.  .   .   . 
{MYP 149.3}

พระเจ้าผู้ประทานความส�าเร็จให้
แก่ดาเนียลเป็นผู ้ประทานความส�าเร็จ
ที่แท้จริงแก่ชายและหญิง พระองค์ผู้ทรง
อ่านใจของดาเนียลออกทรงทอดพระเนตร 

แรงผลักดันอันบริสุทธิ์ใจและความตั้งใจ 
ถวายเกียรติของผู้รับใช้ของพระองค์ด้วย
ความพอพระหทัย ผู้ท่ีในชีวิตของตนท�า 
ตามพระประสงค์ของพระเจ้าต้องเป็นผู้ที่ 
ทุ่มเทอย่างอดทน ปฏิบัติตนอย่างใกล้ชิด 
และกระตือรือร้นในการบรรลุถึงทุกสิ่งที ่
พระองค์ประทานให้เขาท�า--The Youth’s 
Instructor, August 20, 1903. {MYP 
150.1}

ควำมปีติยินดีที่จีรังยั่งยืน
ตลอดเส้นทางสูงชันท่ีน�าไปสู่ชีวิต

นิรันดร์นั้นมีบ่อน�้าพุแห่งความปีติยินดีตั้ง
เรียงรายอยู่เพื่อท�าให้ผู ้ท่ีอ่อนล้าสดชื่น
ขึ้นใหม่ ผู้ที่เดินไปตามทางของปัญญาจะ
เต็มล้นด้วยความชื่นชมยินดีแม้ตกอยู่ใน
ความทุกข์ยากล�าบาก เพราะว่าพระองค์ 
ผู้ท่ีพวกเขารักทรงร่วมด�าเนินไปอยู่เคียง
ข้างพวกเขาโดยที่พวกเขามองไม่เห็น 
ทุกย่างก้าวที่มุ ่งสู ่เบ้ืองบนนั้นพวกเขา
จะเข้าใจอย่างชัดเจนย่ิงขึ้นถึงการสัมผัส 
ของพระหัตถ์ของพระองค์ ทุกๆ ย่างก้าว 
จะมีพระสิริทอแสงอันแจ่มจรัสยิ่งขึ้นจาก 
พระเจ้าผูท้ีเ่รามองไม่เหน็ตกลงบนเส้นทาง 
ของพวกเขา และเสียงเพลงสรรเสริญของ 
พวกเขาท่ีเพิ่มระดับเสียงข้ึนเร่ือยๆ จะไป 
บรรจบกับเพลงของเหล่าทูตสวรรค์หน้า 
พระบัลลังก์--“Thoughts from the Mount 
of Blessing,” p. 140. {MYP 150.2}
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บทที่

	40 กำรใช้ควำมตั้งใจ

ศาสนาทีบ่ริสทุธิเ์ป็นเรือ่งเก่ียวข้อง 
กับความตั้งใจ ความตั้งใจเป็นอ�านาจ
การปกครองท่ีมีอยู ่ตามธรรมชาติในตัว
ของมนุษย์ ซึ่งจะน�าความสามารถอื่นๆ 
ทัง้หมดให้มาอยูภ่ายใต้การควบคมุของมัน 
ความตั้งใจไม่ใช่รสนิยมหรือแรงโน้มน้าว
ตามความรู้สึกแต่เป็นพลังการตัดสินใจ 
ซึ่งผลักดันเหล่าบุตรทั้งหลายของมนุษย์ 
ให้เชื่อฟังหรือไม่เชื่อฟังพระเจ้า {MYP 
151.1}

ควำมไม่แน่ใจและควำมสงสัย
คุณเป็นชายหนุ่มคนหนึ่งท่ีฉลาด 

คณุปรารถนาทีจ่ะท�าให้ชวีติของคณุเหมาะ 
ท่ีจะไปสวรรค์ได้ในที่สุด บ่อยคร้ังท่ีคุณ
รู้สึกท้อแท้ใจเม่ือพบว่าตนเองนั้นอ่อนแอ
ฝ่ายศีลธรรม เป็นทาสของความสงสัย
และถูกควบคุมด้วยนิสัยกับธรรมเนียม
ของชีวิตเก่าที่ตกอยู่ในบาป คุณพบว่า
ธรรมชาติฝ่ายอารมณ์ของคุณไม่ซื่อสัตย์
ต่อตัวคุณเอง ต่อปณิธานดีท่ีสุดของคุณ 
และต่อค�าปฏิญาณอันศักด์ิสิทธิ์ท่ีสุดของ
คุณ ไม่มีส่ิงใดดูสมจริง ความไม่แน่ใจของ
คุณเองน�าคุณให้สงสัยความจริงใจของผู้ที่
ต้องการท�าดีต่อคุณ ย่ิงคุณด้ินรนกับความ
สงสัยนี้มากเท่าไร ทุกส่ิงก็ย่ิงดูไม่สมจริง
มากข้ึนเท่านั้นจนกระท่ังมันดูราวกับว่า
ทุกหนแห่งไม่มีพื้นอันม่ันคงให้คุณยึด 

ได้เลย ค�าสัญญาของคุณเหมือนเชือกที่
ท�าด้วยเม็ดทราย และคุณก็ถือว่าค�าพูด 
และการกระท�าของผู้ท่ีคุณควรไว้วางใจก็ 
เป็นดังความสว่างท่ีเป็นภาพลวงตาเช่นกัน 
{MYP 151.2}

พละก�ำลังที่ได้จำกกำรยอมจ�ำนน
ควำมตั้งใจ

คุณจะตกอยู่ในอันตรายตลอดเวลา 
จนกระท่ังคุณเข้าใจถึงพละก�าลังที่แท้จริง
ของความตั้งใจ คุณอาจเชื่อและสัญญา
ได้ทุกเร่ือง แต่ความเชื่อและค�าม่ันสัญญา
เหล่าน้ันจะไม่มีคุณค่าจนกว่าคุณจะยอม
มอบความต้ังใจให้ไปอยู่ฝ่ายความเชื่อและ 
การกระท�า หากคุณต่อสู ้กับความเชื่อ
อย่างสิ้นสุดก�าลังความตั้งใจของคุณแล้ว 
คุณจะเป็นผู้มีชัย อย่าไว้ใจในความรู้สึก
ของคุณ ความประทับใจของคุณ และ
อารมณ์ของคุณ เพราะส่ิงเหล่านี้ล ้วน
พึ่งพาไม่ได้โดยเฉพาะแนวคิดของคุณที ่
ออกนอกลู่นอกทางและการรู้ตัวว่าคุณเคย 
ผิดค�าม่ันสัญญาและค�าปฏิญาณ ส่ิงนี้จะ
บ่ันทอนความม่ันใจในตัวของคุณเองและ 
ความศรัทธาของผู ้อื่นที่มีต่อคุณ {MYP 
151.3}

แต่คุณต้องไม่ ส้ินหวัง  คุณต้อง 
แน่วแน่ท่ีจะเชื่อ แม้ไม่มีอะไรที่ดูเหมือนจะ
ถูกต้องและเป็นจริงต่อคุณ ดิฉันไม่จ�าเป็น
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ต้องบอกคุณว่าตัวคุณเองเป็นผู ้ท่ีน�าพา
ตนเองมาสู่ต�าแหน่งอันไม่น่าอิจฉานี้ คุณ
ต้องสร้างความม่ันใจในพระเจ้าและใน 
พี่น้องของคุณให้กลับคืนมา คุณต้องยอม
จ�านนความตั้งใจของตนเองให้กับพระ
ประสงค์ของพระเยซูคริสต์ และในขณะที ่
คุณท�าเช่นนี้ พระเจ้าจะทรงเข้าควบคุม 
เหตกุารณ์และกระท�าให้ความตัง้ใจของคณุ 
เป็นไปตามพระประสงค์ของพระองค์ใน 
ทันที ธรรมชาติทั้งส้ินของคุณจะเข้าไป
อยู่ภายใต้การทรงน�าของพระวิญญาณ
ของพระคริสต์ และแม้แต่ความคิดของ
คุณก็อยู่ภายใต้การควบคุมของพระองค์ 
{MYP 152.1}

คุณไม่อาจควบคุมแรงกระตุ้นของ
ตนเองและอารมณ์ของตนเองให้เป็นไป
ตามท่ีคุณปรารถนาได้ แต่คุณสามารถ
บังคับความตั้งใจได้และคุณจะสามารถ
เปล่ียนแปลงชีวิตทั้งหมดของคุณได้ โดย
การยอมจ�านนความตั้งใจต่อพระคริสต ์
ชีวิตของคุณจะซ่อนอยู่ในพระเจ้าร่วมกับ 
พระคริสต์และเป็นพนัธมิตรกับฤทธานภุาพ 
ที่เหนือกว่าเทพหรืออ�านาจอื่นใดทั้งสิ้น 
คุณจะมีพละก�าลังจากพระเจ้าที่จะยึดคุณ
ไว้ให้แน่นกับฤทธานุภาพของพระองค ์
และความกระจ่างใหม่แม้กระท่ังความ
กระจ่างของความเชื่อที่มีชีวิตก็จะเกิดข้ึน 
กับคุณได้ แต่ความตัง้ใจของคณุต้องร่วมมือ 
กับพระประสงค์ของพระเจ้า ไม่ใช่ร่วมมือ
กับความตั้งใจของมิตรสหายของคุณซ่ึง
ก�าลังถูกซาตานใช้เพื่อวางกับดักและเพื่อ
ท�าลายคุณอยู่ตลอดเวลา {MYP 152.2}

คุณจะไม ่วางตนเองให ้ มีความ 
สัมพันธ์ที่ถูกต้องกับพระเจ้าโดยไม่รอช้า
กระนั้นหรือ คุณจะไม่พูดหรือว่า “ฉันจะ
เอาความตั้งใจมอบแด่พระเยซูและฉันจะ
ลงมือท�าเด๋ียวนี้” และนับจากนี้ไปจะอยู ่
ฝ่ายพระเยซูอย่างเต็มตัวโดยไม่ค�านึงถึง
ธรรมเนียมปฏิบัติและการโหยหาอย่าง
รุนแรงของความอยากและตัณหา อย่าให้
ซาตานมีโอกาสพูดว่า “เจ้าเป็นคนหน้า
ไหว้หลังหลอกที่น่าสมเพช” จงปิดประตู
เสีย เพื่อซาตานจะได้ไม่มากล่าวหาและ
บ่ันทอนก�าลังใจของคุณเช่นนั้นได้อีก ให้
พูดว่า “ฉันจะเชื่อ ฉันเชื่ออย่างแน่นอนว่า
พระเจ้าทรงเป็นพระผู้ช่วยของฉัน” แล้ว
คุณจะพบความมีชัยในพระเจ้า โดยการ
รักษาความตั้งใจของคุณให้อยู่ข้างพระเจ้า
อย่างเหนียวแน่นแล้ว ทุกอารมณ์ของคุณ
จะอยู่ภายใต้การควบคุมของพระประสงค์
ของพระเยซู คุณจะพบว่าเท้าของตนเอง
วางอยู่บนศิลาอันม่ันคง ในบางคร้ัง มัน
อาจจะต้องใช้ทุกอณูของความตั้งใจที่คุณ 
มีอยู่ แต่นั่นคือพระเจ้าทรงประกอบกิจใน 
ตวัคณุและคุณจะก้าวออกจากกระบวนการ 
หล่อหลอมกลายเป็นภาชนะอันทรงเกียรติ 
{MYP 153.1}

พระประสงค์ของพระเจ้ำกับควำม
ตั้งใจของมนุษย์รวมกันเป็นหนึ่ง
เดียว

จงคุยถึงเร่ืองความเชื่อ จงยึดม่ัน
อยู่ฝ่ายพระเจ้า อย่าวางเท้าของคุณบน
พื้นที่ของศัตรู แล้วพระเป็นเจ้าจะทรงเป็น 
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ผู้ช่วยของคุณ พระองค์จะทรงท�าเพื่อคุณ 
ในสิ่งท่ีเป็นไปไม่ได้ท่ีคุณจะท�าเพื่อตัวคุณ 
เองได้ ผลท่ีออกมาคือคุณจะเป็นเหมือน 
“ต้นสนสีดาร์ของเลบานอน” ชีวิตของพวก 
คณุจะสง่างาม และผลงานของคุณถกูสร้าง 
ขึ้นในพระเจ้า ในตัวคุณจะมีอ�านาจ ความ 
กระตอืรือร้นและความเรียบง่ายซึง่จะท�าให้ 
คุณเป็นภาชนะท่ีผ่านการขดัเกลาในพระหตัถ์ 
ของพระเจ้า {MYP 153.2}

คุณจ�าเป็นต้องด่ืมน�้าจากธารน�้าพุ
แห่งสัจธรรมทุกวัน เพื่อคุณจะเข้าใจเคล็ด
ลับแห่งความสุขและความปีติยินดีในองค์
พระผู้เป็นเจ้า แต่คุณต้องระลึกไว้ว่าความ
ตั้งใจของคุณเป็นแรงขับเคลื่อนการกระ
ท�าของคุณ ความตั้งใจนี้จะประกอบเป็น
ปัจจัยส�าคัญของอุปนิสัยของมนุษย์  ซ่ึง
คร้ันเม่ือล้มลงในบาปได้ตกไปอยู่ภายใต้
การควบคุมของซาตาน และตั้งแต่น้ันมา 
มันก็ได้กระท�าในใจมนุษย์ให้เป็นไปตาม
ความชอบใจของมันจนมนุษย์ต้องพินาศ
และทุกข์ล�าบาก {MYP 153.3}

แต่โดยการยอมสละอย่างไร้ขอบ 
เขตของพระเจ้าด้วยการประทานพระเยซ ู
พระบุตรอนัเป็นทีรั่กองค์เดียวของพระองค์ 
มาเป็นเครื่องถวายบูชาไถ่บาป ท�าให้ 
พระองค์ตรัสโดยไม่ละเมิดหลักการแม้แต ่
ข้อเดียวของพระองค์ว่า “ยอมจ�านนตัวเจ้า 
แก่เรา เอาความตั้งใจน้ันมาให้เรา เอา
ออกไปจากการควบคุมของซาตาน และ
เราจะครอบครองความตั้งใจนั้น แล้วเรา
จึงกระท�าการในตัวเจ้าให้เจ้าท�าตามความ
ประสงค์ของเรา” เม่ือพระองค์ประทาน 

จติใจของพระคริสต์แก่คุณ ความตัง้ใจของ 
คณุจะเป็นเหมือนพระประสงค์ของพระองค์ 
และอปุนสิยัของคณุจะถกูเปลีย่นให้เหมือน 
พระลักษณะของพระคริสต์ วัตถุประสงค ์
ของคุณคือท�าตามพระประสงค์ของพระเจ้า 
หรือไม่ คุณต้องการเชื่อและท�าตามพระ 
คัมภีร์ไหม “ถ้าใครต้องการจะติดตามเรา 
ให้คนน้ันปฏิเสธตนเอง รับกางเขนของ 
ตนแบกและตามเรามา”  มัทธิว 16:24 
{MYP 154.1}

สิ่งที่เก่ียวกับการติดตามพระคริสต์
จะไม่เกิดขึ้นหากคุณไม่ปฏิเสธที่จะสนอง
แรงเร่งเร้าทางอารมณ์และจะตัดสินใจ
อย่างมุ่งม่ันท่ีจะเชื่อและท�าตามพระเจ้า 
ไม่ใช่ความรู้สึกของคุณและอารมณ์ของ
คุณท่ีท�าให้คุณเป็นบุตรของพระเจ้า แต่
เป็นการท�าตามพระประสงค์ของพระเจ้า 
ต่างหาก ชวีติท่ีเป็นประโยชน์อยูเ่บ้ืองหน้า 
ของคุณแล้ว หากความตั้งใจของคุณกลาย 
เป็นพระประสงค์ของพระเจ้า เม่ือนั้นคุณ 
จะยืนอย่างลูกผูช้ายตามทีพ่ระเจ้าประทาน 
แก่คุณ เป็นแบบอย่างของผลงานที่ดีเด่น 
เม่ือนั้น คุณจะช่วยรักษากฎระเบียบวินัย
แทนการฝ่าฝืนวินัยเหล่านั้น คุณจะช่วย
รักษาความมีระเบียบเรียบร้อยแทนการ
เหยียดหยามและยุยงให้เกิดความวุ่นวาย
ต่อชีวิตด้วยแนวทางการกระท�าของคุณ
เอง {MYP 154.2}

ด้วยความย�าเกรงพระเจ้า ดิฉัน
ขอบอกคุณว่า  ดิฉันทราบดีถึงอนาคต
ของคุณ หากความตั้งใจของคุณอยู่ฝ่าย
พระเจ้า {MYP 154.3}
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“เราเป็นผู้ร่วมงานกับพระเจ้า” 1 
โครินธ์ 3:9 คุณอาจท�างานของคุณเพื่อ 
เวลานีแ้ละนรัินดร์กาลในลกัษณะทีส่ามารถ 
ยืนหยัดผ่านการทดสอบของการพิพากษา
ได้ คุณจะลองท�าไหม เวลานี้คุณพร้อมจะ 
กลับหลังหันไหม คุณเป็นเป้าหมายแห่ง 
ความรักและการทูลขอเพื่อแก้ต่างของ 
พระคริสต์ บัดนี้ คุณยอมจ�านนต่อพระเจ้า 
และช ่วยผู ้ ท่ี เป ็นยามเพื่อปกป ้องผล
ประโยชน์ของพันธกิจของพระองค์ แทน 
การสร้างความทุกข์และความท้อแท้ใจแก ่
พวกเขาไหม “Testimonies for the Church” 
Vol. 5, pp. 513-516. {MYP 155.1}

กำรทุ่มเทเป็นพิเศษ 
เป็นเรื่องจ�ำเป็น

พระเจ้าทรงก�าหนดวิธี [หมายถึง
ทรัพย์สินเงินทองด้วย -ผู้แปล] แก่เราแล้ว 
หากเราจะใช้สิ่งเหล่านี้อย่างขยันขันแข็ง
และด้วยการอธิษฐานอย่างเอาใจใส่แล้ว
จะไม่มีเรือล�าใดต้องอับปาง แต่จะฝ่าพ้น
มรสุมและพายุ และในที่สุดทอดสมอลงใน

ท่าเรือหลบภัยแห่งความผาสุก แต่หาก
เราดูแคลนและละเลยการทรงก�าหนดและ
สิทธิพิเศษเหล่านี้ พระเจ้าจะไม่ประกอบ
การอัศจรรย์ใดๆ เพื่อช่วยผู้ใดในพวกเรา 
และเราจะพินาศเช่นเดียวกับยูดาสและ
ซาตาน {MYP 155.2}

อย่าคิดว่าพระเจ้าจะทรงกระท�า
การอัศจรรย์เพื่อช่วยจิตวิญญาณอ่อนแอ
ทั้งหลายซึ่งยังกอดความชั่วไว ้และยัง
ท�าบาปอยู่ หรืออย่าคิดว่าจะมีการน�าเอา 
ฤทธิ์เดชเหนือธรรมชาติสักอย่างมาใส่เข้า 
ในชีวิตของคนเหล่านี้  เพื่อยกพวกเขา 
ออกจากตนเองขึ้นไปสู่บรรยากาศท่ีสูงส่ง 
ขึ้น ซึ่งเป็นสถานที่ที่จะท�างานได้ง่ายโดย 
ไม่ต้องใช้ความพากเพยีรพเิศษใดๆ ไม่ต้อง 
ต่อสู ้อย่างพิเศษ และไม่ต้องตรึงตัวเอง 
เพราะทุกคนที่ท�าเป็นล้อเล่นในดินแดน 
ของซาตานจะพินาศไปพร้อมกับบรรดา 
คนท�าชั่วท้ังหลาย พวกเขาจะถูกท�าลาย 
อย ่างฉับพลันโดยไม ่ มีทางเยียวยา--
“Testimonies to Ministers,” p. 453. 
{MYP 155.3}



Lตอนที่ 4K ด�าเนินในความกระจ่าง ] 119

บทที่

 41 กำรทรงน�ำของพระเจ้ำ

มีอยู่สามวิธีที่พระเจ้าทรงเปิดเผย
พระประสงค์ของพระองค์แก่เรา เพื่อชี้
แนวทางให้เรา. . . . {MYP 156.1}

พระเจ้าทรงเปิดเผยพระวจนะของ
พระองค์แก่เราผ่านพระวจนะ คือทางพระ
คัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ {MYP 156.2}

พระสรุเสยีงของพระองค์เปิดเผยไว้ 
ในการประกอบกิจแห่งการทรงจัดเตรียม 
เราจะสัมผัสได้หากเราไม่แยกจิตวิญญาณ
ของเราออกจากพระองค์ด้วยการเดินไป
ตามทางของเราเอง ท�าตามความตั้งใจ
ของเราเอง และปฏิบัติตามการเรียกร้อง
ของหัวใจที่ไม่ผ่านการช�าระให้บริสุทธิ์
กระท่ังความรู้สึกสับสนมากจนมองไม่เห็น
เร่ืองที่เป็นนิรันดร์กาล เสียงของซาตาน
จะถูกอ�าพรางจนเป็นเหมือนพระสุรเสียง
ของพระเจ้า {MYP 156.3}

มีอกีวธิหีน่ึงท่ีเราจะได้ยนิพระสุรเสยีง 
ของพระเจ้า นั่นคือโดยผ่านการอ้อนวอน
ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ ท่ี
ทรงประทับความซาบซึ้งลงบนหัวใจ และ

จะส่งผลของการประกอบกิจในอุปนิสัย 
{MYP 156.4}

หากคุณมีข้อสงสัยเรื่องใด คุณต้อง 
ไปปรึกษาพระคัมภีร์ก่อน หากคุณเร่ิมต้น 
ชีวิตแห่งความเชื่ออย่างแท้จริงแล้ว นั่น 
หมายความว่า คุณได้ถวายตัวของคุณเอง 
แด่องค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วเพื่อให้เป็นของ 
พระองค์อย่างเต็มตัว และพระองค์ทรงรับ 
คุณไว้แล้วเพื่อหล่อหลอมให้เป็นไปตาม 
พระประสงค์ของพระองค์เพื่อคุณจะเป็น 
ภาชนะที่น�าไปสู่เกียรติยศ คุณควรมีความ 
ปรารถนาอย่างจริงใจที่จะถูกปั้นแต่งได้
ในพระหัตถ์ของพระองค์และพร้อมท่ีจะ
ติดตามไปยังท่ีใดก็ตามที่พระองค์ทรงน�า 
แล้วคุณจะวางใจพระองค์ให้ทรงประกอบ
กิจตามแผนงานของพระองค์ และในขณะ
เดียวกันคุณก็ร่วมมือกับพระองค์โดยการ
ท�างานเพื่อความรอดของตัวคุณเองด้วย
ความเกรงกลัวและตัวส่ัน--“Testimonies 
for the Church,” Vol. 5, p. 512. {MYP 
156.5}
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บทที่

	42 กำรท�ำงำนอย่ำงเงียบๆ	ของพระวิญญำณ 
	 บริสุทธิ์

ชวิีตของคริสเตยีนไม่ใช่การดัดแปลง 
หรือปรับปรุงของเก่า แต่เป็นการเปล่ียน 
แปลงอุปนิสัย จะต้องมีการตายต่อตัวเอง
และต่อบาป และมีชีวิตใหม่ท้ังหมด การ
เปลี่ยนแปลงนี้จะเกิดข้ึนได ้ ก็โดยการ
ประกอบกิจอย่างได้ผลของพระวิญญาณ
บริสุทธิ์เท่านั้น {MYP 157.1}

นิโคเดมัสยังงุนงงอยู่ และพระเยซ ู
ทรงใช้ลมเป็นตัวอย่างเพื่ออธิบายความ 
หมายของพระองค์ดังนี ้“ลมจะพดัไปท่ีไหน 
ก็พัดไปที่นั่น และท่านได้ยินเสียงลมนั้น
แต่ไม่รู้ว่าลมมาจากไหนและไปท่ีไหน คน
ที่เกิดจากพระวิญญาณ ก็เป็นอย่างนั้น 
ทุกคน” ยอหน์ 3:8 {MYP 157.2}

เราได้ยินเสียงลมจากการเคล่ือน 
ไหวของก่ิงก้านของต้นไม้ เสียงเสียดสีกัน
ของใบและดอก แต่เรามองไม่เห็นลม และ
ไม่มีใครรู้ว่ามันพัดมาจากไหนและจะพัด
ไปท่ีใด การประกอบกิจของพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ต่อจิตใจของมนุษย์ก็เป็นเหมือน
เช่นนี้ เราอธิบายให้ชัดเจนไม่ได้มากไป
กว่าการเคล่ือนไหวของลม ไม่มีใครจะ
บอกเวลาหรือสถานท่ีแน่นอนหรือติดตาม
สถานการณ์ทั้งหมดในกระบวนการของ
การกลับใจ แต่เร่ืองเช่นน้ีไม่ได้พิสูจน์
ว่าเขาไม่ได้กลับใจ ด้วยสื่อท่ีมองไม่เห็น

อย่างลม พระคริสต์ทรงประกอบกิจใน
จิตใจอยู ่ตลอดเวลา ทีละเล็กทีละน้อย 
โดยท่ีผู้รับอาจไม่รู้ตัว ความประทับใจจะ
เกิดขึ้นในใจของเขาเพื่อดึงดูดจิตวิญญาณ
ให้เข้าหาพระคริสต์ เขาจะรับส่ิงเหล่านี้
ได้โดยการใคร่ครวญถึงพระองค์ ผ่านการ 
อ่านพระคัมภร์ีหรือผ่านการได้ยนิพระวจนะ 
ของพระองค์ถ่ายทอดโดยนักเทศน์ที่มี
ชีวิตจิตใจ ในทันใดนั้น เม่ือพระวิญญาณ
เสด็จมาทรงเรียกโดยตรง จิตวิญญาณ
ดวงนั้นก็ยอมจ�านนตนต่อพระเยซูด้วย
ความยินดี คนมากมายเรียกเหตุการณ์
เช่นนี้ว ่าการกลับใจอย่างกะทันหัน แต่
เหตุการณ์เป็นผลของการเชื้อเชิญอัน
ยาวนานของพระวิญญาณของพระเจ้า--
เป็นกระบวนการท่ีต้องใช้ความอดทนและ
เวลา {MYP 157.3}

ในขณะท่ีเรามองไม่เห็นลม แต่ลม
สร้างผลลัพธ์ออกมาให้เห็นและสัมผัสได้ 
ดังนั้นการประกอบกิจของพระวิญญาณ
ต่อจิตวิญญาณก็เหมือนกัน จะส�าแดงให้
เห็นในทุกการกระท�าของผู้ท่ีสัมผัสอ�านาจ
ของการทรงช่วยให้รอดของพระวิญญาณ 
เม่ือพระวิญญาณของพระเจ้าเข้าครอง
จิตใจของผู้ใด พระองค์ทรงเปล่ียนแปลง 
ชวีติของคนนัน้ ความคิดทีบ่าปจะถกูก�าจดั 
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ออกไป พฤตกิรรมชัว่จะถกูละท้ิง ความรัก 
ความถ่อมตนและสันติสุขจะเข้ามาแทนท่ี
ความโกรธแค้น ความอิจฉาริษยาและการ
ชิงดีชิงเด่นกัน ความปีติยินดีเข้าแทนที ่
ความเศร้า และสีหน้าสะท้อนประกาย 
เปล่งปลัง่ของสวรรค์ ไม่มีผูใ้ดเหน็พระหตัถ์ 
ท่ียกภาระออกไป หรือมองเห็นแสงสว่าง
ที่ส่องมาจากท้องพระโรงเบ้ืองบน พระพร
จะหล่ังลงมาเม่ือโดยความเชื่อจิตวิญญาณ
ดวงนั้นยอมจ�านนตนต่อพระเจ้า.  .  .  . 
{MYP 158.1}

เป็นไปไม่ได้ที่สมองอันจ�ากัดจะ 
เข้าใจถึงพระราชกิจของการไถ่บาป ความ 
ลีลั้บของเร่ืองน้ีเกนิความรู้ของมนษุย์ อย่าง 
ไรก็ตาม ผู ้ที่ผ่านการตายไปสู ่ชีวิตใหม ่
แล้วจะตระหนกัว่าน่ีคอืความจริงของพระเจ้า 

เราอาจเข้าใจจุดเร่ิมต้นของการไถ่บาป
ได้โดยประสบการณ์ส่วนตัว แต่ผลลัพธ์
ที่ได้รับจะบรรลุถึงนิรันดร์กาล--“Desire 
of Ages,” pp. 172, 173. {MYP 158.2}

หลักฐำนของควำมช่วยเหลือ 
ของพระเจ้ำ

หากคณุรู้สึกว่าจติวญิญาณของคณุ 
มีความต้องการ หากคุณหิวและกระหาย
ความชอบธรรม นี่คือหลักฐานแสดงว่า 
พระคริสต์ทรงเร่ิมประกอบกิจในใจของคณุ 
เพื่อให้พระองค์ทรงกระท�าส่ิงที่คุณเอง 
ท�าให้กับตัวเองไม่ได้--“Thoughts from 
the Mount of Blessing,” p. 19. {MYP 
158.3}

พระเยซูตรัสว่า

“จงมาหาเรา และเราจะให้ท่านทั้งหลายได้หยุดพัก”

มัทธิว 11:28

เป็นการหยุดพักที่โลกให้ไม่ได้หรือแม้จะเอาไปก็ยังไม่ได้

{MYP 98.1}
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บทที่

 43 พระคริสต์สถิตอยู่ในเรำ

หากความรักหยัง่รากลึกลงในตวัเรา 
เราจะ “สามารถเข้าใจร่วมกับธรรมิกชน 
ทั้งหมดถึงความกว้าง ความยาว ความสูง 
และความลึก คือให้ซาบซึ้งในความรัก
ของพระคริสต์ซึ่งเกินความเข้าใจของเรา” 
เอเฟซัส 3:18 โอ ช่างเป็นสิ่งที่เป็นไปได้
และการให้ก�าลังใจอันล�้าค่า ในหัวใจของ
มนุษย์ท่ีถูกช�าระล้างมลทินฝ่ายศีลธรรม
ท้ังสิ้นแล้วจะมีพระผู้ช่วยให้รอดประเสริฐ
สถิตอยู่ท่ีนั่นเพื่อยกระดับและช�าระล้าง
ธรรมชาติแต่ก�าเนิดท้ังหมด ท�ามนุษย์
ให ้เป ็นพระนิเวศส�าหรับพระวิญญาณ
บริสุทธิ์. . . . {MYP 159.1}

กำรตอบสนองของพระองค ์
ต่อควำมเชื่อของเรำ

เราเข้าสนิทกับพระคริสต์โดยทาง
ความเชื่อที่มีชีวิต พระองค์ทรงร่วมสถิต
อยู่ในหัวใจของเราตามสัดส่วนความเชื่อ 
ของเราแต่ละคน เรามีพระเจ้าสถิตร่วมกับ 
เรา และเม่ือเราตระหนักถึงการสถิตนี้ เรา
จะน�าความคิดของเรามาอยู ่ภายใต้การ 
ควบคุมของพระเยซูคริสต์ พฤติกรรมฝ่าย 
จติวญิญาณของเราจะเป็นไปตามความรู้สกึ 
ของเราต่อการร่วมสถิตน้ี เอโนคเดินร่วม 
กับพระเจ้าในลักษณะน้ี และพระคริสต ์
ทรงร่วมสถิตอยู่ภายในเราตามความเชื่อ 
ที่เราค�านึงว่าพระองค์ทรงมีความหมาย

เช่นไรต่อเรา และช่างเป็นผลงานเลิศล�้า
เพียงไรท่ีพระองค์ทรงประกอบกิจเพื่อเรา
ในแผนการไถ่บาป เราจะมีความสุขที่สุด
เม่ือเราปลูกฝังความรู้สึกถึงของขวัญอัน
ย่ิงใหญ่นี้ของพระเจ้าท่ีประทานแก่โลก
และแก่เราเป็นการส่วนตัว {MYP 159.2}

ความคิดเหล่านี้มีฤทธานุภาพใน
การควบคุมอุปนิสัยทั้งหมด ดิฉันต้องการ
สร้างความม่ันใจแก่คุณว่าคุณจะมีพระเจ้า
สถิตร่วมกับคุณเสมอหากคุณยอม “วิหาร
ของพระเจ้าจะเห็นดีเห็นชอบกับรูปเคารพ 
ได้อย่างไร? เพราะว่าเราเป็นวิหารของ 
พระเจ้าผูท้รงพระชนม์ ดังทีพ่ระเจ้าตรสัไว้ 
ว่า เราจะอยู่ในเขาท้ังหลายและจะด�าเนิน
ในหมู่พวกเขา เราจะเป็นพระเจ้าของพวก
เขา และเขาจะเป็นประชากรของเรา” 2 
โครินธ์ 6:16 {MYP 159.3}

หล่อหลอมโดยควำมรัก 
ของพระองค์

เม่ือจิตใจเข้าสนิทกับพระคริสต์ 
อปุนสัิยก็จะถกูหล่อหลอมตามพระลักษณะ 
ทีค่ล้ายกบัพระเจ้า ความคดิอบอวลไปด้วย 
ความรูส้กึของพระคณุความดขีองพระองค์ 
และความรกัของพระองค์ เราใคร่ครวญถึง 
พระลักษณะของพระองค์ ดังนั้น พระองค์ 
สถติอยู่ในความคิดทัง้หมดของเรา ความรัก 
ของพระองค์โอบล้อมเราไว้ หากเราจ้อง
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ไปที่รัศมีอันเจิดจ้าของดวงอาทิตย์แม้แต่
เพียงเสี้ยววินาทีเดียว แล้วเหลียวมองไป
ทางอื่น ภาพของดวงอาทิตย์ก็ยังปรากฏ
บนทุกสิ่งที่เรามองไป {MYP 160.1}

เม่ือเรามองไปยังพระเยซูก็จะเป็น 
เช่นเดียวกัน ทกุสิง่ทีเ่รามองเหน็จะสะท้อน 
ถึงพระลักษณะของพระองค์ นั่นคือ ดวง
อาทิตย์แห่งความชอบธรรม เราจะมอง 
ไม่เห็นสิ่งอื่นใด หรือสนทนาถึงเร่ืองอื่นใด 
เลย พระฉายของพระองค์จะประทับอยูบ่น 
ทุกสิ่งท่ีสายตาฝ่ายจิตวิญญาณมองเห็น 
และจะส่งผลกระทบต่อทุกส่วนในชีวิต 
ประจ�าวันของเรา ท�าให้นิสัยแต่ก�าเนิด 
ทั้งหมดของเรานุ่มนวลและอ่อนโยน โดย 
การเฝ้ามอง เราจะเป็นเหมือนพระลักษณะ 
ของพระเจ้าแม้กระท่ังความคล้ายคลึงกับ 
พระคริสต์ เราจะสะท้อนแสงที่เต็มไปด้วย 
ความเจดิจรัสและมีก�าลงัใจต่อผูท่ี้เราคบหา 
สมาคมด้วย เราได้รับการเปล่ียนแปลงใน
ด้านอุปนิสัย เพราะหัวใจ จิตวิญญาณและ
จิตใจถูกอาบด้วยรังสีของแสงที่สะท้อน
จากพระองค์ผู ้ทรงรักเราและประทาน
พระองค์เองแก่เรา และจุดน้ีอีกน่ันแหละท่ี
มีการตระหนักถึงฤทธานุภาพส่วนบุคคล
อันมีชีวิตท่ีสถิตอยู่ในใจของเราทั้งหลาย
โดยความเชื่อ {MYP 160.2}

เม่ือรับพระด�ารัสค�าสอนของพระองค์ 
และพระด�ารัสค�าสอนนี้ครอบครองเราแล้ว 
พระเยซูจะทรงร่วมสถิตกับเราเสมอ ทรง 
คอยควบคุมความคิด ความเห็นและการ 
กระท�าของเรา เราจะเต็มเปี ่ยมด้วยค�า

แนะน�าของพระอาจารย์ผู ้ ย่ิงใหญ่ที่ สุด
เท่าที่โลกเคยรู ้จัก การรู้สึกถึงความรับ
ผิดชอบและผลกระทบท่ีมีต่อมนุษยชาต ิ
ได้มอบคุณลักษณะให้แก่มุมมองของเรา
ที่มีต่อชีวิตและหน้าท่ีประจ�าวัน {MYP 
160.3}

พระเยซูคริสต์ทรงเป็นทุกส่ิงของ
เรา--ทรงเป็นสิ่งแรก สิ่งสุดท้าย  ส่ิงที่ดี
ที่ สุดของทุกเร่ือง พระเยซูคริสต์ พระ
วิญญาณของพระองค์ พระลักษณะ เติม
สีสันแก่ทุกส่ิงทุกอย่าง เป็นเส้นด้ายลาย
ตามยาวและลายตามขวางท่ีถักทอตัวตน
ท้ังหมดของเรา พระวาทะของพระคริสต์
เป็นจิตวิญญาณและชีวิต เราจึงไม่อาจ
รวมศูนย์ความคิดของเราอยู่ท่ีตัวเราเอง 
เราไม่มีชีวิตอยู่ต่อไป แต่พระคริสต์ต่าง
หากท่ีทรงมีชีวิตอยู่ในตัวเรา และพระองค์
ทรงเป็นความหวังแห่งพระสิริ ตัวตนเดิม
ของเราตายไปแล้ว แต่พระคริสต์ทรงเป็น
พระผู้ช่วยให้รอดผู้ทรงพระชนม์ เม่ือมอง
ต่อไปยังพระเยซู เราจะสะท้อนพระฉาย
ของพระองค์ไปสู่ผู ้ที่อยู ่รอบกายเรา เรา
หยุดเพื่อครุ่นคิดถึงความผิดหวังของเรา
หรือแม้แต่พูดถึงเร่ืองเหล่านี้ไม่ได้ เพราะ
มีภาพที่น ่าเจริญตาเจริญใจให้มองมา
จับต้องสายตาของเรา นั่นคือ ความรัก
อันล�้าค่าของพระเยซู พระองค์สถิตอยู่
ภายในเราโดยพระวจนะแห่งสัจธรรม--
“Testimonies to Ministers,” pp. 387-
390. {MYP 161.1}
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ไข่มุกล�้ำค่ำยิ่ง
เราจะต้องถวายตัวแด่พระคริสต ์

เพื่อด�ารงชีวิตที่ปฏิบัติตามข้อเรียกร้อง 
ทั้งหมดของพระองค์ด้วยความเต็มใจ ทุก 
อย่างที่เราเป็น ตะลันต์และความสามารถ 
ท่ีเรามีอยู่ท้ังหมดเป็นของพระเจ้า  ท่ีจะ 

ต้องถวายเพื่อการรับใช้พระองค์ เม่ือเรา 
ถวายทุกสิ่งให ้ กับพระองค ์แล ้วเช ่นนี ้
พระคริสต์พร้อมด้วยขุมทรัพย์ทั้งหมดของ 
สวรรค์จะประทานพระองค์เองแก่เรา เรา 
จึงได้รับไข่มุกอันล�้าค่ามหาศาล--“Christ’s 
Object Lessons,” p. 116. {MYP 161.2}

การอ่านพระคัมภีร์ 

การวิเคราะห์เรื่องในพระคัมภีร์อย่างจริงจัง. . . . 

จะลับปัญญาให้แหลมคมเพื่อเข้าใจพระคัมภีร์ยิ่งขึ้น

{MYP 397.1}
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พระเยซูทรงสละพระองค์เองจน 
หมดตวั และในทกุสิง่ท่ีพระองค์ทรงกระท�า 
ไม่มีอัตตะปรากฏออกมาให้เห็นพระองค์
ทรงมอบทุกส่ิงให้อยู่ใต้พระประสงค์ของ 
พระบิดาของพระองค์ เม่ือพระราชกิจของ
พระองค์บนโลกใกล้ส้ินสุดลง พระองค์ 
ตรัสว่า “ข้าพระองค์ถวายพระเกียรติแด่ 
พระองค์ในโลก เพราะข้าพระองค์ท�ากิจท่ี 
พระองค์ทรงให้ข้าพระองค์ท�านัน้ส�าเรจ็แล้ว” 
ยอห์น 17:4 และพระองค์ทรงบัญชาเราว่า 
“เรียนจากเรา เพราะว่าเราสุภาพอ่อนโยน
และใจอ่อนน้อม” มัทธิว 11:29 “ถ้าใคร
ต้องการจะติดตามเรา ให้คนน้ันปฏิเสธ
ตนเอง” มัทธิว 16:24 จงปลดอัตตะออก 
จากบัลลังก ์และไม ่ ให ้ มีอ�านาจเหนือ 
จิตวิญญาณอีกต่อไป {MYP 162.1}

ผู้ที่สัมผัสถึงการปฏิเสธตนเองของ
พระองค์ การถ่อมพระทัยของพระองค์
จะถูกบังคับให้พูดเหมือนดาเนียลที่พูด 
ออกมาเม่ือเห็นท่านผู้หนึ่งคล้ายพวกบุตร 
แห ่งมนุษย ์   “หน้าของข ้าพเจ ้าก็ซีดไป 
ข้าพเจ้าหมดแรง.  .  .  .” ดาเนียล 10:8 
ธรรมชาติของมนุษย์ด้ินรนตลอดเวลา 
เพื่อแสดงการโอ้อวด พร้อมท่ีจะแข่งขัน 

แต่ผู้ที่เรียนรู้จากพระคริสต์จะก�าจัดอัตตะ 
ความหย่ิงทะนงตน และความต้องการ 
ท่ีจะอยู่เหนือผู้อื่นท้ิงไป และจิตวิญญาณ 
จะมีความสงบนิ่ง ความเป็นตัวตนของเรา 
จะยอมจ�านนต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ 
เม่ือนัน้เราจะไม่กระตอืรอืร้นท่ีจะไต่เต้าไปยงั 
ต�าแหน่งสูงท่ีสุด เราจะไม่ทะเยอทะยาน 
เข้าเบียดเสียดแย่งกับฝูงชนหรือเอาศอก 
ดันตนเองให้เป็นจุดเด่น แต่เราจะรู้สึกว่า 
ต�าแหน่งสูงที่ สุดของเราคืออยู ่ใต้เบื้อง 
พระบาทของพระผู ้ช ่วยให้รอดของเรา 
เรามองไปยังพระเยซู รอให้พระหัตถ์ของ 
พระองค์ทรงน�า รอฟังพระสุรเสียงของ 
พระองค์ชีแ้นะ อคัรทตูเปาโลเคยมีประสบ- 
การณ์น้ีมาแล้วและกล่าวว่า  “ข้าพเจ้า
เองไม ่ มีชี วิตอยู ่ต ่อไป แต ่พระคริสต ์
ต่างหากที่ทรงมีชีวิตอยู่ในข้าพเจ้า ชีวิต 
ซึ่งข้าพเจ้าด�าเนินอยู่ในร่างกายขณะนี้ 
ข้าพเจ้าด�าเนนิอยูโ่ดยความเชือ่ในพระบุตร 
ของพระเจ้าผูไ้ด้ทรงรกัข้าพเจ้า และได้ทรง 
สละพระองค์เองเพื่อข้าพเจ้า” กาลาเทีย 
2:20--“Thoughts from the Mount of 
Blessing,” pp. 14, 15. {MYP162.2}

บทที่

 44 กำรปฏิเสธตนเอง 
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บทที่

 45 อุปนิสัยที่พระเจ้ำทรงเห็นชอบ

เยาวชนจ�าเป็นต้องได้รับการชี้แนะ 
ด้วยความเอาใจใส่และด้วยการอธษิฐานว่า 
พวกเขาสามารถสร้างอุปนิสัยของตนบน 
รากฐานที่พวกเขายึดถือได ้  เหตุผลที่ 
เยาวชนมากมายท�าผิดพลาดโดยไม่ รู ้
ตัวอย่างน่าเศร้าก็เพราะพวกเขาไม่เอาใจ
ใส่ค�าสอนของประสบการณ์ ค�าปรึกษา
ของคุณพ่อคุณแม่และของคุณครูหาย
สาบสูญไปจากพวกเขา พวกเขาจึงยอม
จ�านนต่อการทดลองของศัตรู พระเจ้า
ทรงรักเยาวชน พระองค์ทรงเห็นโอกาส
ของการท�าดีอันยิ่งใหญ่ในพวกเขา หาก
พวกเขาเพียงแต่จะตระหนักถึงความ
จ�าเป็นต้องมีพระคริสต์และสร้างตนเอง
บนรากฐานแห่งความม่ันคงนั้น พระองค ์
ทรงทราบดีถึงการถูกทดสอบของพวกเขา 
ทรงทราบว่าพวกเขาต้องต่อสู้กับอ�านาจ 
แห่งความมืดท่ีแย่งชงิการครอบครองจติใจ 
ของมนุษย์ และพระองค์ทรงเปิดทางให้ 
ชายหนุ่มและหญิงสาวเหล่านี้มีส่วนร่วม 
ในพระลักษณะของพระเจ้า. . . . {MYP 
163.1}

ต้องกำรควำมพำกเพียรอย่ำง
ทรหดอดทน

อุปนิสัยไม่ใช่มาจากความบังเอิญ 
ไม่ได้เกิดจากการตัดสินใจของอารมณ์ 
ชั่ววูบครั้งเดียว หรือการเดินทางผิดเพียง

ก้าวเดียว แต่เป็นการกระท�าอย่างซ�้าซาก
จนกลายเป็นนิสัยและหล่อหลอมอุปนิสัย
ไปในทางดีงามหรือเลวทราม อุปนิสัย
ที่ถูกต้องเกิดจากความพากเพียรอย่าง
ทรหดอดทนและไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย ด้วย
การปรับปรุงทุกตะลันต์และความสามารถ
ท่ีได้รับมาเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้า 
เยาวชนมากมายแทนท่ีจะท�าส่ิงนี้ กลับ
ปล่อยให้แรงยั่วยุหรือสถานการณ์พาหลง
ไป ท้ังนี้ไม่ใช่เป็นเพราะพวกเขาขาดวัสดุ
ท่ีดี แต่เป็นเพราะพวกเขาไม่ได้ตระหนัก
ว่าพระเจ้าทรงปรารถนาให้พวกเขาท�า
สิ่งท่ีดีที่สุดในช่วงเยาว์วัยของพวกเขา 
{MYP 163.2}

หากหนุ่มสาวในปัจจุบันจะยืนหยัด 
เหมือนเช่นดาเนียลแล้ว พวกเขาจะต้อง
ยืดเส ้นประสาทและกล้ามเนื้อฝ ่ายจิต
วิญญาณอย่างเต็มท่ี พระยาห์เวห์ไม่ทรง
ปรารถนาให้พวกเขาด�ารงอยู ่เป ็นเด็ก
ฝึกงานตลอดไป พระองค์ทรงประสงค์ให้
พวกเขาบรรลุถึงจุดสูงสุดของความเป็น
เลิศ พระองค์ทรงปรารถนาให้พวกเขา
ไปให้ถึงขั้นบันไดที่สูงท่ีสุดเพื่อก้าวเข้าสู่
อาณาจักรของพระเจ้า {MYP 164.1}

อิทธิพลของมิตรสหำย
เยาวชนท่ีจากบ้านและไม่ได้อยู่ใต้

การดูแลของพ่อแม่อีกต่อไป ส่วนใหญ่จะ
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เป็นผู้เลือกมิตรสหายท่ีตนเองจะคบ พวก
เขาควรจ�าไว้ว่าสายพระเนตรของพระบิดา
บนสวรรค์ทรงเฝ้าติดตามพวกเขาอยู่ และ
พระองค์ทอดพระเนตรถึงความต้องการ
และทุกการทดลองของพวกเขา เราจะ
พบอยู่เสมอจากพฤติกรรมของพวกเขา
ในโรงเรียนว่าเยาวชนบางคนส�าแดงออก
ให้เห็นถึงจิตใจที่ถูกหล่อหลอมจากแม่
แบบท่ีต�่ากว่ามาตรฐาน ผ่านการฝึกฝน
ที่ไม่ฉลาดนักในวัยเด็ก พวกเขาพัฒนา
อุปนิสัยท่ีโน ้มเอียงไปด้านเดียว และ
เม่ือพวกเขาเติบโตข้ึน ความบกพร่อง
เหล่านี้ยังคงฝังติดอยู่เป็นรอยมลทินต่อ 
ประสบการณ์ของพวกเขา ด้วยความคิด 
และแบบอย่าง จิตวิญญาณเหล่านี้จะน�า 
ผูมี้ศลีธรรมทีอ่่อนแอให้เดินหลงทาง {MYP 
164.2}

เวลามีค่าด่ังทองค�า เยาวชนท่ีรัก 
ทัง้หลาย คุณต้องไม่ท�าอนัตรายจิตวญิญาณ 
ของคุณโดยการหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวป่า 
คุณไม่อาจหละหลวมเก่ียวกับการเลือก
คบเพื่อน จงอยู่กับเร่ืองประเสริฐสูงส่งใน
อุปนิสัยของผู ้อื่น และคุณสมบัติเหล่านี้
ของคุณจะกลายเป็นก�าลังฝ่ายศีลธรรม
ของคุณเพื่อต่อต้านความชั่วและเลือกสิ่ง
ที่ดีงาม จงตั้งเป้าของคุณให้สูงไว้ คุณพ่อ 
คุณแม่และคณุครูผูซ่ึ้งรักและย�าเกรงพระเจ้า 
อาจคอยติดตามอธิษฐานเผื่อคุณท้ังเช้า 
และเย็น พวกเขาอาจคอยร้องขอและ 
ตักเตือนคุณ แต่สิ่งเหล่าน้ีจะสูญเปล่าหาก 
คุณเลือกที่จะคบคนไม่ย้ังคิดเป็นเพื่อน 
หากคุณมองไม่เห็นอันตรายที่แท ้จริง 

และคิดว่าคุณท�าได้ทั้งเร่ืองท่ีถูกต้องและ 
เรื่ อง ท่ีผิดตามที่คุณจะเลือก คุณก็จะ 
ไม่ระแคะระคายว่าผงฟูแห่งความชั่วได้
ลอบเข้าไปแปดเปื้อนและท�าให้จิตใจของ
คุณเสื่อมทรามไปแล้ว {MYP 164.3}

พระคริสต์ทรงเป็นควำมหวังเดียว
ของเรำ

พระคริสต์ทรงถูกท�าร้าย ถูกสบ
ประมาท ถูกท�าเกินกว่าเหตุ การทดลอง
จู่โจมเข้าหาพระองค์ท้ังทางขวาและซ้าย 
กระนั้นพระองค์ก็ไม่ท�าบาป แต่กลับถวาย
การเชื่อฟังอย่างสมบูรณ์แบบต่อพระเจ้า
ซึ่งเป ็นที่พอพระหทัยย่ิงนัก ด ้วยการ 
กระท�าเช่นนี้ พระองค์ทรงก�าจัดข้อแก้ตัว
ทุกประการของการไม่เชื่อฟัง พระองค์ 
เสด็จมาเพื่อส�าแดงแก่มนุษย์ถึงวิธีเชื่อฟัง 
ถงึวธิรัีกษาพระบัญญตัทิกุประการ พระองค์ 
ทรงไม ่ยอมใช ้ฤทธานุภาพความเป ็น 
พระเจ้าของพระองค์ และนีจ่งึเป็นความหวงั 
เดียวของคนบาปท้ังปวง พระองค์ทรงสละ 
พระชนม์ชีพเพื่อมนุษย์จะมีส่วนในพระ
ลักษณะของพระเจ้า  เพื่อหลุดพ้นจาก
ความเสื่อมทรามที่มีอยู่ในโลกอันเกิดจาก
ความปรารถนาชั่ว. . . . {MYP 165.1}

พระเจ้าประทานตะลนัต์แก่เยาวชน 
เพื่อน�าไปพัฒนาส�าหรับถวายเกียรติ
พระองค์ แต่เยาวชนจ�านวนมากใช้ของ 
ประทานเหล่านีเ้พือ่จดุประสงค์ทีไ่ม่บริสทุธิ์ 
และไม่ศักด์ิสิทธิ์ หลายคนมีความสามารถ 
ซึ่งหากได้รับการปลูกฝัง จะเกิดผลเก็บ 
เกีย่วอย่างอดุมสมบูรณ์ฝ่ายจติใจ ศลีธรรม 



128 ] 
Messages to Young People
ข่าวประเสริฐส�าหรับเยาวชน

และกายภาพ แต่พวกเขาไม่เคยหยุดเพื่อ
พิจารณา พวกเขาไม่เคยค�านึงถึงต้นทุน
ในความประพฤติตามแนวทางของตน 
พวกเขาส่งเสริมความไม่ย้ังคิดและความ
โง่เขลารวมทั้งไม่ยอมเช่ือฟังค�าปรึกษา
หรือค�าตักเตือน นี่คือความผิดพลาดอย่าง
มหันต์ ชายหนุ่มจะมีความส�ารวมในจิตใจ

หากพวกเขาตระหนักว่าพระเนตรของ
พระเจ้าทอดพระเนตรพวกเขาอยู่ตลอด
เวลา ว่าเหล่าทูตสวรรค์ก�าลังเฝ้าติดตาม
สังเกตการณ์พัฒนาอุปนิสัยและชั่งตวง
คุณค่าทางจริยธรรมของพวกเขา--“The 
Youth’s  Instructor, July 27, 1899.” 
{MYP 165.2}

คริสเตียนที่ซื่อสัตย์จะไม่ปรารถนาเข้าไปในสถานบันเทิงใด

หรือเข้าไปร่วมกระท�าการใดที่เขาทูล

ขอพระพรจากพระเจ้าไม่ได้

{MYP 398.1}
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ศาสนาของพระคริสต์มีความหมาย 
มากกว่าการอภยับาป หมายถงึการน�าบาป 
ของเราออกไป และเตมิช่องว่างให้เตม็ด้วย 
พระคุณของพระวญิญาณบรสิทุธิ ์หมายถงึ 
การรับแสงสว่างจากพระเจ้าและมีความชืน่ชม 
ยินดีในพระองค์ หมายถึงไม่มีอัตตะอยู่
ในหัวใจ และเต็มล้นด้วยพระพรของการ
ร่วมสถิตอยู่ด้วยของพระคริสต์ เม่ือพระ
คริสต์ทรงครอบครองจิตวิญญาณ จะมี
แต่ความบริสุทธิ์และอิสรภาพจากบาป 
พระสิริ ความบริบูรณ์ ความสมบูรณ์ของ
แผนการของข่าวประเสริฐจะส�าเร็จในชีวิต 
การยอมรับพระผู้ช่วยให้รอดจะเปล่งแสง
แห่งสันติสุขท่ีสมบูรณ์ ความรักที่สมบูรณ์
และความม่ันใจที่สมบูรณ์ ความงดงาม
และกล่ินหอมของพระลักษณะของพระ
คริสต์ที่แสดงออกในชีวิตจะเป็นพยานว่า
พระเจ้าประทานพระบุตรของพระองค์เข้า

มาในโลกเพื่อเป็นพระผู้ช่วยของโลกอย่าง
แท้จริง. . . . {MYP 166.1}

ส�าหรับผู้ติดตามท่ีซื่อสัตย์ของพระ
คริสต์ พระองค์ทรงเป็นมิตรประจ�าวันที่
ร่วมเดินทางและทรงเป็นสหายที่คุ ้นเคย 
พวกเขาด�ารงชีวิตอยู่ใกล้ชิดกับพระองค์ 
ติดต่อสัมพันธ์กับพระองค์เสมอ รัศมีของ 
พระเจ้าฉายขึ้นเหนือพวกเขา แสงสว่าง 
แห่งความรู้เร่ืองพระสริิของพระเจ้าสะท้อน 
จากพระพักตร์ของพระเยซูคริสต์ในชีวิต 
ของพวกเขา บัดนี้พวกเขาชื่นชอบกับ 
แสงสว่างอันสว่างไสวแห่งความสว่าง และ 
พระสริิของจอมราชนั พวกเขาเตรียมพร้อม 
ที่จะเข้าสู ่การชุมนุมของสวรรค์  เพราะ 
พวกเขามีสวรรค์อยู ่ในใจ--  “Christ’s 
Object Lessons,” pp. 419-421. {MYP 
166.2}

บทที่

46 กำรร่วมสถิตของพระคริสต์
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ที่ใดซึ่งพระวิญญาณของพระองค์ร่วมสถิตด้วย

สันติสุขจะอยู่ที่นั่น

พร้อมทั้งความชื่นชมยินดีด้วย

{MYP 404.1}



ตอนที่	5

กำรเตรียมตัว 
เพื่ออำชีพกำรงำน

บทที่	47-57

การศึกษาท่ีแท้จริงเป็นมากกว่าการเลือกเรียนหลักสูตรใด 
หลักสูตรหนึ่ง เป็นเร่ืองท่ีกว้าง เป็นการรวมตัวของการพัฒนาพละ 
ก�าลังด้านกายภาพและความสามารถด้านจิตใจท้ังหมดอย่าง 
สอดคล้องไปพร้อมกัน เป็นการสอนถึงความรักและความย�าเกรง 
ของพระเจ้า และเป็นการเตรียมตัวเพื่อรับผิดชอบหน้าที่ของชีวิต 
อย่างสัตย์ซื่อ--“Counsels to Teachers, Parent, and Student,” 
p. 64. {MYP 168.1}

การศึกษาที่แท้จริงคือการเตรียมความพร้อมท้ังด้านร่างกาย 
สมองและจิตวิญญาณเพื่อท�าทุกหน้าท่ี เป็นการฝึกร่างกาย สมอง 
และจิตวิญญาณเพื่อรับใช้ในพระราชกิจของพระเจ้า นี่คือการ 
ศึกษาท่ียั่งยืนไปจนถึงชีวิตนิรันดร์--“Christ’s Object Lessons,” 
p. 330. {MYP 168.2}
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บทที่

 47 กำรศึกษำแบบคริสเตียน

สมองของมนษุย์ง่ายต่อการปลูกฝัง 
ในระดับสงูสดุ ชวิีตทีอ่ทุศิแด่พระเจ้าไม่ควร 
เป็นชีวิตที่ขาดความรู ้ คนมากมายพูด 
ต่อต้านการศึกษาเพราะพระเยซูทรงเลือก
คนหาปลาท่ีไม่มีการศึกษาเป็นผู้ประกาศ 
พระกิตติคุณของพระองค์ เขาท้ังหลาย
อ้างว่าพระองค์ทรงพอพระทัยกับผู้ท่ีไม่มี 
การศึกษามากกว่า ผู ้มีการศึกษาและมี
เกียรติมากมายเชื่อค�าสอนของพระองค ์
หากคนเหล่านี้กล้าท�าตามการตัดสินใจ
ของจิตส�านึกของตน เขาก็น่าจะติดตาม 
พระองค์ไปแล้ว ความสามารถของพวกเขา 
ก็น่าจะได้รับการยอมรับและน่าจะได้มา 
รับใช้ในพระราชกิจของพระคริสต์หาก 
พวกเขาถวายตน แต่คนเหล่านีท่ี้อยู่ต่อหน้า 
ปุโรหิตที่ขมวดค้ิวและผู้ปกครองใจริษยา 
พวกเขาไม่มีความกล้าหาญทางศีลธรรม 
พอที่จะยอมรับพระคริสต์และเอาชื่อเสียง 
ของตนเองมาเสี่ยงกับการเก่ียวข้องกับ 
บุรุษกาลิลถ่ีอมตนพระองค์นี ้{MYP 169.1}

พระองค์ผูท้รงทราบจติใจของทุกคน 
ได้นั้นทรงเข้าพระทัยถึงประเด็นน้ีดี หาก 
ผูมี้การศึกษาและทรงเกียรตไิม่ยอมท�างาน 
ที่พวกเขามีคุณสมบัติเหมาะท่ีจะท�าแล้ว 
พระคริสต์จะทรงเลือกผู ้ที่ยอมท�าตาม 
พระประสงค์ของพระองค์ด้วยความเชือ่ฟัง 
และซือ่สตัย์ พระองค์ทรงเลอืกคนทีถ่่อมตน 
และน�าพวกเขามาติดสนิทกับพระองค ์

เพื่อพระองค์จะฝึกฝนคนเหล่านี้ให้สาน 
ต่อพระราชกิจอันย่ิงใหญ่บนโลกใบนี้เม่ือ 
พระองค์ทรงละพระราชกิจนี ้{MYP 169.2}

พระคริสต์ทรงเป็นนักกำรศึกษำ 
ผู้ยิ่งใหญ่

พระคริสต์ทรงเป็นความสว่างของ
โลก พระองค์ทรงเป็นน�้าพุแห่งความรู ้
ทั้งหมด พระองค์ทรงฝึกอบรมคนจับปลา 
ไร้การศกึษาให้มีคณุสมบตัเิพือ่มารบัพนัธกิจ 
สงูส่งท่ีพระองค์ทรงมอบให้พวกเขา บทเรยีน 
แห่งสัจธรรมท่ีพระองค์ประทานให้คนต�า่ต้อย 
เหล่านี้มีความส�าคัญมาก ความรู้เหล่านี้ 
ต้องเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้  ดูประหนึ่งว่า
เป็นเร่ืองง่ายส�าหรับพระเยซูในการน�า 
คนสมถะเหล่านี้มาอยู ่กับพระองค์ แต่
เรื่องนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดผลอย่างมหันต์ 
ค�าสอนและภารกิจของพวกเขาสามารถ
ปฏิวตัโิลกได้ {MYP 169.3}

พระเยซูไม่ทรงดูแคลนการศึกษา 
พระองค์ทรงโปรดปรานมากท่ีสุดหาก
วัฒนธรรมขั้นสูงสุดของสติปัญญาผ่าน
การช�าระให้บริสุทธิ์ด้วยความรักและความ
ย�าเกรงพระเจ้า ผู้สมถะอ่อนน้อมทั้งหลาย
ที่พระคริสต์ทรงเลือกไว้อยู่กับพระองค์
สามปี อยู่ภายใต้อิทธิพลการขัดเกลาของ
องค์ราชันแห่งสวรรค์ พระคริสต์จึงทรง
เป็นพระอาจารย์ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าท่ีโลกเคย
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รู้จกั {MYP 170.1}
พระเจ้าจะยอมรบัเยาวชนทัง้หลาย

พร้อมทั้งตะลันต์และสมบัติแห่งความรัก
ของพวกเขา หากพวกเขาจะอุทิศตนแด่
พระองค์ เยาวชนเหล่าน้ีไปถึงจุดสูงสุด
แห่งสติปัญญาได้และหากพวกเขามีหลัก
การทางศาสนาที่สมดุลแล้ว พวกเขาจะ
สานต่อพระราชกิจท่ีพระคริสต์เสด็จลงมา
จากสวรรค์ให้บรรลุความส�าเร็จได้ และใน 
การท�าเช่นนี ้เยาวชนเหล่าน้ีจะเป็นผูร่้วมงาน 
ของพระเจ้าผู้ทรงเป็นพระอาจารย์ {MYP 
170.2}

นักเรียนทั้งหลายในวิทยาลัยของ 
เรามีสิทธิพิเศษอันล�้าค่า พวกเขาไม่เพียง 

ได้รับวชิาความรูศ้าสตร์ต่างๆ แต่ยังเรยีนรู้ 
ถึงการปลูกฝังคุณงามความดีซึ่งจะท�าให้ 
พวกเขามีอปุนสิยัทีส่มดุลอกีด้วย พวกเขา 
เป็นตัวแทนด้านศีลธรรมของพระเจ้าที่มี 
ความรับผิดชอบ ตะลันต์แห่งขุมทรัพย ์
สถานะและปัญญาเป็นของประทานที ่
พระเจ้าฝากไว้กบัมนษุย์เพือ่ให้เขาปรับปรุง 
ตนเองอย่างชาญฉลาด พระองค์ทรงจดัสรร 
ของประทานเหล่านี้อย่างเป็นสัดส่วนตาม
ความสามารถและพละก�าลังของผู้รับใช้
ของพระองค์ ตามภาระหน้าที่แต่ละคน-- 
Review and Herald, June 21, 1877. 
{MYP 170.3}

อย่าก่ออาชญากรรมรุนแรงจนน�าพลังที่พระเจ้า

ประทานให้ไปใช้ในทางที่ผิดด้วยการท�าชั่วและท�าลายผู้อื่น

{MYP 37.2}
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บทที่

 48 กำรศึกษำที่แท้จริง

การศึกษาทีแ่ท้จริงคือการพร�า่สอน 
แนวคิดที่จะเอาความรู้เรื่องพระเจ้าพระผู้
สร้างและพระเยซูคริสต์พระผู้ไถ่ประทับลง 
ในสมองและหัวใจ การศึกษาเช่นนี้จะ 
พลกิฟ้ืนสตปัิญญาข้ึนใหม่และเปล่ียนแปลง 
อุปนิสัย จะเสริมก�าลังให้แก่สติปัญญา
เพื่อต่อต้านเสียงกระซิบหลอกลวงต่างๆ 
ของศัตรูฝ่ายจิตวิญญาณ ท�าให้เราเข้าใจ
พระสุรเสียงของพระเจ้า จะท�าให้ผู้เรียน
เหมาะท่ีจะเป็นผู้ร่วมงานของพระคริสต ์
{MYP 171.1}

หากเยาวชนของเราได้รับความรู้นี ้
พวกเขาก็จะได้ความรู้ที่เหลือท่ีจ�าเป็น 
ทัง้หมด แต่หากไม่รับแล้ว ความรู้ทัง้หลาย 
ท่ีพวกเขาได้รับจากทางโลกจะไม่ท�าให้
พวกเขาอยู ่ในแนวทางของพระเป็นเจ้า 
พวกเขาอาจรวบรวมวิชาท้ังหมดท่ีหนังสือ
จะมอบให้ได้ แต่กระนั้นยังขาดความรู้ถึง 
หลักข้อแรกแห่งความชอบธรรมซึ่งจะ
ท�าให้อุปนิสัยของพวกเขาเป็นท่ียอมรับ
ของพระเจ้า {MYP 171.2}

ผู้ท่ีก�าลังแสวงหาวิชาความรู้จาก 
โรงเรียนของโลกน้ีควรจดจ�าไว้ว่ายังมีโรงเรียน 
อีกแห่งหนึ่งซึ่งอ้างสิทธิ์ว่าพวกเขาก็เป็น 
นกัเรียนของโรงเรียนนีด้้วย นัน่คอืโรงเรียน 
ของพระคริสต ์  ไม ่ มีนักเรียนคนใดจะ 
ส�าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนแห่งนี้  ใน 
โรงเรียนนี้มีท้ังนักเรียนสูงวัยและเยาว์วัย 

ผู้ทีใ่ส่ใจกับค�าสอนของผูท้รงเป็นพระอาจารย์ 
จะได้รับสติปัญญาและความงามสง่าสูงส่ง 
ทางจิตวิญญาณเพิ่มขึ้นอยู ่ตลอดเวลา 
และด้วยวิธีนี้ พวกเขาจะมีความพร้อมท่ี 
จะเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนที่สูงขึ้น ที่ซึ่ง 
ความก้าวหน้าจะมีอย่างต่อเนื่องตราบจน
ชัว่นรินัดร์กาล {MYP 171.3}

องค์พระผูท้รงปัญญาอนัไร้ขอบเขต 
ทรงจัดวางบทเรียนแห่งชีวิตยิ่งใหญ่อยู ่
เบ้ืองหน้าของเรา นั่นคือบทเรียนแห่ง 
หน้าที่และความผาสุก บ่อยครั้งบทเรียน 
เหล่านีมั้กจะเรียนรู้ได้ยาก แต่เม่ือปราศจาก 
บทเรียนเหล่านี้เราก็ก้าวหน้าไปอย่าง
จริงจังไม่ได้ เป็นบทเรียนที่มีต้นทุนของ
การตรากตร�า น�้าตาและแม้กระท่ังความ
เจ็บปวดแสนสาหัส แต่เราต้องไม่หวั่นไหว
หรือเหนื่อยอ่อน ท่ามกลางการทดสอบ
และการทดลองในโลกใบนี้แหละที่เราจะ
ได้มาซึ่งความเหมาะสมส�าหรับสังคมของ
บรรดาทูตสวรรค์ผู ้บริสุทธ์ิและศักด์ิสิทธิ์ 
ผู้ใดท่ีหลงใหลอยู่กับการเรียนรู้ในเร่ืองที่
มีความส�าคัญน้อยกว่าจนยุติการเรียนใน
โรงเรียนของพระคริสต์ ผู้นั้นก�าลังเดินไป
สู่ความพินาศนิรันดร์ {MYP 171.4}

อวัยวะทุกส่วน คุณลักษณะทุก
ชนิดซึ่งพระผู้สร้างประทานแก่บุตรมนุษย์
ท้ังปวงจะต้องน�ามาใช้เพื่อถวายเกียรติแด่
พระสิริของพระองค์ และการกระท�าเช่นนี ้
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เป็นการใช้แรงงานท่ีบริสุทธิ์ที่สุด สง่างาม 
ท่ีสุด มีความสุขมากท่ีสุด หลักการแห่ง
สวรรค์ควรเป็นเร่ืองสุดยอดของชีวิต และ
ทุกย่างก้าวท่ีเดินไปข้างหน้าในการรับ 
ความรู้หรือการปลูกฝังทางสติปัญญาควร 
เป็นการก้าวไปสูก่ารท�าให้มนษุย์มีลกัษณะ 
ที่คล้ายคลึงกับพระลักษณะของพระเจ้า 
ยิ่งข้ึน--“Fundamentals of Christian 
Education,” pp. 543, 544. {MYP 172.1}

องค์ประกอบส�ำคญัของกำรศึกษำ
องค์ประกอบส�าคัญที่สุดของการ 

ศึกษาส�าหรับเยาวชนของเราในปัจจุบัน 
และเพื่อให้เหมาะส�าหรับการเข้าเรียนต่อ 

ในชัน้ท่ีสูงขึน้บนสวรรค์คอืการศึกษาทีส่อน 
พวกเขาให้รู้จกัวธิทีีจ่ะเปิดเผยพระประสงค์ 
ของพระเจ้าต่อชาวโลก-- Review and 
Herald, October 24, 1907. {MYP 172.2}

กำรศึกษำขั้นสูงสุด
ผู้ท่ีอุทิศตนเองเพื่อศึกษาแนวทาง

และพระประสงค์ของพระเจ้าก�าลังได้รับ
การศึกษาขั้นสูงสุดเท่าท่ีมนุษย์มตะจะ
สามารถไขว่คว้าได้ คนเหล่านี้ก�าลังสร้าง
ประสบการณ์ไม่ใช่ตามหลักปรัชญาของ
ชาวโลก แต่เป็นหลักการที่เป็นอมตะ--
“Counsels to Teachers, Parents, and 
Students,” p. 36. {MYP 172.3}

อย่าให้ผู้ใดกล่าวว่า

ฉันแก้ไขอุปนิสัยบกพร่องของตนเองไม่ได้

หากสรุปเช่นนี้  คุณจะไม่ได้ชีวิตนิรันดรอย่างแน่นอน

{MYP 99.2}
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	49 ควำมจ�ำเป็นของกำรศึกษำแบบครสิเตียน

พระเจ้าทรงก�าหนดให้มีการฝึก 
ความสามารถทางด้านสตปัิญญา พระองค์ 
ทรงวางแผนไว้ว่าผู้รับใช้ของพระองค์ควร 
มีปัญญาและมีทัศนะในการมองการณ์ไกล 
ที่ชัดเจนกว่าชาวโลก และพระองค์ไม่พอ 
พระทัยต่อผูท้ีไ่ม่ใส่ใจหรือเกียจคร้านเกินไป 
ท่ีจะพัฒนาตนเองให้เป็นผู ้รับใช้ท่ีมีประ 
สทิธภิาพและรอบรูเ้ป็นอย่างดี พระยาห์เวห์ 
ทรงเรยีกให้เรารกัพระองค์ด้วยสดุจติ สดุใจ 
และด้วยสิ้นสุดความคิด ด้วยเหตุนี้จึงเป็น 
หน้าที่ของเราท่ีจะต้องพัฒนาปัญญาให้ถึง 
ทีส่ดุเพือ่เราจะใช้สตปัิญญานัน้ในการเรยีนรู้ 
และรักพระผูส้ร้างของเรา {MYP 173.1}

หากสมองอยู ่ภายใต้การควบคุม
ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ จะได้รับการ
พัฒนาอย่างถี่ถ้วนเพื่อรับใช้พระเจ้าได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น คนที่ไร้การ
ศกึษาแต่ได้ถวายตวัแก่พระเจ้าและมีความ
ต้องการให้ผู ้อื่นได้รับพระพรน้ันเป็นผู้ท่ี
พระเจ้าทรงใช้ในพระราชกิจของพระองค์
ได้ แต่ส�าหรับผู้ที่ได้รับการศึกษาสูงและมี
จิตใจแห่งการถวายตัวในท�านองเดียวกัน
จะสามารถท�างานรับใช้พระเจ้าได้กว้าง
ขวางมากย่ิงขึ้นเพราะเขามีพื้นฐานท่ีได้
เปรียบกว่า {MYP 173.2}

กำรฝึกอบรมเพือ่กำรรบัใช้ทีสู่งขึน้
พระเจ้าทรงมีพระประสงค์ให้เรา

ได้รับการศึกษาให้มากที่สุดเท่าท่ีจะท�าได้
โดยมีเป้าหมายเพื่อใช้ความสามารถนั้น
แบ่งปันความรู้แก่ผู้อื่น ไม่มีผู้ใดทราบได้
ว่าเขาจะมีโอกาสท�างานรับใช้หรือประกาศ 
เพือ่พระเจ้าทีไ่หนด้วยวธิใีด พระบิดาผูส้ถติ 
อยู่บนสวรรค์เท่านั้นที่ทอดพระเนตรว่า 
พระองค์ทรงใช้ผูใ้ดได้ โอกาสมีอยู่ต่อหน้าเรา 
ทีค่วามเชือ่อนัอ่อนแอของเราไม่อาจรบัรูไ้ด้ 
สมองของเราควรผ่านการฝึกเพือ่ว่าในเวลา 
จ�าเป็นเราจะน�าเสนอความจริงของพระวจนะ 
ต่อหน้าผูมี้อ�านาจสูงสดุในโลกเพือ่สรรเสริญ 
พระนามของพระองค์ เราไม่ควรปล่อยให้ 
เวลาผ่านไปโดยไม่ได้พัฒนาตนเองเพื่อ 
พนัธกจิของพระเจ้า {MYP 173.3}

กำรศึกษำรอบด้ำน
ให ้เยาวชนทุกคนที่ต ้องการรับ

การศึกษามุ่งหน้าท�างานอย่างตั้งใจเพื่อ
ได้ตามที่หวังไว้ อย่านั่งรอโอกาส ให้หา
โอกาสให้กับตนเอง คว้าโอกาสเล็กๆ 
น้อยๆ ไว้ ฝึกให้เป็นคนมัธยัสถ์ อย่าใช้
เงินเพียงเพื่อสนองความอยากของตนเอง
หรือเพื่อความเพลิดเพลิน จงตั้งใจเพื่อให้
เป็นประโยชน์และมีประสทิธภิาพมากทีส่ดุ 
ตามที่พระเจ้าทรงเรียกคุณ จงรู้จักเป็นคน 
ละเอียดและซื่อสัตย์ต่อการงานท่ีคุณท�า 
รู้จกัหาโอกาสในการพฒันาสตปัิญญา รู้จกั
ศึกษาหาความรู้จากต�าราควบคู่ไปกับการ
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ท�างานด้วยมือ โดยความอุตสาหะและ
ความซื่อสัตย์ ให้เฝ้าระวังและอธิษฐาน 
เพื่อรับสติปัญญาท่ีมาจากเบ้ืองบน การ
ท�าเช่นนี้จะท�าให้คุณเป็นผู้รอบรู้ในทุกด้าน 
ด้วยเหตุนี้ คุณจะมีอุปนิสัยท่ีสูงส่งขึ้นและ
ส่งอิทธิพลต่อความคิดของผู้อื่น จนคุณน�า
พวกเขาไปสู่ทางเดินที่ซ่ือตรงและบริสุทธิ์ 
{MYP 174.1}

การศึกษาด ้วยตนเองจะได ้รับ
ความส�าเร็จมากขึ้นอีกมาก หากเรามี
ความตื่นตัวต่อโอกาสและสิทธิพิเศษท่ี
ได้รับ การเรียนท่ีแท้จริงมีความหมาย
มากกว่าการศึกษาท่ีได้จากสถาบันการ
ศึกษา การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์เป็น
สิ่งที่ละท้ิงไม่ได้ฉันใด การฝึกฝนท่ีสูงกว่า
นั้นที่จะได้รับด้วยการเข้าสนิทกับพระเจ้า
ก็จะละเลยไม่ได้เป็นอันขาดฉันนั้น ให ้
นกัศกึษาทุกคนยึดพระคมัภร์ีไว้และเรียนรู้ 
จากพระอาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ ให้สมองได้รับ
การอบรมและฝึกด้านวินัยเพื่อจะต่อสู้กับ
ปัญหายุ่งยากในขณะที่แสวงหาสัจธรรม
จากพระเจ้า {MYP 174.2}

ควำมรูแ้ละระเบียบวินยัของตนเอง
ผู้กระหายความรู้เพื่อเป็นพระพร

แก่เพื่อนมนุษย์จะเป็นผู ้ที่ได้รับพระพร
จากพระเจ ้า  โดยการศึกษาพระวจนะ
ของพระองค์ พลังสมองของเขาจะได้รับ
การกระตุ้นให้เอาจริงเอาจังกับการกระท�า
ต่างๆ การพัฒนาความสามารถทุกด้าน
ของเขาจะเปิดกว้างและได้รับการพัฒนา 
และสติปัญญาจะเติบโตมีพละก�าลังและ

ประสทิธภิาพ {MYP 175.1}
ทุกคนที่ต้องการเป็นผู ้รับใช้ของ

พระเจ้าต้องฝึกระเบียบวินัยของตนเอง 
เพราะสิ่งนี้จะท�าให้เขาได้รับความส�าเร็จ 
มากกว่าวาทศิลป์หรือความสามารถพิเศษ 
ขั้นสูงสุดในด้านอื่นๆ--“Christ’s Object 
Lessons,” pp. 334, 335. {MYP 175.2}

กำรท�ำตำมควำมคำดหวัง 
ของพ่อแม่

การท�าสิ่งที่ถูกต้องเพราะมันเป็น
เร่ืองถูกต้องเป็นเร่ืองดีที่สุดและปลอดภัย
ดีท่ีสุด คุณจะไม่พินิจถึงเร่ืองนี้อย่างจริงจัง
เสียตอนนี้เลยหรือ ความคิดท่ีถูกต้องเป็น 
รากฐานของการกระท�าที่ถูกต้อง จงตัด 
สินใจว ่าคุณจะสนองความคาดหวังใน 
ตัวคุณของพ่อแม่ของคุณ ว่าคุณจะพาก 
เพียรอย่างซื่อสัตย์เพื่อเป็นเลิศ ว่าคุณ
จะระมัดระวังไม่ให้เงินทองที่ท่านทั้งสอง 
ทุ่มเทมาลงทุนในอนาคตของคุณน�าไปใช้ 
อย่างไม่สมควรและเปล่าประโยชน์ จงตั้ง 
จุดมุ ่งหมายที่จะร่วมมืออย่างเต็มที่กับ
ความพยายามของพ่อแม่ และของครูเพื่อ
บรรลุถึงมาตรฐานอันสูงส่งของความรู้และ 
อปุนสิยั จงตัง้ใจว่าจะไม่น�าความผดิหวงัมาสู่ 
ผู้ที่รักคุณพอที่จะไว้ใจคุณ สาระส�าคัญอยู่ 
ทีก่ารท�าในสิง่ท่ีถกูต้อง แล้วพระเยซจูะทรง 
ช่วยคุณให้ท�าในส่ิงที่ถูกต้อง หากคุณ 
แสวงหาที่จะท�าส่ิงนี้เพราะว่าเป็นเร่ืองที่ 
ถูกต้อง--“Fundamentals of Christian 
Education,” p. 248. {MYP 175.3}
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บทที่

50 กำรศึกษำส�ำหรับนิรันดร์กำล

อคัรทูตยอห์นเขียนว่า “ท่านท้ังหลาย 
ที่เป็นลูก ข้าพเจ้าเขียนจดหมายถึงท่าน 
เพราะพวกท่านรู้จกัพระบิดา เพราะพวกท่าน 
มีก�าลังมากและพระวจนะของพระเจ้าด�ารง 
อยู่ในพวกท่าน และท่านชนะมารร้ายนัน้แล้ว” 
1 ยอห์น 2:14 และอัครทูตเปาโลเตือนสติ 
ทิโมธีให้เค่ียวเข็ญหนุ ่มสาวท้ังหลายให ้
“มีสติสัมปชัญญะ” 1  เปโตร 5:8 ยกช ู
จิตใจให้สูงส่งเช่นเดียวกับดาเนียล ผู้รับใช้ 
ที่จงรักภักดี ม่ันคงต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า 
จงใคร่ครวญให้ถีถ้่วนในทกุย่างก้าวของคุณ 
เพราะพวกคุณยืนอยู่ในดินแดนศักด์ิสิทธิ์ 
และทูตสวรรค์ทั้งปวงรายล้อมพวกคุณอยู่ 
{MYP 176.1}

เป็นเร่ืองท่ีถูกต้องท่ีคุณควรรู้ตัวว่า 
ต้องปีนให้ถึงข้ันสูงสุดของบันไดแห่งการ
ศึกษา ปรัชญาและประวัติศาสตร์เป็นวิชา
ส�าคัญที่ต้องศึกษา แต่การทุ่มเทค่าใช้จ่าย

และเวลาที่ใช้ไปจะเปล่าประโยชน์หากคุณ
ไม่ใช้สิ่งเหล่านี้เพื่อการถวายเกียรติแด่
พระเจ้าและเพื่อประโยชน์ของมนุษยชาต ิ
หากความรู้เกี่ยวกับศาสตร์ต่างๆ ไม่ถูก
น�าไปใช้เป็นบันไดเพื่อต่อยอดไปสู ่จุด 
มุ่งหมายที่สูงสุด มันก็ไร้ค่า {MYP 176.2}

การศึกษาที่ไม่จัดเตรียมความรู ้
อย่างยั่งยืนตราบเท่านิรันดร์กาลก็เป็นการ 
ศึกษาท่ีไม่มีเป้าหมาย ความส�าเร็จท่ีคุณ 
ได้มาก็ไม่มีคุณค่าถาวร เว้นแต่ว่าคุณจะ 
ยึดสวรรค์ ชีวิตอมตะอนาคตไว้เบ้ืองหน้า 
ของคุณ แต่หากคุณมีพระเยซูเป็นพระ 
อาจารย์ของคุณ ไม่ใช่แค่สปัดาห์ละหนึง่วนั 
แต่ทกุวนั คุณก็จะได้รับรอยยิม้ของพระองค์ 
ตดิตามตลอดการแสวงหาความรูข้องคณุ-- 
“Fundamentals of Christian Education,” 
pp. 191, 192. {MYP 176.3} 
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บทที่

51 กำรฝึกในเชิงปฏิบัติ

การรู้จักใช้แรงงานด้านฝีมืออย่าง
เป็นประโยชน์เป็นแผนงานส่วนหนึ่งของ
พระกิตติคุณ พระอาจารย์ผู้ย่ิงใหญ่ผู้ทรง
มีเสาเมฆปิดล้อมพระองค์ไว้น้ันประทาน
ค�าแนะน�าให้ชนชาติอิสราเอลเพื่อฝึกสอน 
เยาวชนทุกคนให้รู้จักประกอบอาชีพที่เป็น 
ประโยชน์ ฉะนั้นจึงไม่แปลกเลยท่ีชาวยิว 
ไม่ว่าจะร�า่รวยหรอืยากจน ต่างสอนบุตรธดิา 
ของตนให้รู้จักเอาดีในการค้าขายสักอย่าง
ที่มีประโยชน์ เพื่อว่าในสถานการณ์ยาก 
ล�าบาก บุตรธดิาจะไม่ต้องเป็นภาระต่อผูอ้ืน่ 
แต่จะมีความสามารถจัดหาสิ่งที่จ�าเป็น
ส�าหรับตน พวกเขาจะต้องได้รับการสอน
ในเร่ืองของการอ่านหนังสือได้ และยังต้อง
สอนให้ท�างานฝีมือสักอย่าง เร่ืองนี้ถือว่า
เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาท่ีขาดไม่ได้ 
{MYP 177.1}

กำรศึกษำที่สมดุลทุกด้ำน
ปัจจุบันก็เป็นเช่นเดียวกับยุคของ 

ชนชาติอิสราเอล เยาวชนทุกคนควรได้รับ 
การสอนแนะถงึหน้าท่ีในเชงิปฏิบัตขิองชวีติ 
แต่ละคนควรได้รับวิชาความรู้ของแรงงาน
ด้านฝีมือบางแขนงซ่ึงหากจ�าเป็น เขา
จะด�ารงชีวิตอยู ่ได้ เร่ืองนี้มีความส�าคัญ 
ไม่ใช่เพยีงเพือ่ป้องกนัการผนัแปรของชวีติ 
แต่จะเป็นพื้นฐานน�าไปสู่การพัฒนาด้าน
ร่างกาย จิตใจและศีลธรรม แม้ว่าจะเป็นท่ี

แน่ชัดว่าผู้นั้นไม่จ�าเป็นต้องไปพึ่งงานด้าน
ฝีมือเพื่อเอาชีวิตให้รอด เขาก็ยังคงต้อง
เรียนรู้ท่ีจะท�างาน ไม่มีผู้ใดท่ีจะมีร่างกาย
และสุขภาพที่แข็งแรงได้หากขาดการ
เคล่ือนไหวของร่างกาย และการมีวินัย
ในการใช้แรงงานอย่างสม�่าเสมอมีความ
ส�าคัญไม่ด้อยกว่าการมีสติปัญญาที่ตื่นตัว
และอุปนิสัยที่สูงส่งเลย {MYP 177.2}

นักเรียนที่ได้รับความรู้จากต�ารา
แต่ปราศจากความรู้ด้านปฏิบัติก็ยังไม่อาจ
เรียกได้ว่ามีการศึกษาท่ีสมดุล พลังงานที่
ควรน�าไปใช้กับธุรกิจด้านต่างๆ ถูกละเลย 
การศึกษามิใช่ประกอบด้วยการใช้สมอง
เพียงอย่างเดียว การใช้ศักยภาพทาง
ร่างกายก็เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรม
ท่ีจ�าเป็นส�าหรับเยาวชนทุกคนด้วย ส่วน
ส�าคัญของการศึกษาจะขาดหายไปหาก
นักเรียนไม่ได้รับการฝึกสอนให้รู ้จักการ
ใช้แรงงานด้านฝีมืออย่างเป็นประโยชน ์
{MYP 178.1}

ก า ร ออกก� า ลั ง ก ายอย ่ า ง ถู ก
สุขลักษณะจะให้การศึกษาท่ีครอบคลุม 
อย่างกว้างขวางและท่ัวถึง นักเรียนทุกคน 
ควรอุทิศเวลาส่วนหนึ่งของแต่ละวันเพื่อ 
ใช้แรงกายอย่างต่ืนตัว วิธีนี้จะส่งเสริมการ 
สร้างนิสัยขยันและจิตวิญญาณของการ 
พึง่พาตนเอง ในขณะเดียวกันเยาวชนจะได้รบั 
การปกป้องจากความชั่วและพฤติกรรม 
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ที่เสื่อมทรามซึ่งบ่อยครั้งมักเกิดจากผล
ของการไม่มีอะไรท�า และท้ังหมดน้ีเป็น
ไปตามเป้าหมายพื้นฐานของการศึกษา 
เพราะด้วยการสนับสนุนให้เกิดการท�า
กิจกรรม มีความขยันและความสะอาด 
บริสุทธิ์ เราก็เข้ามาประสานกันอย่างกลม 
กลนืกับพระผู้สร้าง {MYP 178.2}

ข้อดีของงำนที่เป็นประโยชน์
ผลดีย่ิงใหญ่ที่สุดมิใช่ได้จากการ

ออกก�าลังกายของการเล่นกีฬาหรือการ
เคล่ือนไหวร่างกายเพียงอย่างเดียว แม้
จะมีประโยชน์บ้างท่ีได้อยู่ในกลางแจ้งท่ี 
มีอากาศบริสทุธิแ์ละได้เคล่ือนไหวกล้ามเนือ้ 
ทั้งหลายก็ตาม แต่หากเราน�าเอาพลังงาน 
ทีเ่ท่ากันนีไ้ปใช้ในการท�างานทีเ่กิดประโยชน์ 
ผลดจีะมีมากกว่า เราจะรู้สกึภาคภมิูใจเมือ่ 
ตระหนักว่าการใช้แรงงานนี้เป็นประโยชน์
และจิตส�านึกยังเกิดความเห็นชอบกับการ
ได้ท�างานที่ดีงาม {MYP 178.3}

นักเรียนควรจบการศึกษาจาก 
โรงเรียนของเราด้วยความรู้ท่ีมีประสทิธภิาพ 
เพื่อว่าเม่ือพวกเขาตกอยู่ในสถานการณ ์
ที่ต ้องพึ่งตนเอง พวกเขาจะมีความรู ้ที ่
ใช้งานได้และเป็นประโยชน์ต่อความส�าเร็จ 
ของชีวิต การศึกษาด้วยความขยันหม่ัน 
เพียรเป ็นสิ่งจ�าเป ็น  เช ่นเดียวกับการ 
ท�างานอย่างขยนัขันแขง็ การเล่นไม่ใช่เป็น 
เรื่องจ�าเป็น การทุ่มเทพละก�าลังทางกาย
ไปให้กับความบันเทิงหย่อนใจไม่ใช่เป็น
เร่ืองที่ก่อให้เกิดผลดีที่สุดต่อสติปัญญาท่ี

สมดุล หากจะน�าเวลาที่ใช้ออกก�าลังกาย
ซ่ึงทีละเล็กทีละน้อยจะพัฒนาไปสู่การเล่น
อย่างหักโหมมาใช้ในแนวของพระคริสต์
แล้ว พระพรของพระเจ้าจะตกอยู่กับผู้นั้น
ที่ท�างาน {MYP 178.4}

วินัยส�าหรับชีวิตในภาคปฏิบัติท่ีได้
มาจากการใช้แรงงานร่วมกับการใช้สมอง 
อย่างตรากตร�าจะหวานชื่นใจเม่ือย้อน
กลับไปใคร่ครวญว่าเราก�าลังเตรียมสมอง 
และร่างกายเพื่อท�างานตามที่พระเจ้าทรง 
วางแผนให้มนษุย์ท�าให้ดียิง่ขึน้ ยิง่เยาวชน 
เข้าใจถงึวธิที�าหน้าท่ีของชวีติในภาคปฏิบัติ 
อย่างสมบูรณ์มากขึ้นเพียงไร พวกเขาก ็
จะยิ่งมีความปีติยินดีมากขึ้นทุกวันในการ 
ท�าประโยชน์แก่ผู้อื่น สมองท่ีถูกฝึกอบรม 
มาเพือ่ชืน่ชอบกับการท�างานทีเ่กดิประโยชน์ 
จะเพิ่มประโยชน์มากยิ่งข้ึน โดยผ่านการ
ฝึกอบรมและฝึกวินัยสมองจะมีความ
เหมาะสมที่จะท�างานท่ีมีประโยชน์เพราะ
เขาได้รับความรู ้ต่างๆ ท่ีจ�าเป็นส�าหรับ
การเป็นพระพรแก่ผู้อื่น {MYP 179.1}

ดิฉันค้นหาไม่พบว่ามีช ่วงหนึ่ง
ช่วงใดของชีวิตพระคริสต์ท่ีถูกใช้ไปกับ
การละเล่นและความบันเทิง พระองค์
ทรงเป็นพระอาจารย์ยิ่งใหญ่ส�าหรับชีวิต
ในปัจจุบันและอนาคต ถึงกระนั้น ดิฉัน
ก็ยังไม่สามารถหาเจอสักเหตุการณ์หนึ่ง
ที่พระองค์ทรงสอนให้สาวกไปหาความ
บันเทิงหย่อนใจเพื่อเรียกก�าลังทางกาย
กลับคืนมา. . . . {MYP 179.2}
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ฝึกเรียนกำรท�ำอำหำร
ทัง้ชายหนุม่และหญงิสาวควรเรยีนรู ้

วิธีท�าอาหารอย่างประหยัด และตัดอาหาร
ทุกชนิดที่เกี่ยวข้องกับเน้ือสัตว์ให้หมด 
โดยส้ินเชิง อย่าสนับสนุนเพื่อชักจูงให ้
ท�าอาหารใดท่ีมีส่วนประกอบของเนื้อสัตว์ 
เพราะการท�าเช่นนีจ้ะเป็นการชีไ้ปยงัความ 
มืดและความโง่เขลาของประเทศอียิปต ์
แทนท่ีจะน�าไปสู ่ความบริสุทธิ์ของการ
ปฏิรูปสุขภาพ {MYP 179.3}

โดยเฉพาะหญิงสาวท้ังหลายควร 
เรียนรู้วิธีท�ากับข้าว มีการศึกษาใดส�าหรับ 
เด็กหญงิท่ีส�าคัญกว่านีไ้หม ไม่ว่าในอนาคต 
ชีวิตของคุณจะมีสถานภาพอย่างไร นี่คือ
ความรู้ท่ีคุณน�าไปลงมือปฏิบัติได้ในชีวิต
จริง. . . . {MYP 180.1}

พันธกิจในต่ำงแดน
การอบรมปลูกฝังในทุกแง่มุมของ 

ชีวิตในเชิงปฏิบัติจะท�าให้เยาวชนของเรา 

เป็นคนที่มีประโยชน์หลังจบออกไปจาก 
โรงเรียนเพื่อไปยังต่างประเทศ พวกเขา 
จะไม่ต้องไปพึ่งคนท่ีพวกเขาไปหาเพื่อให้ 
พวกเขาหุงหาอาหารหรือเย็บปักให้ หรือ 
เพื่อสร ้างบ้านที่พักอาศัยของพวกเขา 
และพวกเขาจะส่งอิทธิพลท่ีแรงกว่าหาก 
จะแสดงให้คนท่ียังไม่รู ้ใช้วิธีท�างานท่ีดี 
ท่ีสุดเพื่อจะได้ผลที่เลิศ จะใช้เงินทุนน้อย 
กว่าท่ีจะเล้ียงชีพพวกมิชชันนารีเหล่านี ้
เพราะพวกเขาเอาพลังทางกายไปใช้งาน 
ในเชงิปฏิบติัร่วมกับการศกึษาของพวกเขา 
อย่างเกิดผล เป็นเรื่องที่น่าพึงพอใจเนื่อง 
จากเงินทุนเป็นส่ิงที่หายาก งานเหล่านี้จะ 
ส�าแดงให้เห็นว่ามิชชันนารีเป็นครูในเร่ือง 
ของการสอนวธิที�างานได้ และไม่ว่าพวกเขา 
จะไปทีใ่ด ทกุส่ิงท่ีพวกเขาได้มาในลักษณะนี ้
จะท�าให้พวกเขามีท่ียืน--“Counsels to 
Teachers, Parents, and Students.” 
pp. 307-314. {MYP 180.2}
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	52 ควำมจงรักภักดีของนักเรียน

นักเรียนทั้งหลายที่แสดงว่าตนรัก
พระเจ้าและเชื่อฟังสัจธรรมของพระองค์
ควรควบคุมตนเองและมีความเข้มแข็งใน
ระดับหนึ่งที่จะท�าให้ตนเองยืนหยัดเพื่อ
พระเยซูโดยไม่สะทกสะท้านในท่ามกลาง
การทดลอง และยืนหยัดเพื่อพระคริสต์ใน
วิทยาลัย ในหอพักหรือทุกแห่งหนท่ีพวก
เขาอยู่ ศาสนาไม่ใช่มีไว้เป็นเพียงเพื่อเอา
มาสวมใส่ในวิหารของพระเจ้า หลักการ
ศาสนาควรเป็นคุณลักษณะของท้ังชีวิต 
{MYP 181.1}

อุปนสัิยและควำมประพฤติ
ผู้ท่ีด่ืมจากธารน�้าพุแห่งชีวิตย่อม 

ไม่เหมือนชาวโลกท่ีคล่ังไคล้การเปล่ียนแปลง 
และความเพลิดเพลินส�าราญ เราจะเห็น 
ความสงบสุข สันติสุขรวมท้ังความผาสุก 
ในความประพฤติและอุปนิสัยของพวกเขา 
ที่เขาได้พบในพระเยซูโดยการมอบความ 
สับสนกังวลใจประจ�าวันของพวกเขาไว้ 
แทบพระบาทของพระองค์ พวกเขาจะ 
ส�าแดงให้เหน็ว่าในเส้นทางแห่งการเชือ่ฟัง 
และท�าตามหน้าทีข่องตนนัน้ยังเตม็ไปด้วย 
ความพึงพอใจและแม้กระท่ังความชื่นชม 
ยินดี นักเรียนแบบนี้จะกระจายอิทธิพลน้ี 
ไปสู่เพื่อนนักเรียนด้วยกัน ให้ปรากฏไป 
ทัว่ท้ังโรงเรียน. . . . {MYP 181.2}

ชายหนุ่มคนหนึ่งท่ีมีความกระตือ 

รือร้น  มีจิตส�านึกที่ถูกต้องและมีความ
ซ่ือสัตย์ในโรงเรียนย่อมเป็นสมบัติท่ีเหนือ
การประเมินค่า ทูตสวรรค์มองเขาด้วย
ความเอ็นดูและสมุดบันทึกของสวรรค์จะ
จดทุกผลงานแห่งความชอบธรรมที่เขาท�า 
ทุกการทดลองที่เขาต่อต้าน ทุกความชั่วท่ี
เขาเอาชนะ เขาก�าลงัวางฐานรากอนัม่ันคง
ไว้ส�าหรับเวลาที่จะมาถึง เพื่อยึดเอาชีวิต 
นรินัดร์ไว้ให้ม่ัน {MYP 181.3}

การสงวนไว้และความต่อเนื่องของ
สถาบันท่ีพระเจ้าทรงออกแบบเพื่อสานต่อ
พระราชกิจของพระองค์ให้รุกหน้าก้าวต่อ
ไปนั้นขึ้นอยู่กับเยาวชนคริสเตียนในระดับ
ที่ส�าคัญยิ่ง ไม่มีช่วงเวลาใดที่ผลลัพธ์จะ
มีความส�าคัญที่จะต้องพึ่งคนในยุคหนึ่ง 
ของมนุษย์ ดังนั้นเป็นเรื่องส�าคัญเพียงไร 
ที่ เยาวชนควรมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสม
ส�าหรับงานยิ่งใหญ่นี้เพื่อพระเจ้าจะทรงใช้ 
พวกเขาเป็นภาชนะของพระองค์ พระผูส้ร้าง 
ของพวกเขาทรงอ้างสิทธิในตัวพวกเขา
ซึ่งมีความส�าคัญเหนือเรื่องอื่นใด.  .  .  . 
{MYP 181.4}

คุณค่ำของระเบียบวินยั 
ในโรงเรยีน

อุปนิ สัยก ้าวร ้าว  ไม ่ยั้ งคิดของ
เยาวชนมากมายในโลกยุคนี้ ดูแล ้วน่า
อนาถใจ หากเยาวชนเหล่านี้ รู ้ว ่าการ 
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ปฏิบัตติามกฎและระเบียบของโรงเรียนนัน้ 
พวกเขาเพียงแต่ท�าในสิ่งที่จะปรับปรุง
สถานะของพวกเขาในสังคม ยกระดับ
อุปนิสัย ท�าให้จิตใจสูงส่งยิ่งขึ้น และเพิ่ม
เติมความสุขของพวกเขา พวกเขาจะ 
ไม่ขัดขืนกฎระเบียบอันชอบธรรมและ 
ข้อก�าหนดท่ีเป็นประโยชน์เหล่านี้หรือมี 
ส่วนร่วมในการก่อให้เกิดความเคลอืบแคลงใจ 
และความล�าเอียงต่อสถาบันเหล่านี้เลย 
{MYP 182.1}

ด้วยความกระตือรือร้นและสัตย์ซ่ือ 
เยาวชนของเราควรต้องท�าตามกฎระเบียบ 

ที่ก�าหนดให้พวกเขาต้องท�า และนี่จะ 
รับประกันความส�าเร็จ หนุ่มสาวท่ีไม่เคย
ประสบความส�าเร็จในหน้าที่ทรัพย์สินทาง 
ฝ่ายโลกก็ยังไม่พร้อมท่ีจะรับหน้าท่ีท่ีสูงส่ง
ขึ้น ประสบการณ์ด้านศาสนาจะได้มาด้วย
การต่อสู้ ผ่านความผิดหวัง โดยการฝึก
วนิยัตวัเองอย่างเข้มงวด ด้วยการอธษิฐาน
อย่างแรงกล้า เส้นทางสู่สวรรค์ต้องเดินไป
ทีละก้าว และทุกย่างก้าวที่รุกไปข้างหน้า
จะเสริมก�าลังแก่ก้าวต่อไป--“Counsels 
to Teachers, Parents, and Students,” 
pp. 98-100. {MYP 182.2}

เมื่อคุณตกอยู่ในภัยอันตรายที่จะท�าผิดอย่างไม่รู้ตัว. . . .

เมื่อนั้น  ทูตสวรรค์ผู้พิทักษ์ของคุณจะมาอยู่ข้างตัวคุณ

กระตุ้นคุณให้เดินไปบนเส้นทางที่ดีกว่า

เลือกค�าพูดให้คุณและส่งอิทธิพลต่อการกระท�าของคุณ

{MYP 90.1}
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53 โอกำสของนักเรียน

นักเรียนท้ังหลาย จงร่วมมือกับครู 
ของคณุ เม่ือคุณท�าเช่นนี ้คุณจะให้ก�าลังใจ 
และความหวงัแก่คร ูคุณก�าลงัช่วยพวกเขา 
ในขณะเดียวกันคุณก็ก�าลังช่วยตนเองให้
ก้าวหน้าอีกด้วย จงระลึกไว้ว่า ครูของคุณ
จะยืนอยู่บนพื้นที่ได้เปรียบด้วยผลงานท่ี
ประสบความส�าเร็จได้หรือไม่นั้นส่วนใหญ่
ขึ้นอยู่กับตัวคุณ หรือกล่าวในความหมาย 
ที่สูงส่งที่สุด คุณต้องเป็นผู้เรียนรู้ โดยรับรู้ 
ว่าพระเจ้าเป็นผู้สนับสนุนครู และครูเป็น 
ผูร่้วมงานกับพระองค์ {MYP 183.1}

โอกาสท�างานของคุณนั้นผ่านไป 
อย่างรวดเร็ว คุณไม่มีเวลาอีกแล้วที่จะ
เสียไปกับการหาความส�าราญให้แก่ตนเอง 
ด้วยความพากเพียรอย่างเอาจริงเอาจัง
เพื่อความส�าเร็จเท่านั้นท่ีคุณจะได้มาซึ่ง
ความสุขอย่างแท้จริง โอกาสท่ีเสนอแก่
คุณในขณะท่ีใช้เวลาศึกษาเล่าเรียนใน
โรงเรียนนั้นเป็นสิ่งท่ีล�้าค่า จงท�าชีวิตใน
วัยเรียนให้ดีพร้อมมากท่ีสุดเท่าท่ีจะท�าได ้
คุณจะเดินไปบนทางนี้เพียงคร้ังเดียว และ
ขึ้นอยู่กับคุณว่าคุณจะท�าหน้าท่ีน้ีให้บรรลุ
ความส�าเร็จหรือความล้มเหลว ในขณะท่ี
คุณซึมซับความรู้จากพระคัมภีร์ คุณก�าลัง
สั่งสมสมบัติที่จะน�าไปแบ่งปันแก่ผู ้อื่น 
{MYP 183.2}

กำรช่วยเหลอืผูอ่ื้น
หากคุณมีเพื่อนนักเรียนท่ีเรียน 

ล้าหลัง ให้คณุอธิบายบทเรยีนทีเ่ขาไม่เข้าใจ 
แก่เขา วิธีน้ีจะช่วยความเข้าใจของคุณเอง 
ให้ใช้ค�าพูดง่ายๆ อธิบายแนวคิดของคุณ 
ด้วยภาษาพดูแบบเรยีบง่าย ชดัเจนและง่าย 
ต่อความเข้าใจ {MYP 183.3}

โดยการช่วยเพื่อนนักเรียนของคุณ 
คุณก�าลังช่วยครูของคุณด้วย และผู้ใดท่ี
มีสติปัญญาค่อนข้างเฉื่อยชามักจะเข้าใจ 
ค�าอธบิายของเพือ่นนกัเรยีนได้ง่ายกว่าฟัง
จากครู พระคริสต์ทรงแนะน�าถึงเร่ืองการ
ร่วมมือแบบนี้ พระอาจารย์ผู้ย่ิงใหญ่ทรง
ยืนอยู่เคียงข้างคุณ ส่งเสริมคุณให้ช่วยผู้ท่ี
ล้าหลงักว่าคณุ {MYP 183.4}

ในชีวิตวัยเรียนของคุณ คุณอาจ 
มีโอกาสเล่าสัจธรรมอันแสนวิเศษของ
พระวจนะของพระเจ้าแก่คนยากจนและ 
ไม่มีการศึกษาได้ องค์พระผู ้เป็นเจ้าจะ 
ประทานพรแก่คณุหากคุณใช้เวลาในการท�า 
สิ่งนี้--“Testimonies for  the Church” 
Vol. 7, pp. 275, 276. {MYP 184.1}

รอบรูค้วำมรูข้ัน้พ้ืนฐำน 
อย่ำงถีถ้่วน

อย่าหยุดเพือ่พงึพอใจกับมาตรฐาน
ระดับต�่า การเข้าเรียนในโรงเรียน จงให้
แน่ใจว่าคุณมองเห็นเป้าหมายอันสูงส่ง
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และบริสุทธิ์ จงไปเพราะว่าคุณปรารถนา
ที่จะเตรียมตนเองให้พร้อมส�าหรับการ 
รับใช้ในพระราชกิจของพระเจ้า จงท�าทุกสิง่ 
ที่ท�าได้เพื่อบรรลุให้ถึงเป้าหมายนี้  คุณ
ท�าให้กับตัวเองได้มากกว่าผู้ใดท่ีจะท�าให้
คุณได้ และหากคุณท�าทุกสิ่งท่ีคุณท�าได้
เพื่อตัวคุณเองได้ คุณก็จะช่วยลดภาระให้
ครูใหญ่และครูทั้งหลายได้เป็นอย่างมาก 
{MYP 184.2}

ก่อนที่จะพากเพียรศึกษาสาขา
วิชาที่สูงขึ้น คุณต้องแน่ใจว่าคุณมีความรู้ 
ขั้นพื้นฐานด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

อย่างถ่ีถ้วน และเรียนรู้การอ่านและเขียน 
และสะกดค�าศัพท์ได้อย่างถูกต้อง...{MYP 
184.3}

อย่าไปเสียเวลากับการเรียนรู้สิ่ง 
ที่แทบจะไม่มีประโยชน์ต่อตัวคุณในชีวิต 
หน้า แทนท่ีจะไขว่คว้าหาความรู้จากยุค 
คลาสสกิ จงเรยีนรูก้ารพดูภาษาองักฤษให้ 
ถกูต้องก่อน เรียนรู้วธิที�าบัญช ีจงหาความรู้ 
อื่นๆ ท่ีจะช่วยคุณให้เกิดประโยชน์ในทุก 
สถานท่ีท่ีจะไป--“Counsels to Teachers, 
Parents, and Students,” pp. 218, 219. 
{MYP 184.4}

หากเราต้องการครองมงกุฎแห่งชีวิตแล้ว

เราจะต้องลงมือด้วยความพากเพียรอย่างจริงใจ ทรหดอดทน

เราต้องไม่ถอดยุทธภัณฑ์หรือทิ้งสมรภูมิ

จนกว่าจะได้รับชัยชนะและร่วมฉลองชัยกับพระผู้ไถ่ของเรา

{MYP 104.1}
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เม่ือค�านงึถงึความกระจ่างทีพ่ระเจ้า 
ประทานให้ เป็นเร่ืองน่าแปลกใจอย่างย่ิง 
ที่มีชายหนุ่มหญิงสาวน้อยคนนักท่ีทูลถาม 
พระองค์ว่า “พระองค์เจ้าข้า พระองค์ประสงค์ 
ให้ข้าพระองค์ท�าอะไร” กจิการ 9:6 Thai KJV 
เป็นเรื่องผิดมหันต์ที่จะทึกทักไปว่า หาก 
ผู้ใดไม่อุทิศตนรับใช้แล้ว ก็ไม่จ�าเป็นต้อง 
ไปทุ่มเทไปฝึกให้เขาเหมาะส�าหรับรับใช ้
พระเจ้า ไม่ว่าการทรงเรียกของคณุจะเป็น 
อะไร เป็นเรื่องส�าคัญอย่างย่ิงท่ีคุณต้อง 
ปรบัปรุงความสามารถของคณุด้วยการศกึษา 
เรยีนรู้อย่างขยนัขนัแข็ง{MYP 185.1}

เราควรสนับสนุนเยาวชนให้ชื่นชม
ยินดีกับพระพรท่ีสวรรค์ประทานมาให้
เพื่อเปิดโอกาสให้เขาเป็นผู้มีวินัยและเป็น
คนฉลาด พวกเขาควรหยิบฉวยความได้ 
เปรียบของโรงเรียนทีจ่ดัตัง้ขึน้เพือ่เป้าหมาย 
ของการประสิทธิ์ประสาทความรู้ท่ีดีท่ีสุด
ความเกียจคร้านและความไม่เอาใจใส่
ต่อการขวนขวายหาความรู้นั้นเป็นบาป 
เวลามีน้อย และเพราะว่าองค์พระผูเ้ป็นเจ้า
ก�าลังจะเสด็จมาปิดฉากประวัติศาสตร์ของ
โลกใบนี้แล้ว จึงเป็นเร่ืองจ�าเป็นย่ิงขึ้นท่ีจะ
ปรับปรุงโอกาสและสิทธิพิเศษต่างๆ ใน
ปัจจบุนั {MYP 185.2}

จงอุทิศควำมสำมำรถแด่พระเจ้ำ
ชายหนุ่มและหญิงสาวควรเข้าไป

อยู่ในโรงเรียนของเรา ไปอยู่ในเส้นทางท่ี
จะได้รับความรู้และระเบียบวินัย พวกเขา
ควรอุทิศความสามารถของตนแด่พระเจ้า
ให้เป็นนักเรียนพระคัมภีร์ท่ีขยันขันแข็ง 
เพื่อเสริมความเข้มแข็งไว้ต่อกรกับหลัก
ความเชื่อเทียมและไม่ให้ข้อผิดพลาดของ
คนเลวพาหลงไป เพราะโดยการศึกษา
ค้นหาพระคัมภีร์อย่างขยันขันแข็งจึงจะ
ได้ความรู้ว่าเร่ืองใดเป็นสัจธรรม และด้วย
การปฏิบัติตามสัจธรรมที่เรียนรู้มา ความ
กระจ่างมากขึ้นจากพระคัมภีร์ศักด์ิสิทธิ์จะ
ส่องมาสูเ่รา. . . . {MYP85.3}

ผูซ้ึง่อทิุศตนอย่างจริงใจต่อพระเจ้า
จะไม่เดินเข้าสู ่การงานที่ถูกกระตุ้นด้วย 
เป้าหมายเดียวกันกับที่น�าพามนุษย์เข้าไป 
อยู่กับธุรกิจทางโลกเพียงเพื่อการท�ามาหา 
เล้ียงชีพ แต่พวกเขาจะเดินเข้าสู่งานโดย 
ไม่ปล่อยให้ผลประโยชน์ทางโลกมาควบคุม 
พวกเขา โดยตระหนักว่าพระประสงค์ของ 
พระเจ้านัน้ศกัด์ิสทิธิ ์{MYP 186.1}

กำรเตรียมควำมพร้อมส�ำหรับ
เหตุกำรณ์ในอนำคต

โลกต้องได้รับการเตือน และไม่มี
จิตวิญญาณใดจะนิ่งดูดายอย่างพึงพอใจ
กับความรู้ของสัจธรรมเพียงผิวเผิน คุณ
ไม่อาจทราบได้ว่าจะถูกเรียกไปรับความ
รับผิดชอบใด คุณไม่มีทางรู้ว่าจะถูกเรียก

บทที่

 54 กำรฝึกอบรมเพื่อกำรรับใช้
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ให้ไปเป็นพยานกับสัจธรรมที่ใด หลายคน
จะต้องไปยืนอยู่หน้าศาลฝ่ายนิติบัญญัต ิ
บางคนไปยนือยู่เบ้ืองพระพกัตร์กษตัริย์หรือ 
ต่อหน้าผูค้งแก่เรียนของโลกเพือ่เป็นพยาน 
ถงึความเชือ่ของพวกเขา {MYP 186.2}

ผู้ที่เข้าใจสัจธรรมเพียงผิวเผินจะ
ไม่สามารถอธิบายพระคัมภีร์อย่างชัดเจน 
และให้เหตุผลอย่างแน่นอนเพื่อความเชื่อ 
ของพวกเขาได้ พวกเขาจะไม่เกิดความสบัสน 
และจะไม่กลายเป็นผู้รับใช้ที่ต้องอับอาย
ขายหน้า อย่าทกึทักไปเองว่าคุณไม่จ�าเป็น 
ต้องศึกษามากนกั เพราะคุณไม่ใช่นกัเทศน์ 
บนธรรมาสน์ศักด์ิสทิธิน์ัน้ คุณไม่อาจทราบ 
ได้ว่าพระเจ้าทรงประสงค์ส่ิงใดจากคุณ 
{MYP 186.3}

เป็นความจริงท่ีน่าเศร้าใจยิ่งนักว่า 
ความคบืหน้าของพระราชกจิต้องเผชญิกบั 
การขาดผู้รับใช้ที่มีความรู้ท่ีฝึกตนเองเพื่อ 
ให้เหมาะกับต�าแหน่งในความรับผิดชอบ 
พระยาห์เวห์ทรงยอมรบัผูร้บัใช้จ�านวนหม่ืน 
จ�านวนพันในทุ่งนาอันกว้างไพศาลของ
พระองค์ แต่ผู้คนมากมายขาดคุณสมบัติ
ที่เหมาะกับพันธกิจนี้ แต่ทุกคนท่ียอมเข้า
ร่วมพระราชกิจของพระคริสต์ ผู้ซึ่งเสนอ
ตนเป็นทหารในกองทัพของพระองค์ควร
เอาตัวไปอยู่ในที่ที่จะฝึกฝนตนเองอย่าง
สัตย์ซื่อ ศาสนามีความหมายน้อยเกิน
ไปส�าหรับผู้ท่ีอ้างตนว่าเป็นผู้ติดตามของ
พระคริสต์ เพราะว่ามิใช่พระประสงค์ของ
พระเจ้าท่ีคนใดยังอยู่อย่างขาดความรู้ 
ในเม่ือพระองค์ทรงวางสติป ัญญาและ
ความรู้ไว้ใกล้แค่มือเอื้อมของเขาแล้ว-- 
“Fundamentals of Christian Eduction,” 

pp. 216, 217. {MYP 186.4}

จงสร้ำงควำมสมดุลด้วยหลักกำร
ที่ถูกต้อง

เป็นเรื่องไม่จริงที่ว่าหนุ่มสาวฉลาด
ปราดเปรื่องจะประสบความส�าเร็จยิ่งใหญ่
ที่สุดเสมอไป บ่อยครั้งเพียงไรท่ีหนุ่มสาว 
ผูมี้ความสามารถและการศึกษาสงูซึง่ได้รับ
การมอบหมายงานที่มีความรับผิดชอบสูง
ประสบกับความล้มเหลวอย่างสิ้นเชิง คน
เหล่านี้ดูคล้ายทองค�าแต่เม่ือถูกทดสอบ
กลับกลายเป็นเศษเคร่ืองประดับแวววาว
และขยะ พวกเขาล้มเหลวอันเนื่องจาก
ความไม่สัตย์ซื่อ พวกเขาไม่ขยันและ 
ไม่อดทนพากเพียร และไม่เจาะลึกไปถึง 
แก่นแท้ พวกเขาไม่เตม็ใจทีจ่ะเร่ิมจากบันได 
ขั้นต�่าสุด และปีนสูงขึ้นตามล�าดับด้วย 
ความตรากตร�าอย่างอดทนขึ้นไปทีละขั้น 
จนถึงขั้นบนสุด พวกเขาด�าเนินชีวิต 
ท่ามกลางประกายเจดิจรสั (ความคดิเจดิจ้า 
ของตน) ตามอารมณ์เร ่าร ้อนของตน 
พวกเขาไม ่พึ่ งพาสติป ัญญาที่ มี เพียง 
พระเจ้าเท่านัน้จะประทานได้ ความล้มเหลว 
ของพวกเขาไม่ใช่เป็นเพราะขาดโอกาส 
แต่เพราะจิตใจของพวกเขาไม่เยือกเย็น 
สุขุม พวกเขาไม่รู้สึกถึงความส�าคัญของ 
การศึกษาว ่ามีคุณค่าส�าหรับพวกเขา 
พวกเขาจึงก้าวให้สูงขึ้นท้ังในด้านศาสนา 
และศาสตร ์อื่นๆไม่ได ้ อุปนิสัยและสต ิ
ปัญญาของพวกเขาไม่มีความสมดุลตาม 
หลักการที่ถูกต้องขั้นสูง--“Fundamentals 
of Chr is t ian Educat ion,”  p.  193. 
{MYP 187.1}
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หากแต่ละคนตระหนักว่าต้องไป
ชี้แจงต่อพระเจ้าถึงผลกระทบของส่วนตน
ต่อบุคคลอื่นแล้ว เขาจะไม่มีวันเป็นคน
เกยีจคร้านเลย แต่จะพฒันาความสามารถ
และฝึกฝนทุกพละก�าลังเพื่อรับใช้พระองค์
ผู ้ทรงไถ่เขาให้รอดด้วยพระโลหิตของ
พระองค์ {MYP 188.1}

โดยเฉพาะผู ้ เป ็นเยาวชนควร
ตระหนักว่าเขาต้องพัฒนาสติปัญญาของ
ตนและฉวยทุกโอกาสท่ีมีเพื่อให้เฉลียว
ฉลาดข้ึน เพื่อการรับใช้ท่ีเหมาะสมแด่องค์
ผู ้ทรงพลีพระชนม์อันล�้าค่าของพระองค์
เพื่อเขา และอย่าให้มีผู ้ใดหลงผิดคิดว่า
ตนเองนัน้ผ่านการศึกษามามากพอแล้วจน
ไม่ต้องขวนขวายหาความรู้จากต�าราหรือ
ธรรมชาติอีกต่อไป ให้ทุกคนใช้ทุกโอกาส

ซึง่เป็นสทิธพิเิศษทีพ่ระเจ้าประทานให้เพือ่
ศกึษาหาความรู้ความกระจ่างของพระองค์
หรอืวชิาความรูต่้างๆ {MYP 188.2}

เราควรเรียนรู้ท่ีจะค�านวณอย่าง 
เหมาะสมถกูต้องถงึความสามารถทีพ่ระเจ้า 
ประทานแก่เรา หากเยาวชนใดต้องเร่ิม
ไต่เต้าจากบันไดขั้นต�่าสุด เขาไม่ควรเกิด
ความท้อแท้แต่ควรมุ่งม่ันท่ีจะไต่เต้าขึ้น
ไปทีละข้ันทีละข้ันจนกระท่ังเขาจะได้ยิน 
พระสุรเสียงของพระคริสต์ตรัสว่า “ลูกเอ๋ย 
จงปีนขึน้มาให้สูงกว่านี ้ดีแล้ว เจ้าเป็นบ่าว
ทีดี่และซือ่สัตย์ เจ้าซือ่สตัย์ในของเลก็น้อย 
เราจะตั้งเจ้าให้ดูแลของจ�านวนมาก เจ้า
จงร่วมยินดีกับนายของเจ้าเถิด” มัทธิว 
25:23--“Fundamentals of Christian 
Education,” p. 213. {MYP 188.3}

บทที่

 55 แรงปรำรถนำเพื่อกำรปรับปรุง

อย่าเหยียบย�่าเข้าไปยังสถานที่

ที่กองก�าลังของศัตรูยึดมั่นไว้อย่างแข็งแรง

{MYP 82.1}
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บทที่

 56 สติปัญญำที่แท้จริง

เยาวชนหนุ่มสาวอาจรับการศึกษา 
ทางโลกได้ถึงขั้นสูงสุด แต่ก็อาจไม่ได้รับรู้ 
ถึงหลักการเบ้ืองต้นท่ีพวกเขาท้ังหลาย
จ�าเป็นต้องรู้เพื่อท�าให้ตนเองมีคุณสมบัติ 
เป็นประชากรในแผ่นดินของพระเจ้าได ้
การเรียนรู ้แบบมนุษย์มิอาจท�าให้ผู ้ใด
เหมาะสมท่ีจะเข ้าสู ่อาณาจักรสวรรค ์
ประชากรของพระคริสต์มิได้ถูกสร้างจาก 
รูปแบบและพิธีกรรมต่างๆ เช่นนั้น หรือ 
จากการศึกษาจากต�าราเป็นเวลายาวนาน 
“นี่แหละคือชีวิตนิรันดร์ คือการที่พวกเขา 
รู้จักพระองค์ ผู้ทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้ 
องค์เดียว และรู้จกัพระเยซคูริสต์ทีพ่ระองค์ 
ทรงใช้มา” โยนาห์ 17:3. . . . {MYP 189.1}

พระคัมภีร์กับวิทยำศำสตร์
มนุษย์จ�าเป็นต้องศึกษาพระคัมภีร ์

ทัง้ภาคพนัธสญัญาเดิมและภาคพนัธสญัญา 
ใหม่ทุกวัน ความรู้และพระปัญญาของ
พระเจ้าจะเกิดขึ้นกับผู้ท่ีหม่ันศึกษาวิธีและ 
พระหัตถกิจของพระองค ์ตลอดเวลา 
พระคัมภีร ์ต ้องเป็นความกระจ่างและ
ครูสอนของเรา เม่ือเยาวชนเรียนรู้ท่ีจะ
เชื่อว่าพระเจ้าเป็นผู้ประทานน�้าค้าง ฝน 
แสงแดดจากสวรรค์ เพื่อท�าให้พืชผักและ
มวลพฤกษชาติงอกงาม  เม่ือพวกเขา 
ตระหนักว่าพระพรท้ังปวงมาจากพระองค ์
และ เรา เป ็นห น้ีพระคุณและหนี้ การ

สรรเสริญตอบแทนพระองค์ พวกเขาจะ
ยอมรับพระเจ้าในทุกเร่ืองท่ีประสบ และ
พร้อมท่ีจะท�าหน้าท่ีแต่ละวันของเขาอย่าง
ซือ่สตัย์ พระเจ้าจะอยูใ่นความคิดของพวก
เขาตลอดเวลา. . . . {MYP 189.2}

เยาวชนมากมายมักเข ้าใจว ่า
ตนเองมีความเข้าใจมากกว่าส่ิงท่ีบันทึกไว้
ในพระคัมภีร์ โดยน�าความเข้าใจอันจ�ากัด
ทางวิทยาศาสตร์ของตนมาพิสูจน์แย้งกับ 
พระราชกิจต่างๆ ของพระองค์ แต่ก็ล้มเหลว 
อย่างไม่เป็นท่า หลักวทิยาศาสตร์ทีจ่ริงแท้ 
กับการทรงดลใจของพระเจ้านั้นประสาน 
และสอดคล้องกนัอย่างสมบูรณ์ วิทยาศาสตร์ 
จอมปลอมเป็นสิ่งที่แยกออกจากพระเจ้า 
เป็นการไม่ยอมรับรู ้ ท่ีเสแสร้งแกล้งโง ่
{MYP 189.3}

ความเลวร้ายใหญ่หลวงท่ีสุดอย่าง 
หนึ่งที่มาข้องแวะกับการแสวงหาความรู้ 
ในเชิงวิทยาศาสตร ์คือการที่ผู ้ท�าการ
ค้นคว้าวิจัยมักจะมองไม่เห็นพระลักษณะ
ของพระเจ้าแห่งศาสนาที่ศักด์ิสิทธิ์บริสุทธิ์
และไม่มีด่างพร้อย ผู้คงแก่เรียนทางโลก 
ทั้ งหลายต ่างลงแรงอธิบายด ้วยหลัก
วิทยาศาสตร์ถึงอิทธิพลของพระวิญญาณ
ของพระเจ้าที่มีต่อจิตใจ การเดินไปบน
เส้นทางนี้เพียงเล็กน้อยที่สุดก็จะน�าสติ
ปัญญาของคนนั้นให้เกิดความสงสัยใน
ศาสนาขึ้นแล้ว ศาสนาตามพระคัมภีร์นั้น
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คือความลี้ลับของเทวภาพของพระเจ้า ซึ่ง
สติปัญญาของมนุษย์ไม่อาจเข้าใจได้อย่าง
ครบถ้วน ย่ิงไปกว่านั้น จิตใจท่ีไม่ยอมรับ
การฟ้ืนฟยูิง่เข้าใจไม่ได้ {MYP 190.1}

พระเจ้ำทรงเป็นผู้สอน
เยาวชนทัง้หลายจะไม่เป็นผูมี้จติใจ

อ่อนแอหรือไร้ประสิทธิภาพด้วยการถวาย
ตัวของพวกเขาเองรับใช้พระเจ้า ส�าหรับ 
หลายคนแล้ว การศึกษาหมายถึงความรู้ 
จากต�าราเท่าน้ัน แต่ “ความย�าเกรงพระเจ้า 
เป็นจุดเริ่มต้นของปัญญา” สุภาษิต 9:10 
ในสายพระเนตรของพระเจ้า เด็กอายุน้อย 
ทีสุ่ดผูซ้ึง่รกัและย�าเกรงพระองค์นัน้ย่ิงใหญ่ 
กว่านักวิชาการที่ฉลาดปราดเปร่ืองท่ีสุด
ผู้มองข้ามความรอดของตนเอง เยาวชน 
ผูอ้ทุศิจติใจและชวีติเพือ่รับใช้พระเจ้าก�าลงั 
วางอนาคตตนเองไว้ท่ีบ่อน�า้พแุห่งสตปัิญญา 
และความดีเลิศทัง้ปวง {MYP 190.2}

หากเยาวชนจะเรียนรูจ้ากพระอาจารย์ 
แห่งสวรรค์เหมือนดาเนียลแล้ว พวกเขา 
จะเข้าใจว่าแท้จริงแล้วความย�าเกรงพระเจ้า 
เป็นจุดเริ่มต้นของปัญญา เม่ือพวกเขา 
วางรากฐานอย่างม่ันคงเช่นนีแ้ล้ว พวกเขา 
ก็จะเป็นเหมือนดาเนยีลทีเ่ปล่ียนทุกโอกาส 
และทุกพระพรให้เกิดผลมากท่ีสุด และ 
ไต่เต้าสู่ความส�าเร็จทางด้านปัญญาใดก็ได ้
ตามต้องการ เม่ือพวกเขายอมอุทิศตน 
แด่พระเจ้า พร้อมรบัการคุม้ครองจากพระคุณ 
ของพระองค์ และรับแรงดลใจเร่งเร้าจาก 
พระวญิญาณบรสิทุธิ ์พวกเขาจะส�าแดงพลงั 
ทางสติปัญญาได้ลึกซึ้งกว่าชาวโลกทั่วไป 

{MYP 190.3}
การศึกษาศาสตร์ต่างๆ โดยผ่าน 

การแปลความหมายที่มนุษย์ตีความหมาย 
นั้นเป็นการศึกษาท่ีจอมปลอม การศึกษา 
เล่าเรียนจากพระเจ้าและจากพระเยซคูรสิต์ 
ผู ้ซ่ึงพระองค์ประทานมาให้เราเป็นการ
ศึกษาศาสตร์ของพระคัมภีร์ ผู้มีใจบริสุทธิ์
จะเข้าใจถึงพระเจ้าในทุกการปกป้องของ
พระองค์  ในทุกขั้นตอนของการศึกษา
ที่แท้จริง พวกเขาจะตระหนักได้ถึงล�าแสง
แห่งความกระจ่างตั้งแต่ล�าแสงแรกสุดที่
ส่องออกมาจากพระที่นั่งของพระเจ้า การ
สือ่สารจากสวรรค์จะเข้าถงึผูท้ีรั่บรูถ้งึความ
กระจ่างแห่งความรู้ทางจิตวิญญาณต้ังแต่
เริม่ต้น {MYP 191.1}

นกัเรียนท้ังหลายในโรงเรียนของเรา 
จะต้องยึดถือความรู้ของพระเจ้าอยู่เหนือ
สิ่งอื่นใด ความรู้นี้จะได้มาโดยการค้นคว้า
ศึกษาจากพระคัมภีร์เท่านั้น “เพราะว่า
คนท้ังหลายที่ก�าลังจะพินาศก็เห็นว ่า
เร่ืองกางเขนเป็นเร่ืองโง่ แต่เราที่ก�าลังจะ
รอดเห็นว่าเป็นฤทธานุภาพของพระเจ้า 
เพราะมีค�าเขยีนไว้ว่า ‘เราจะท�าลายสตปัิญญา 
ของคนมีปัญญา และจะท�าให้ความฉลาด 
ของคนฉลาดสูญส้ินไป’.  .  .  .  เพราะ 
ความเขลาของพระเจ้ายังมีปัญญาย่ิงกว่า 
ปัญญาของมนุษย์และความอ่อนแอของ
พระเจ้าก็ยังมีก�าลังมากย่ิงกว่าก�าลังของ 
มนษุย์. . . . โดยพระองค์ ท่านท้ังหลายจงึ 
อยู่ในพระเยซูคริสต์ ผู้ทรงเป็นพระปัญญา 
จากพระเจ้าส�าหรับเรา ทรงเป็นผู้ท�าให ้
เราชอบธรรมทรงเป็นผู้ช�าระเราให้บริสุทธิ ์



Lตอนที่ 5K การเตรียมตัวเพื่ออาชีพการงาน ] 151

และทรงเป็นผู้ไถ่บาป เพื่อให้เป็นไปตาม 
ค�าเขียนไว้ว่า ‘ให้ผู้โอ้อวด อวดองค์พระผู้ 
เป็นเจ้า’” 1 โครนิธ์ 1:18, 19, 25, 30, 31-- 

The Youth’s Instructor, Nov. 24, 1903. 
{MYP 191.2}

หัวใจดวงนั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของพระผู้ไถ่. . . .

คุณจะไม่ได้ก�าไรอะไรจากการมอบหัวใจของคุณ

ให้แก่การแสวงหาความเพลิดเพลินส�าราญใจ

{MYP 407.2}
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บทที่

 57 ตั้งมำตรฐำนไว้ให้สูง

พระเจ้าทรงปรารถนาให้เราใช้ทุก
โอกาสท่ีมีเพื่อเตรียมความพร้อมส�าหรับ
รับใช้ในพระราชกิจของพระองค์ พระองค์
ทรงคาดหวงัเราให้ทุ่มเทพละก�าลังท้ังหมด
ในการปฏิบัตงิานนี ้และรกัษาจติใจของเรา
ให้ไวต่อความความศักด์ิสิทธิ์และความรับ 
ผดิชอบอนัน่าย�าเกรงต่อหน้าท่ีรบัผดิชอบนี ้
{MYP 192.1}

หลายคนที่มีคุณสมบัติพร้อมท่ีจะ
ท�างานนี้อย่างดีเลิศแต่กลับบรรลุผลเพียง
น้อยนดิเพราะเขาทุ่มเทน้อย คนเรือนหม่ืน
เรือนแสนใช้ชีวิตผ่านไปราวกับว่าไม่มีเป้า
หมายส�าคัญในชีวิต ไม่มีจุดมุ่งหมายอัน
สูงส่งท่ีจะไต่เต้าให้ถึง เหตุผลหน่ึงท่ีเป็น
เช่นนี้คือการประเมินคุณค่าตนเองต�่าไป 
พระคริสต์ทรงจ่ายค่าไถ่มูลค่าเหนือคณา
นับแก่เรา และพระองค์ทรงปรารถนาให้
เราพิจารณาราคาตัวเราเองตามมูลค่านี้ 
{MYP 192.2}

อย ่ าพึ งพอใจ กับการบรร ลุถึ ง
มาตรฐานที่ต�่า เราไม่ได้เป็นอย่างท่ีเรา
ควรจะเป็นหรือเป็นไปตามน�้าพระทัยของ
พระเจ้า พระเจ้าประทานความสามารถ
ในการใช้เหตุผล ไม่อยู่เฉย หรือหลงผิด
ไปกับทางโลกและความโสโครก แต่ทรง
ประสงค์ให้พัฒนาความคิดของพวกเขา
ไปจนถึงระดับที่สูงสุด ขัดเกลาแล้ว ช�าระ
ให้บริสุทธิ์แล้ว และท่ีบ่มเพาะให้สง่างาม

แล้ว และใช้เพื่อเผยแพร่เป้าหมายของ
อาณาจักรของพระองค์ให้ขยายกว้างไกล
ออกไป {MYP 192.3}

จงถนอมบุคลิกภำพไว้
ไม่ควรมีผู้ใดพอใจอยู่กับการเป็น

เหมือนเครื่องจักรกลท่ีต้องอาศัยผู ้อื่น
ควบคุมให้ท�างาน พระเจ้าประทานความ
สามารถให้แก่เราท่ีจะคิดและท�า และโดย
การท�างานอย่างระมัดระวังและแสวงหา
สติปัญญาจากพระองค์ เราก็จะสามารถ
แบกรับภาระหนักไว้ได้ จงตั้งม่ันอยู่ใน
บุคลิกภาพที่พระเจ้าประทานแก่คุณ อย่า
เป็นเงาของคนอื่น จงมุ่งหวังว่า องค์พระ
ผู้เป็นเจ้าจะทรงประกอบกิจในตัวคุณและ
โดยผ่านตวัคณุ {MYP 192.4}

จงอย่าคิดว่าคุณเรียนรู้พอแล้วและ
บัดน้ีสามารถผ่อนเบาความพยายามของ
คุณลงได้ จิตใจที่ผ่านการฝึกอบรมย่อม
เป็นเคร่ืองชี้วัดคุณค่าความเป็นมนุษย ์
การศึกษาของคุณควรด�าเนินต่อไปตลอด 
ชัว่ชวีติ ทุกวนัคุณควรเรียนรู้และน�าความรู้ 
ทีไ่ด้มาไปปฏิบัตใิห้เกดิผล {MYP 193.1}

จงจดจ�าไว้ว่า ไม่ว่าคุณจะรับใช้อยู่ 
ในต�าแหน่งหน้าทีใ่ดกต็าม คณุก�าลังส�าแดง 
ให้ผู้อื่นเห็นถึงจุดมุ่งหมายและการพัฒนา 
ปรับปรุงอุปนิสัยของตนเองอยู่ ไม่ว่าคุณ 
จะท�างานใด จงท�างานนัน้ด้วยความละเอยีด 
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ถี่ถ ้วน ด ้วยความขยันหม่ันเพียรและ
เอาชนะความต้องการท่ีมองหาแต่งานง่าย 
{MYP 193.2}

กำรรับใช้อย่ำงสุดจิตสุดใจ
อารมณ์และหลักการแบบเดียวกัน

กับที่เราปฏิบัติอยู ่ทุกวันจะน�าไปใช้ได้
ตลอดชีวิต ผู ้ที่ปรารถนาจะท�างานใน
ปรมิาณทีค่งทีแ่ละได้รับเงนิเดือนท่ีแน่นอน
ตายตัว อีกท้ังยังคิดว่าตนมีความเหมาะ
สมกับงานโดยที่ไม่ต ้องยุ ่งยากกับการ
ปรับตัวหรือต้องฝึกฝนอบรมใดๆ หาใช่ผู้
ที่พระเจ้าจะทรงเรียกมารับใช้ในแผนงาน
ของพระองค์ไม่ คนท้ังหลายท่ีเรียนรู้แต่
จะใช้ก�าลังกาย ก�าลังสติปัญญาและก�าลัง
ฝ่ายศีลธรรมให้น้อยท่ีสุดเท่าท่ีจะท�าได้ 
ย่อมไม่ใช่ผู้รับใช้ที่พระองค์จะทรงเทพระ
พรอย่างล้นเหลือให้ แบบอย่างของคน
เหล่านี้แพร่สู่คนอื่นได้ง่าย ผลประโยชน์
ของตนเองเป็นเจตนาขับเคล่ือนอยู่ คน
ทั้ งหลายท่ีต ้องมีคนคอยควบคุมดูแล
และท�างานแต่เฉพาะหน้าท่ีท่ีถูกก�าหนด
เท่านั้น ย่อมไม่ใช่ผู้ท่ีได้รับการยกย่องว่า
เป็นผู้รับใช้ที่ดีและมีความสัตย์ซื่อ ผู้รับใช้
ที่แสดงออกถึงความกระตือรือร้น ความ
ซื่อสัตย์และความขยันหม่ันเพียร ทั้งยัง
เป็นผู้ที่เต็มใจท�าในทุกสิ่งที่จ�าเป็นต้องท�า
คอืผูรั้บใช้ทีเ่ป็นทีต้่องการ {MYP 193.3}

หลายคนกลายเป็นผู้ขาดประสิทธิ 
ภาพโดยการหลีกเล่ียงความรับผิดชอบ
เพราะเกรงว่าจะล้มเหลว เพราะเหตุนี้ คน
เหล่านี้จึงพลาดโอกาสรับความรู้ที่เกิดจาก

ประสบการณ์ ซึ่งการอ่านและการศึกษา
เล่าเรียนและประโยชน์อื่นๆ ไม่สามารถ
มอบแก่พวกเขาได้ {MYP 193.4}

มนุษย์ก�าหนดสถานการณ์ต่างๆ
ได้ แต่จะต้องไม่ปล่อยให้สถานการณ์ต่างๆ 
มาก�าหนดมนุษย ์   เราควรฉกฉวยทุก
สถานการณ์มาเป็นเคร่ืองมือท�างาน เรา
ต้องเป็นเจ้านายของสถานการณ์ แต่ไม่ใช่
ปล่อยให้สถานการณ์มาเป็นนายเหนือตัว
เรา {MYP 194.1}

ผู ้ที่มีจิตใจเข้มแข็งทั้งหลายคือผู ้
ท่ีเคยถูกขัดขวาง เคยถูกท�าให้หมดทาง
สู้และเคยถูกท�าลายมาแล้ว เม่ือคนเหล่า
นี้รวบรวมพละก�าลังความสามารถที่ มี
อยู ่ให้ท�างาน อุปสรรคทั้งหลายท่ีก�าลัง
เผชิญอยู ่นั้น กลับกลายเป็นพระพรท่ี
เป็นประโยชน์ต่อตนเอง เขาท้ังหลายเร่ิม
พึ่งพาตนเองได้ การต่อสู ้และความยุ่ง
ยากเดือดร้อนใจผลักดันให้เกิดความไว้
วางใจในพระเจ้าและเกิดจิตใจที่หนักแน่น
ม่ันคงข้ึนเพื่อพัฒนาให้เกิดพลัง--“Ministry 
of Healing,” pp. 498-500. {MYP 194.2}

จงใช้ชีวิตให้เป็นประโยชน์สูงสุด
ในขณะท่ีการศึกษาดีมีประโยชน์

อย่างใหญ่หลวงหากผู้เป็นเจ้าของเรียนรู้
ควบคู่ไปกับการอุทิศตนรับใช้ไปด้วย แต่
ผู้ที่ขาดโอกาสการศึกษาชั้นสูง ก็อย่าไป
คิดว่าตนเองไม่อาจมีความก้าวหน้าต่อไป
ในด้านสติปัญญาและจิตวิญญาณ หาก
พวกเขาจะใช้ความรู ้ที่ตนมีอยู ่ให ้เป ็น
ประโยชน์อย่างสูงสุด หากพวกเขาจะ
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แสวงหาและรวบรวมการเรียนรู ้ใหม่ๆ 
ทุกวันเข้าไปในคลังปัญญา พวกเขาก็จะ
เอาชนะความเลวร้ายทางอารมณ์ได้โดย
การศึกษาและปลูกฝังพระลักษณะนิสัย
ของพระคริสต์ พระเจ้าจะทรงเปิดช่อง
ทางแห่งสติปัญญาแก่เขา เหมือนเช่นที่

เคยประทานให้แก่เด็กๆ ชาวฮีบรูในอดีต 
ที่พระเจ้าประทานสติปัญญาและความ
กระจ่างแก่พวกเขา--“Fundamentals 
of Christian Education,” pp. 192, 193. 
{MYP 194.3}

บุตรของเราเอ๋ย จงมอบหัวใจของเจ้าแก่เรา

เราจะรักษามันไว้ให้บริสุทธิ์

เราจะตอบสนองความปรารถนาของมันด้วยความสุขที่แท้จริง

{MYP 408.2}



ตอนที่	6

กำรรับใช้

บทที่	58-70

ด้วยกองทพัคนงานด่ังเช่นเยาวชนของเราทีผ่่านการฝึกอย่าง 
ถูกต้องออกท�างานแล้วเช่นนี้ ข่าวของการวายชนม์บนกางเขน 
การกลับเป็นขึ้นจากตายและการเสด็จกลับมาของพระผู ้ช่วยให้
รอดในเร็ววันจะถูกป่าวประกาศไปท่ัวโลกได้รวดเร็วข้ึนอีกมาก 
เพยีงไร อวสานของการสิน้สดุของความทกุข์ยากและความโศกเศร้า 
และบาปจะมาถึงอย่างรวดเร็วเพียงไร อีกไม่นาน บุตรธิดาของเรา 
จะได้รับมรดกของเขาในท่ีท่ี “คนชอบธรรมจะได้แผ่นดินเป็นมรดก 
และอาศยัอยูท่ีน่ัน่เป็นนติย์” สดุดี 37:29 ทีซ่ึง่ “ไม่มีชาวเมืองคนไหน 
จะพูดว่า ‘ข้าป่วยอยู่’” อิสยาห์ 33:24 และ “จะไม่ได้ยินเสียงร้องไห ้
ในเมืองนั้นอีก ท้ังไม่มีเสียงครวญคราง” อิสยาห์ 65:19--“Counsels 
to Teachers, Parents, and Students,” p. 555. {MYP 196.1}
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เยาวชนคริสเตียนมากมายมีความ
สามารถสร้างผลงานดีๆ หากพวกเขา
จะใฝ่เรียนรู้บทเรียนในโรงเรียนของพระ
คริสต์จากพระอาจารย์ผู ้ยิ่งใหญ่ แม้ว่า 
ศิษยาภิบาล ผู้ประกาศข่าวประเสริฐและ
ครจูะมองข้ามการตามหาผูห้ลงหายไปบ้าง 
แต่อย่าปล่อยให้เด็กๆ และเยาวชนละเลย
การเป็นผู้ปฏิบัติตามพระวจนะเลย. . . . 
{MYP 197.1}

จงให้ชายหนุ ่มและหญิงสาวและ
เด็กๆ ออกไปท�างานรับใช้ในนามของ
พระเยซู  ให้พวกเขารวมกันท�างานใน
แผนและขั้นตอนของการท�ากิจกรรม คุณ
ไม่มีความสามารถพอที่จะจัดตั้งกลุ่มผู้รับ
ใช้และก�าหนดเวลาเพื่ออธิษฐานร่วมกัน
และทูลขอองค์พระผู้เป็นเจ้าให้ประทาน
พระคุณของพระองค์แก่คุณและน�าเสนอ 
การท�างานทีร่่วมมือด้วยกันของคณุกระนัน้ 
หรือ คุณควรปรึกษากับผู้คนที่ย�าเกรงและ 
รักพระเจ้า ผูซ้ึง่มีประสบการณ์ในงานรับใช้ 
เพือ่ว่าภายใต้การทรงดลใจของพระวญิญาณ 
ของพระเจ้า คุณจะสร้างแผนงานและ 
พัฒนาวิธีซึ่งคุณจะท�างานด้วยความใส่ใจ 
และมุ ่ งหน ้าไปสู ่ผลส�า เ ร็จที่ แน ่นอน 
พระยาห์เวห์ทรงช่วยแต่ละคนที่ใช้ความ
สามารถท่ีพระเจ้าประทานให้มาท�างาน
เพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์ หนุ ่มสาว
เยาวชนของเราผู้เชื่อในสัจธรรมน้ีจะยินดี

มาเป็นมิชชันนารีที่มีชีวิตหรือไม่.  .  .  . 
{MYP 197.2}

ท�ำงำนด้วยควำมเชื่อ
เม่ือคุณท�างานรับใช้ผู้อื่น ฤทธานุ

ภาพของพระวิญญาณของพระเจ้าจะทรง
ประกอบกิจในจิตวิญญาณของคนเหล่า
นั้นด้วยเพราะว่าพวกเขาก็เป็นผู้ท่ีได้รับ
การไถ่ด้วยพระโลหิตของพระบุตรองค์
เดียวของพระผู้เป็นเจ้าเหมือนกัน เราจะ
พบกับความส�าเร็จในการน�าจิตวิญญาณ
ท่ีพระคริสต์ทรงส้ินพระชนม์แทนได้ก็ต่อ
เม่ือเราพึ่งพาพระคุณและฤทธานุภาพของ
พระเจ้าเท่านั้นในการท�างานเพื่อโน้มน้าว
และเปล่ียนแปลงจิตใจของคนเหล่านั้น ใน
ขณะที่คุณน�าเสนอสัจธรรมของพระเจ้า 
ความไม่เชื่อและความสงสัยจะพยายาม
เข้าควบคุมจิตใจคุณ แต่จงปล่อยให้พระ
สัญญาของพระเจ้าขับไล่ความเคลือบ
แคลงเหล่านั้นออกไปจากจิตใจของคุณ 
{MYP 197.3}

จงยึดม่ันพระเจ้าด้วยพระวจนะ
ของพระองค์ และรับใช้ด้วยความเชื่อ 
ซาตานจะมารุกรานคุณด้วยข้อเสนอที่
จะท�าให้คุณไม่วางใจในพระวจนะของ
พระบิดาบนสรวงสวรรค์ แต่จงพิจารณา
ถ้อยค�าน้ี  “อะไรก็ตามที่ไม่ได้ตั้งอยู ่บน
ความเชื่อก็บาป” จงฟันฝ่าทะลุเงามืด

บทที่

 58 กำรทรงเรียกเยำวชนมำเป็นผู้รับใช้
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ของซาตานออกไปด้วยความเชื่อของคุณ 
และวางมันไว้เบ้ืองพระที่นั่งกรุณา และ
อย่าปล่อยให้ครุ่นคิดถึงความสงสัยใด น่ี
คือหนทางเดียวเท่านั้นที่ คุณจะพบกับ
ประสบการณ์และพยานหลกัฐานอนัส�าคญั
ยิ่งส�าหรับสันติสุของความเชื่อม่ันของคุณ 
{MYP 198.1}

เม่ือประสบการณ์ของคุณเติบใหญ่
ขึ้น จิตวิญญาณของคุณจะมีความรักอัน
อบอุ ่นและแรงกล้าในการรับใช้พระเจ้า
เพราะว่าคุณมีเป้าหมายหนึ่งเดียวร่วม
กับพระเยซูคริสต์ ความเห็นอกเห็นใจ
ของคุณเกิดจากพระวิญญาณบริสุทธิ ์
คุณเทียมแอกร่วมกันกับพระคริสต์ และ

เป็นผู ้ร่วมงานด้วยกันกับพระเจ้า--The 
Youth’s Instructor, August 9, 1894. 
{MYP 198.2}

กำรทรงเรียกอำสำสมัคร
พระยาห์เวห์ทรงเรียกอาสาสมัคร 

ผู้ท่ีจะยืนหยัดอย่างม่ันคงอยู่ฝ่ายพระองค์
และยอมปฏิญาณตนเองเพื่อเข้าร่วมกับ 
พระเยซูชาวนาซาเ ร็ธในการด�า เนิน
พระราชกิจเร่ืองเดียวที่จ�าเป็นต้องท�า
ในเวลานี้และเด๋ียวนี้--“Fundamentals 
of Christian Education,” p. 488. {MYP 
198.3}

“จงมอบทางของท่านไว้กับพระยาห์เวห์  จงวางใจในพระองค์

แล้วพระองค์จะทรงช่วยท่าน”  สดุดี 37:5

พระองค์เป็นเหมือนร่มเงาของภูผามหึมาในแดนทุรกันดาร

{MYP 98.1}
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บทที่

	59 ควำมรบัผดิชอบต่อกำรช่วยจิตวิญญำณอ่ืนๆ 
	 ให้รอด

มีความรับผิดชอบอันหนักหน่วง
อย ่างหนึ่ งตกอยู ่บนบ ่าของเยาวชน 
พระเจ้าทรงคาดหวังอย่างสูงจากหนุ่มสาว
เยาวชนของยุคนี้ซึ่งมีความกระจ่างและ
ความรู้ทีเ่พิม่มากขึน้ พระองค์ทรงประสงค์
ทีจ่ะใช้พวกเขาไปก�าจดัความผดิพลาดและ
ความเชื่องมงายที่รกอยู่ในสมองของผู้คน
จ�านวนมาก พวกเขาต้องฝึกวินัยตนเอง
ด้วยการรวบรวมทุกตัวอักษรและทุกขีด
ของความรู้และประสบการณ์ พระเจ้าทรง
ถือว่าพวกเขาต้องรับผิดชอบทุกโอกาสท่ี
ประทานให้ งานท่ีอยูต่่อหน้าก�าลงัรอความ
พากเพียรอย่างทุ่มเทของพวกเขา เพื่อให้
มีผลงานรุกคืบหน้าต่อไปทีละก้าวตามที่
เวลาเรียกร้อง {MYP 199.1}

หากเยาวชนจะถวายจติใจและหวัใจ 
เพื่อรับใช้พระราชกิจของพระยาห์เวห์ 
ศกัยภาพและคณุประโยชน์ของพวกเขาจะ
บรรลุถึงมาตรฐานที่สูง ซ่ึงเป็นมาตรฐานท่ี
พระยาห์เวห์ทรงคาดหวังเยาวชนให้บรรลุ 

ให้ถึง การท�าอะไรท่ีมีมาตรฐานต�่ากว่านี ้
คือการปฏิเสธท่ีจะใช้โอกาสที่พระเจ ้า
ประทานให้อย่างดีท่ีสุด ถือว่าเป็นการ
ทรยศต่อพระเจ้า นั่นคือเป็นการไม่ยอม
ท�าความดีต่อมนษุยชาต ิ{MYP 199.2}

เยาวชนที่รักท้ังหลาย พวกคุณ 
ก�าลังท�าอะไรกันบ้าง เพื่อประกาศให้ผู้อื่น 
รู้ว่าการยึดพระวจนะพระเจ้าเป็นผู้น�าทาง 
และการรักษาพระบัญญตัขิองพระยาห์เวห์ 
นัน้มีความส�าคัญเพยีงไร คุณก�าลังประกาศ 
แก่พวกเขาด้วยค�าสอนและแบบอย่าง
หรือไม่ว ่าทางรอดของมนุษย์อยู ่ ท่ีการ
เชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าเท่านั้น หาก
คุณท�าสิ่งท่ีคุณท�าได้ คุณก็จะเป็นพระพร
แก่ผู้อื่น เม่ือคุณรับใช้ตามความสามารถ
ที่ดีที่สุดของคุณ หนทางและโอกาสจะ
เปิดกว้างต่อหน้าคุณให้รับใช้ได้เพิ่มขึ้น-- 
The Youth’s  Instructor, January 1, 
1907. {MYP 199.3}



Lตอนที่ 6K การรับใช ้] 159

บทที่

	60 เป็นพยำนเพื่อพระคริสต์

ทกุคนทีอ่ยูฝ่่ายพระยาห์เวห์จะต้อง
ยอมรับพระคริสต์ “พระยาห์เวห์ตรัสดังน้ี
ว่า ‘เจ้าทั้งหลายเป็นสักขีพยานของเรา’” 
อสิยาห์ 43:10 ความเชือ่ของผูเ้ชือ่ทีแ่ท้จรงิ 
จะส�าแดงออกทางอุปนิสัยที่สะอาดและ
บริสุทธิ์ ความเชื่อกระท�าการด้วยความรัก
และช�าระจติวญิญาณให้บริสุทธิ ์และพร้อม 
กับความเชือ่จะมีการเชือ่ฟังและการกระท�า 
อย่างสัตย์ซื่อต่อพระวจนะของพระคริสต์
ตามมาด้วย คริสต์ศาสนามีความเข้มข้น 
ในเชิงปฏิบัติอยู่ตลอดเวลา ปรับตนเองให้ 
เข้ากบัทุกสถานการณ์ในชวีติจริง “พวกเจ้า 
เป็นสักขีพยานของเรา” อิสยาห์ 43:12 
เป็นพยานให้ผูใ้ดหรือ เป็นพยานต่อชาวโลก 
ทั้งปวง เพราะว่าคุณต้องส�าแดงอิทธิพลที่
บริสุทธิ์ต่อคนรอบข้างของคุณ พระคริสต์
ทรงร่วมสถิตอยู ่ในจิตวิญญาณของคุณ 
และคุณควรต้องสนทนาถึงพระองค์และ
ส�าแดงถึงความงดงามแห่งพระลักษณะ
ของพระองค์ {MYP 200.1}

กำรสนทนำของเรำ
ศาสนาตามสมัยนิยมในยุคนี้ปั ้น

แต่งอุปนิสัยจนเยาวชนที่อ้างตนว่ายอมรับ
พระคริสต์แทบจะไม่เอ่ยถึงพระนามของ
พระองค์กับมิตรสหายของพวกเขาเลย 
พวกเขาคุยถึงเรื่องอื่นมากมายแต่เรื่อง
แผนการช่วยให้รอดอันล�้าค่าน้ันไม่เคย

เป็นหัวข้อน�ามาสนทนากัน สมมติว่าใน
ฐานะท่ีเราเป็นคริสเตียนท่ีต่ืนตัว เราควร
เปลี่ยนแปลงความไม่ถูกต้องของเรื่องนี ้
และ “ให้พวกท่านประกาศพระเกียรติคุณ 
ของพระองค์ ผู ้ได้ทรงเรียกพวกท่านให้ 
ออกมาจากความมืด เข้าไปสู่ความสว่างอนั 
มหศัจรรย์ของพระองค์” 1 เปโตร 2:9 หาก 
พระคริสต์สถิตในใจของคุณโดยความเชื่อ 
คณุจะอยู่นิง่ไม่ได้ หากคุณพบพระเยซแูล้ว 
คุณจะเป็นมิชชันนารีอย่างแท้จริงคุณจะ
กระตือรือร้นในเร่ืองนี้ และให้ผู้ไม่ชื่นชม
ในพระเยซูทราบว่าคุณพบพระองค์ผู้ทรง
คุณค่าต่อจิตวิญญาณของคุณ ผู ้ทรงใส่
บทเพลงใหม่แก่ปากของคุณ แม้แต่ค�า
สรรเสรญิถวายพระเจ้า {MYP 200.2}

เพื่อนเยาวชนทั้งหลายของดิฉัน 
คุณจะเร่ิมต้นชีวิตคริสเตียนของคุณเช่น
เดียวกับผู้ที่มีหัวใจอบอุ่นด้วยความรักของ
พระเยซูไหม คุณจะไม่เคยทราบเลยว่า
จะเป็นการดีต่อคุณเพียงไร หากใช้ค�าพูด 
นุ ่มนวล มีสาระแต่จริงจังเก่ียวกับเร่ือง
ความรอดของจิตวิญญาณแก่ผู้ท่ีมิใช่เป็น
บุตรธิดาของพระเจ้า ในทางกลับกัน คุณ
จะไม ่เคยทราบเช ่นกันจนกระทั่งการ
พิพากษามาถึงว่าคุณปล่อยโอกาสของ
การเป็นสักขีพยานของพระคริสต์มากมาย
เพียงไรให้ผ่านไปโดยไม่ปรับปรุงให้ดีขึ้น 
คุณอาจไม่เคยรู้เลยว่าในโลกนี้ เราสร้าง
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ความเสียหายต่อจิตวิญญาณบางรายด้วย
การกระท�าอันน้อยนิดท่ีไม่เอาจริงเอาจัง 
ด้วยค�าพูดหยอกล้อ และการตลกคะนอง
ของคุณเป็นสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับความเชื่อ
อนับริสทุธิข์องคณุ {MYP 201.1}

กำรน�ำผูท้ีเ่รำรกัมำร่วมในควำมเช่ือ
เป็นความจริงที่คุณอาจรู้สึกกังวล

ต่อจิตวิญญาณของผู ้ที่ คุณรัก คุณอาจ
เพียรพยายามประกาศขุมทรัพย์แห ่ง
สัจธรรมแก่พวกเขา และท่ามกลางความ
จริงใจของคุณถึงกับหล่ังน�้าตาเพื่อความ
รอดบาปของพวกเขา แต่เม่ือค�าพูดของ
คุณดูเหมือนจะไม่ประทับใจพวกเขาสัก
เท่าไร และไม่มีการตอบสนองอย่างเด่น
ชัดของค�าอธิฐาน คุณก็แทบจะรู้สึกอยาก
ต�าหนพิระเจ้าว่าความพยายามของคณุนัน้
ไร้ผล คณุรู้สกึว่าผูท่ี้คณุรักมีใจแขง็กระด้าง
เป็นพิเศษ และพวกเขาไม่ตอบสนองต่อ
ความพากเพียรของคุณ แต่คุณเคยลอง
ทบทวนอย่างจริงจังหรือไม่ว่าข้อผิดพลาด
นี้อาจเกิดจากตัวคุณเอง คุณเคยคิดบ้าง
ไหมว่าคุณก�าลังใช้แขนข้างหนึ่งไปดึงสิ่ง
ที่แขนอีกข้างหนึ่งพยายามท่ีจะสร้างขึ้น 
{MYP 201.2}

บางคร้ัง คุณยอมให้พระวิญญาณ
ของพระเจ้ามีอ�านาจควบคุมเหนือคุณ 
และในเวลาอื่นคุณปฏิเสธความเชื่อด้วย
การกระท�าของคุณและท�าลายแรงที่คุณ
ทุม่ให้กับคนทีคุ่ณรัก เพราะการลงแรงของ
คุณเพื่อพวกเขาไม่เกิดผลเนื่องจากการ 
กระท�าของคุณเอง อารมณ์ของคุณ ภาษา

ของคุณท่ีไม่ได้กล่าวมาเป็นค�าพูด ท่าทาง 
ของคณุ สภาพความไม่พอใจของความคิด 
การขาดกล่ินไอของคริสเตยีน การขาดชวีติ 
ฝ่ายจิตวิญญาณ การแสดงออกทางสีหน้า 
ของคุณเป็นพยานปรักปร�าตัวคุณ. . . . 
{MYP 201.3}

อย่าประเมินค่าความส�าคัญของ 
เร่ืองเล็กๆ ต�่าเกินไป เร่ืองเล็กน้อยมัก 
ปลูกฝังระเบียบวินัยที่แท้จริงของชีวิต 
สิ่งเหล่านี้จะฝึกอบรมจิตวิญญาณเพื่อให้ 
เติบใหญ่ตามพระลักษณะของพระคริสต ์
หรือมิฉะนั้นก็ไปเลียนแบบความเลวทราม 
ของความชัว่ พระเจ้าทรงช่วยเราให้ปลูกฝัง 
นิสัยทางความคิด การพูด การแสดงออก 
ทางใบหน้าและการกระท�าท่ีจะเป็นพยาน 
ให้ทุกคนที่อยู่รอบตัวเราทราบว่าเราได้ไป 
อยู ่ กับพระเยซูและได้เรียนรู ้ เ ร่ืองของ 
พระองค์-- The Youth’s  Instructor, 
March 9, 1893. {MYP 202.1}

ควำมตั้งใจจริง
ชีวิตที่ใช้ไปกับการท�างานอย่าง

คล่องแคล่วว่องไวเพื่อพระเจ้าเป็นชีวิต
ที่ได้รับพระพร คนมากมายที่ท�าให้เวลา
ของพวกเขาสูญส้ินไปอย่างไร้สาระ นั่ง
เศร้าใจอย่างเกียจคร้าน และบ่นโอดครวญ
อย่างไร้ประโยชน์อาจได้ประสบการณ์ที่
แตกต่างกันออกไปหากพวกเขาจะซาบซึ้ง
กับความกระจ่างท่ีพระเจ้าประทานให้
แก่พวกเขา และให้ส่องไปยังคนอื่น และ
หลายคนท�าให้ชีวิตยากล�าเค็ญด้วยความ
เห็นแก่ตัวและการรักความสบาย ด้วย
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กิจกรรมท่ีท�าอย่างขยันขันแข็ง ชีวิตของ
พวกเขาอาจกลายเป็นแสงแดดอันเจิด
จ�ารัสที่ส ่องทางแก่ผู ้ที่ก�าลังเดินอยู ่บน
ทางมืดแห่งความตายให้หันก้าวสู่ทางเดิน
สวรรค์ หากพวกเขายินยอมด�าเนินไปใน

ทางนี ้ชวีติของเขาจะเป่ียมล้นด้วยสนัตสิขุ
และความชื่นชมยินดีในพระเยซูคริสต์-- 
Review and Herald, October 25, 1881. 
{MYP 202.2}

พระเมตตาคุณของพระเจ้าอยู่รายล้อมคุณในทุกขณะ. . . . 

เมฆแห่งความเมตตาปกคลุมอยู่เหนือคุณ 

และพร้อมที่จะเทหลั่งลงมาให้คุณ

{MYP 409.3}
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บทที่

 61 งำนส่วนบุคคล

พระราชกิจส่วนใหญ่ของพระคริสต์
ประกอบด้วยการสนทนาแบบตัวต่อตัว 
พระองค์ทรงค�านึงถึงความส�าคัญต่อจิต
วิญญาณของผู้ฟังเพียงคนเดียว และจาก
นั้น จิตวิญญาณดวงนั้นจะถ่ายทอดความ
กระจ่างที่ได้รับไปสู่ผู้อื่นอีกนับพันนับหมื่น 
{MYP 203.1}

คนตรากตร�าท�างานที่ประสบความ
ส�าเร็จมากที่สุดคือผู ้ที่ยินดีท�างานอย่าง
สนุกร่าเริงกับงานรับใช้พระเจ้าในเรื่อง
เล็กน้อย มนุษย์ทุกคนต้องหยิบเส้นด้าย
ด้วยมือของเขาเอง ถักทอให้เป็นผืนผ้า
ที่ประกอบด้วยเส้นใย จนเป็นลวดลายท่ี
สมบูรณ์. . . . {MYP 203.2} 

จงอบรมสัง่สอนเยาวชนให้ช่วยเหลอื 
เพือ่นเยาวชนด้วยกัน และแต่ละคนทีทุ่ม่เท 
ท�าเช่นนีจ้ะได้รับประสบการณ์ทีจ่ะส่งเสรมิ
ตนเองให้มีคุณสมบัติเป็นผู้รับใช้ท่ีอุทิศตน
ส�าหรับงานที่ใหญ่โตกว่านี้ เขาจะเข้าถึง

หัวใจอีกหลายพันดวงด้วยวิธีการที่เรียบ
ง่ายท่ีสดุ {MYP 203.3}

คนฉลาดท่ีสุด ซึ่งเป็นผู้ท่ีชาวโลก
ยกย่องและถือว่าเป็นชายหญิงท่ีมีความ
สามารถโดดเด่นท่ีสุด บ่อยครั้งความทรง
จ�าจะถูกรื้อฟื ้นโดยค�าพูดอันนอบน้อม
อ่อนโยนและเรียบง่ายที่สุดของคนท่ีรัก
พระเจ้า ซ่ึงเป็นผู้ท่ีสามารถพูดถึงความรัก 
อย่างเป็นธรรมชาติได้ดีเท่ากับชาวโลกที ่
สามารถกล่าวถึงเร่ืองต่างๆ ที่สมองของ
พวกเขาเฝ้าไตร่ตรองและฝักใฝ่ ค�าพูด 
แม้ผ่านการเตรียมและศึกษามาอย่างดี
ส่งอิทธิพลเพียงเล็กน้อย แต่ผลงานจาก
ค�าพูดที่ซื่อสัตย์และสุจริตของบุตรชาย 
หรือหญิงของพระเจ้าหรือการรับใช้ในงาน 
เล็กน้อยที่ท�าด้วยความเรียบง่ายอย่างเป็น 
ธรรมชาตจิะถอดสลกัประตูของจติวญิญาณ 
ซึ่งถูกปิดมานานออกได้-- Review and 
Herald, May 9, 1899. {MYP 203.4}
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บทที่

62 เยำวชนในฐำนะผู้ช่วยจิตวิญญำณให้รอด

ซาตานเป็นศัตรูท่ีตื่นตัว มุ่งม่ันอยู่
กับจุดประสงค์ของการน�าเยาวชนไปบน
เส้นทางที่ตรงกันข้ามกับเส้นทางที่พระเจ้า
ทรงเห็นชอบ มันรู้ดีว่าไม่มีชนชั้นใดท่ีจะ
ท�างานให้มันได้ดีเท่าเยาวชนหนุ่มสาว 
ผู้อุทิศตนแด่พระเจ้าแล้ว หากเยาวชนอยู ่
ในแนวทางท่ีถูกต้อง จะเหนี่ยวน�าอิทธิพล
อันยิ่งใหญ่ได้ นักเทศน์หรือคนท�างาน 
อาสาประกาศท่ีอาวโุสกว่าไม่อาจส่งอทิธพิล 
ต่อเพื่อนเยาวชนได้เท่ากับคร่ึงหนึ่งที่คน
หนุ ่มสาวผู ้ซึ่งอุทิศตนต่อพระเจ้าท�าได้ 
หนุ่มสาวท้ังหลายจึงควรรู้สึกถึงความรับ
ผิดชอบนี้ท่ีเป็นหน้าท่ีของตนเพื่อท�าอย่าง
สดุความสามารถเพือ่ช่วยเพือ่นมนษุย์มตะ
ให้ได้รับความรอด แม้ว่าพวกเขาจ�าต้อง
เสียสละความส�าราญและความต้องการ
ตามธรรมชาติของตนก็ตาม เวลารวมทั้ง
ปัจจัยเงินทองหากจ�าเป็นก็ควรต้องอุทิศ
แด่พระเจ้า {MYP 204.1} 

ทุกคนที่ด�าเนินชีวิตในทางของ
พระเจ ้าควรตระหนักถึงภัยอันตรายท่ี
เกิดจากคนท่ีไม่มีพระคริสต์ อีกไม่นาน 
ประตพูระกรณุาธคุิณของพวกเขาจะปิดลง 
ผูท้ีน่่าจะทุ่มเทอทิธพิลเพือ่ช่วยจติวญิญาณ 
ให้รอด หากพวกเขายืนอยู่ในทางของ
พระเจ้า แต่ล้มเหลวท่ีจะท�าหน้าที่ของ
ตนเองเพราะความเห็นแก ่ตัว ความ
เกียจคร้านหรือเนื่องจากรู ้สึกละอายต่อ

กางเขนของพระคริสต์ พวกเขาจะไม่เพียง
สูญเสียจิตวิญญาณของตนเองเท่านั้น แต่
ยังจะท�าให้อาภรณ์ของตนเปื้อนไปด้วย
เลือดของคนบาปท่ีน่าสงสารเหล่านั้น คน
เช่นนี้จ�าเป็นต้องไปรายงานแก้ต่างต่อการ
พลาดท�าสิง่อนัชอบธรรมซึง่เขาน่าจะท�าได้
หากเขาอุทิศตนแด่พระเจ้าอย่างแท้จริง 
แต่กลับไม่ได้ท�าเพราะความไม่สัตย์ซื่อ 
{MYP 204.2}

บรรดาผู้ท่ีได้ล้ิมรสความหวานของ
ความรักแห่งการไถ่ให้รอดแล้วจะไม่อยู่นิ่ง
และอยู่น่ิงไม่ได้ จนกระทั่งทุกคนที่พวก
เขาคบค้าสมาคมด้วยจะคุ้นเคยกับแผน
งานของการรอดจากบาป คนหนุม่สาวควร
ถามว่า “พระองค์เจ้าข้า พระองค์จะทรงให้
ข้าพระองค์ท�าอะไร? ข้าพระองค์จะถวาย
เกียรติและเทิดทูนพระนามของพระองค์
บนแผ่นดินโลกได้อย่างไร” จิตวิญญาณทั้ง
หลายก�าลังพินาศอยู่รอบๆ ตัวเรา กระนั้น
เยาวชนแบกภาระอะไรบ้างเพื่อเอาชนะ 
จติวญิญาณทัง้หลายให้มาอยูกั่บพระครสิต์ 
{MYP 204.3}

ควำมกังวลใจแทนผู้อื่น
บรรดาผูท้ีเ่ข้าศึกษาในโรงเรียนน่าจะ 

ส่งอิทธิพลท่ีเกิดประโยชน์ถวายพระผู้ช่วย 
ให้รอด แต่มีใครเล่าท่ีเอ่ยถึงพระนามของ 
พระคริสต์บ้าง ใครบ้างที่เฝ้าขอร้องด้วย 
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ความอ่อนโยนและจริงใจให้เพื่อนๆ ละท้ิง 
ทางบาปและเลือกเดินบนเส้นทางแห่ง
ความบรสิทุธิเ์ล่า {MYP 205.1}

นี่คือแนวทางท่ีหนุ่มสาวผู้อ้างตน 
เป็นผู้เชื่อควรปฏิบัติ แต่พวกเขาไม่ท�า 
พวกเขารูส้กึพอใจในการคลุกคลีกบัคนบาป 
ในเกมกีฬาและความบันเทิง หนุ่มสาวมี
ศักยภาพในการท�าคุณประโยชน์ได้อย่าง
กว้างขวาง แต่พวกเขามองไม่ออก โอ 
หากบัดนี้พวกเขาจะทุ่มเทพลังของจิตใจ
หาทางเข้าถึงบรรดาคนบาปท่ีก�าลังพินาศ 
เพื่อบอกพวกเขาให้รู้ถึงหนทางแห่งความ
บริสุทธิ์ และด้วยการอธิษฐานและการ
อ้อนวอนพิชิตจิตวิญญาณแม้สักดวงมา
ถวายพระครสิต์ {MYP 205.2}

ช ่างเป ็นภาระงานอันประเสริฐ
กระไรปานนัน้ การชนะจติวญิญาณสักดวง
เพื่อมาสรรเสริญพระเจ้าไปตลอดนิรันดร ์
กาล จิตวิญญาณสักดวงเพื่อมาชื่นชม
ยินดีกับความผาสุกและชีวิตนิรันดร์ จะ
เป็นเพชรเม็ดหนึ่งที่ประดับบนมงกุฎเปล่ง
แสงเป็นประกายไปตลอดกาล แต่ยังมี 
จติวญิญาณมากกว่าหน่ึงทีจ่ะให้น�าออกจาก 
ความผดิเพือ่น�ากลบัมาสูส่จัธรรม จากบาป 
มาสูค่วามบริสทุธิ ์พระยาห์เวห์ตรัสโดยทาง 
ผูเ้ผยพระวจนะว่า “และบรรดาผูท้ีไ่ด้น�าคน 
เป็นอนัมากมาสูค่วามชอบธรรมจะส่องแสง 
เหมือนอย่างดาวเป็นนติย์นรัินดร์” ดาเนียล 
12:3 ดังนั้น ผู้ท่ีร่วมงานกับพระคริสต์และ 
ทตูสวรรค์ท้ังหลายในการช่วยจติวญิญาณที่ 
ก�าลังพนิาศมากมายมาสูค่วามรอดจะได้รับ 
บ�าเหนจ็รางวลัอย่างม่ังค่ังในอาณาจกัรสวรรค์ 

{MYP 205.3}
ดิฉันเห็นแล้วว่าจิตวิญญาณมาก 

มายน่าจะรอดได้หากคนหนุ่มสาวเหล่านั้น 
ไปอยูต่รงท่ีพวกเขาควรจะอยู่ นัน่คือ ยอม
จ�านนต่อพระเจ้าและต่อสัจธรรม แต่โดย
ทัว่ไปแล้ว พวกเขาจะไปรับต�าแหน่งหน้าท่ี
ซ่ึงต้องมีงานให้ท�าอยู่ตลอดเวลาหรือไม่
เช่นนั้นพวกเขาเองกลายไปเป็นชาวโลก 
พวกเขากลายเป็นตัวก่อเหตุให้เกิดความ
กังวลใจและปวดร้าวหัวใจแก่ผู้อื่น น�้าตา
มากมายต้องหลั่งเพราะการกระท�าของ
หนุ่มสาวเหล่านี้ และพ่อแม่ท่ีหัวใจแตก 
สลายมากมายต้องทูลขอค�าอธิษฐานอัน 
แสนปวดร้าวเผือ่พวกเขา กระนัน้ พวกเขา 
ยังคงท�าเช่นนั้นต่อไป ไม่ค�านึงถึงความ 
เจ็บปวดท่ีการกระท�าของตนก่อให้เกิดขึ้น 
พวกเขาปักหนามบนหวัอกของผูท่ี้ยอมตาย 
เพื่อช่วยพวกเขาให้รอดและต้องการให้
พวกเขาเป็นอย่างที่พระเจ้าทรงออกแบบ
ให้พวกเขาควรจะเป็นโดยทางพระคุณแห่ง 
พระโลหติของพระคริสต์. . . . {MYP 206.1}

งำนชิ้นหนึ่งที่ต้องท�ำ
ชายหนุ ่มและหญิงสาวทั้งหลาย 

ดิฉันมองเห็นว่าพระเจ้าทรงมีงานชิ้นหนึ่ง
ให้พวกคุณท�า จงแบกกางเขนของคุณขึ้น
แล้วติดตามพระคริสต์ หรือว่าคุณไม่คู่ควร
กับพระองค์ ในขณะที่คุณยังคงไม่เอาใจ
ใส่อย่างไร้ชีวิตชีวาอยู่นั้น คุณจะทราบได้
อย่างไรถึงพระประสงค์ของพระเจ้าที่ทรง
มีจุดมุ่งหมายอะไรเก่ียวกับคุณ และคุณ
หวังจะรอดได้อย่างไรนอกเสียจากว่าคุณ
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จะท�าตามพระประสงค์ของพระยาห์เวห์
ในฐานะคนงานท่ีซื่อสัตย์ ผู้ที่เป็นเจ้าของ
ชีวิตนิรันดร์ล้วนต้องท�าดีมาแล้ว กษัตริย์
แห่งพระสิริจะทรงยกชูคนเหล่านี้ให้สูง
ขึ้นข้างเบ้ืองพระหัตถ์ขวาของพระองค ์
พร้อมรับสั่งว่า “ดีแล้ว เจ้าเป็นบ่าวท่ีดีและ
ซื่อสัตย”์ มทัธิว 25:21 คุณบอกได้อย่างไร
ว่าคุณจะช่วยจิตวิญญาณสักก่ีดวงให้รอด
จากความพินาศ หากแทนท่ีคุณจะทุ่มเท
ใส่ใจกับความเพลิดเพลินของคุณเอง คุณ
ก�าลังค้นหาว่าคุณจะท�างานอะไรได้ใน
สวนองุ่นของพระอาจารย์ มีจิตวิญญาณ
สักก่ีดวงที่อยู่ในกลุ่มสนทนาและการซ้อม
ดนตรีท่ีอาจพบหนทางแห่งความรอดได้ 
หากคุณพูดไม่ได้ว่ามีจิตวิญญาณแม้เพียง
ดวงเดียวได้รับความรอด ให้หันออกไปหา
แนวทางใหม่ เริ่มอธิษฐานเผื่อจิตวิญญาณ 
เข้ามาใกล้พระคริสต์ อยู่ข้างพระวรกายที่
เปื้อนพระโลหิต ให้เอาวิญญาณแห่งความ
นอบน้อมและสงบเสง่ียมประดับชีวิตของ
คณุ และให้ค�าอธษิฐานทูลขออนัจริงใจและ
ถ่อมตนที่พูดไม่เป็นค�าของคุณดังขึ้นไปสู่
เบ้ืองบนถึงพระองค์เพื่อขอสติปัญญาเพื่อ
คณุจะพบความส�าเรจ็ของการไม่เพยีงช่วย
จิตวิญญาณของคุณเองให้รอด แต่รวมถึง
จติวญิญาณของผูอ้ืน่ด้วย {MYP 206.2}

อธษิฐานให้มากกว่าทีค่ณุร้องเพลง 
คุณไม่ต้องการค�าอธิษฐานมากกว่าการ 
ร้องเพลงหรือ ชายหนุ่มหญิงสาวท้ังหลาย 
พระเจ้าทรงเรียกพวกคุณให้มาท�างาน 
ท�างานเพื่อพระองค ์   จงเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมท้ังหมดของพวกคุณ พวกคุณ 

มีศักยภาพที่จะท�าในงานซึ่งผู ้รับใช้ใน 
พันธกิจด้านการเทศน์และหลักข้อเชื่อ 
ท�าไม่ได้ พวกคุณเข้าถึงชนกลุ่มหนึ่งที่ 
ศาสนาจารย์ไม่อาจสร้างผลกระทบต่อ 
พวกเขาได้--“Testimonies for the Church,” 
Vol. 1, pp. 511-513. {MYP 207.1}

เริ่มต้นจำกที่ไหนดี
ให้ผู้จะท�างานรับใช้พระเจ้าเร่ิมลงมือ 

ท�างานที่บ้าน ในครัวเรือนของพวกเขา 
เอง ในละแวกบ้านใกล้เรือนเคียง ท่าม 
กลางมิตรสหายของตนเอง พวกเขาจะ 
พบว่าเป็นสถานที่เอื้อต่อการประกาศ 
พันธกิจในบ้านนี้เป็นการทดสอบ เพื่อ 
เปิดเผยถึงความสามารถหรือความไร้ 
สามารถท่ีจะรับใช้ในทุ่งนาที่กว้างใหญ ่
ย่ิงขึ้น--“Testimonies for the  Church,” 
Vol. 6, p. 428. {MYP 207.2}

วิธีที่ประสบควำมส�ำเร็จมำกที่สุด
ในงานรับใช้ของเรา ความลงแรง 

ส่วนบุคคลจะบรรลผุลได้มากกว่าท่ีประเมิน 
ไว้ สิง่นีท้ีข่าดไปท�าให้จติวญิญาณมากมาย 
ต้องพินาศ จิตวิญญาณดวงเดียวมีคุณค่า 
เหลือคณานับ กางเขนคาลวารีบอกถึง 
คณุค่าของจติวญิญาณดวงนัน้ จติวญิญาณ 
ดวงเดียวที่เอากลับมาหาพระคริสต์จะเป็น 
เคร่ืองมือในการน�าพาจิตวิญญาณอื่นอีก 
มากมาย และจะมีผลแห่งพระพรและการ 
ช่วยให้รอดท่ีเพิ่มทวีคูณมากข้ึนตลอดไป-- 
“GospelWorkers,” p. 184. {MYP 207.3}
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 63 กำรรับใช้ในสำยงำนที่แตกต่ำงกัน

พระเจ้าทรงเรียกศาสนาจารย์ ครู
สอนพระคมัภร์ีและบรรณากร ให้ชายหนุม่ 
และหญิงสาวของเราก ้าวออกไปเป ็น 
บรรณากร ผู้ประกาศข่าวประเสริฐและครู
สอนพระคัมภีร์ ไปด้วยกันเป็นกลุ่มกับคน
ท�างานท่ีมีประสบการณ์ ผู้จะแสดงให้พวก
เขาดูว่าจะท�างานให้เกิดผลได้อย่างไร ให้
บรรณากรน�าส่ิงตีพิมพ์ของเราไปตามบ้าน 
เม่ือได้โอกาส ให้พวกเขาเปิดเผยสัจธรรม
ของยุคนี้ไปสู่ผู้ที่พวกเขาพบปะด้วย และ
ให้พวกเขาร้องเพลงและอธิษฐานร่วมกับ
คนเหล่านั้น หากเราน�าวิธีท่ีถูกต้องมา
ปฏิบัติอย่างเข้มแข็งและจริงจังในการรับ
ใช้พระเจ้า เราจะรวบรวมจิตวิญญาณที่ได้
ความรอดอกีมากมาย {MYP 208.1}

ยงัมีพระราชกิจของพระเจ้าอกีมาก 
ให้ผู้ซึ่งเต็มล้นด้วยวิญญาณแห่งการเสีย 
สละตนเองเข้ามาร่วมได้ พระเจ้าทรงเรียก 
ชายและหญิงซึ่งเต็มใจยอมปฏิเสธความ

ต้องการของตนเองเพื่อผู้อื่น เต็มใจที่จะ 
อุทิศทุกสิ่งที่ตนมีและความเป็นอยู่เพื่อ 
พระราชกิจของพระองค์ ยังมีความต้องการ 
ผู้ซึ่งเม่ือเผชิญหน้ากับอุปสรรค์ จะฟันฝ่า 
ต่อไปอย่างแน่วแน่พร้อมกับกล่าวว่า เราจะ 
ไม่ล้มลงหรือท้อถอย ยังมีความต้องการ 
ผู ้ที่พร ้อมจะเสริมและสร้างงานที่ผู ้อื่น 
พยายามท�าให้เข้มแข็งย่ิงขึ้น--Review 
and Herald, April 28, 1904. {MYP 208.2}

กำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพให้
เพิ่มขึ้น

งานรับใช้นี้ ก็เหมือนกับงานอื่นๆ 
ตัวงานจะสร้างทักษะให้เกิดขึ้นแก่ผู ้ท�า 
หน้าท่ีตามปกติของชีวิตและการปรนนิบัติ
ช ่วยเหลือผู ้ ท่ี ขัดสนจะฝ ึกฝนให ้ เ กิด
ประสิทธิภาพแก่ผู้ปฏิบัติอย่างแน่นอน--
“Education,” p. 268. {MYP 208.3}
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64 กำรรับใช้อย่ำงไม่เห็นแก่ตัว

ส�าหรับผู้ที่ก�าลังท�าการดีแก่ผู ้อื่น 
โดยการกระท�าเท่าที่เขาจะท�าได้ท่ีส�าแดง
ว่าเขาเป็นห่วงเป็นใยในความทุกข์ของ
คนท่ีก�าลังประสบความยากล�าบาก เป็น
ผู้ท่ีไม่เพียงแต่สามารถช่วยบรรเทาความ
ทุกข์ของคนเหล่านั้น แต่ในขณะเดียวกัน
มีส่วนในการเสริมสร้างความผาสุกให้ 
แก่จติวญิญาณและร่างกายของตนเองด้วย 
การท�าดี เป็นงานท่ีสร้างประโยชน์แก่ทั้ง
ผู ้ให้และผู้รับ หากคุณลืมความต้องการ
ของตนเองในขณะท่ีก�าลังเป็นห่วงผู ้อื่น
อยู่นั้น คุณก�าลังก�าชัยชนะเหนือจุดอ่อน 
ของคุณเอง ความพึงพอใจเม่ือตระหนัก
ถึงการได้ท�าดีแก่ผู้อื่นจะช่วยฟื้นฟูความ 
กระชุ ่มกระชวยของจินตนาการ {MYP 
209.1}

ความสุขจากการท�าความดีจะ
กระตุ้นจิตใจให้มีชีวิตชีวาท่ัวทั้งกาย ใน
ขณะที่หน้าตาของผู้กระท�าความดีเปล่ง
ประกายด้วยความร่าเริงแจ่มใส และสหีน้า

ของพวกเขาส�าแดงออกถึงความสูงส่งทาง
ศีลธรรมในจิตใจ ผู้ที่เห็นแก่ตัว ใจแคบนั้น
จะอมทุกข์ หดหู่ ซึมเศร้าและหม่นหมอง 
ความบกพร่องทางศีลธรรมปรากฏให้เห็น 
จากสีหน้าของพวกเขา ความเห็นแก่ตัว 
และรักตนเองจะประทับภาพลักษณ์ของ 
ตนเองให้ปรากฏอยูภ่ายนอก {MYP 209.2}

บุคคลใดที่ท�าคุณประโยชน์แก่ผู้อื่น 
อย่างไม่ค�านึงถึงตนเองเป็นผู ้ร ่วมงาน 
ตามพระลักษณะของพระเจ้า เขาได้หลุด 
พ้นจากกิเลสความชั่วทางโลกท้ังปวง ใน 
ขณะเดียวกัน ผู ้ท่ีเห็นแก่ตัวและเต็มไป 
ด้วยความโลภจะฟมูฟักความเหน็แก่ตวัจน 
กระทั่งสังคมจะหมดความเห็นใจเขา และ 
สีหน้าของเขาจะสะท้อนถึงภาพลักษณ์ 
ของปรปักษ์ผู ้ก�าลังเพล่ียงพล�้ามากกว่า
ความใสสะอาดและความบ ริ สุทธิ์ - - 
“Testimonies for the Church,” Vol. 2. 
p. 534. {MYP 209.3}
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65  รำงวัลของควำมขยัน

ให ้ เยาวชนจดจ�า เอาไว ้ว ่ าคน
เกียจคร้านหมดสิทธิ์ที่จะรับประสบการณ์
อันล�้าค่าจากการปฏิบัติหน้าท่ีประจ�าวัน
ของชีวิตอย่างซื่อสัตย์ ผู้ท่ีเกียจคร้านและ
ตั้งใจไม่ยอมรับรู้โอกาสบนเส้นทางของ
เขาโดยคิดว่ามีอุปสรรคอยู่เสมอ เขาได้
ปฏิเสธการปรับปรุงที่มาจากการท�างาน
อย่างซื่อสัตย์ตรากตร�า ด้วยการท่ีเขา
ละเลยการยื่นมือไปหาเพื่อนมนุษย์ เขา
เอาเปรียบพระเจ้า อาชีพของเขาช่างแตก
ต่างจากอาชีพซึ่งพระเจ้าทรงจัดวางไว้ให้
เขา เพราะว่าการดูถูกเหยียดหยามการ
ท�างานที่เกิดประโยชน์เป็นการส่งเสริมให้
มีรสนยิมใฝ่ต�า่และบ่ันทอนพลงังานท่ีท�าให้
เกดิผลมากทีส่ดุของผูน้ัน้ {MYP 210.1}

ไม่ใช่มีเพยีงไม่ก่ีคน แต่มีคนนบัพนั 
ทีอ่ยู่ไปเพยีงเพือ่ใช้ชวิีตตกัตวงผลประโยชน์ 
ต่างๆ ซึ่งพระเจ้าประทานแก่พวกเขาด้วย 
ความเมตตา คนเหล่านีล้มืถวายของถวาย 
ขอบพระคุณพระยาห์เวห์ส�าหรับทรัพย์ 
สมบัติซึ่งพระองค์ประทานให้เขาด้วย 
ผลิตผลของโลกนี ้พวกเขาลืมไปว่าพระเจ้า
ทรงประสงค์ให้พวกเขาเอาตะลันต์ความ
สามารถต่างๆ ที่พระองค์ให้พวกเขายืม
มาท�าการค้าขายอย่างชาญฉลาดเพื่อให้
เป็นทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคด้วย หากพวก
เขาตระหนักถึงงานท่ีองค์พระผู้เป็นเจ้า
ปรารถนาให้พวกเขาเป็นผู้ช่วยงานของ

พระองค์ พวกเขาจะไม่รู้สึกว่าพวกเขามี 
สิทธิพิเศษที่จะบ่ายเบ่ียงความรับผิดชอบ
นี้และต้องการให้ผู ้อื่นมาปรนนิบัติตน 
{MYP 210.2}

พระพรของกำรใช้แรงงำน
ความสุขอันแท้จริงพบได้โดยการ

เป็นคนดีและการท�าความดีเท่านั้น ความ
ร่าเริงท่ีบริสุทธิ์และสูงส่งที่สุดเกิดขึ้นกับ 
ผูท้ีส่ามารถบรรลุหน้าท่ีการงานท่ีเขาได้รับ 
มอบให้ปฏิบัติด้วยความสัตย์ซื่อ ไม่มีงาน 
สุจริตใดท่ีท�าให้ต�่าต้อยตกต�่า  มีแต่คน 
เกียจคร้านเลวทรามท่ีน�าพามนุษย์ให้ดูถูก 
เหยียดหยามหน้าท่ีประจ�าวันอันเรียบง่าย 
ของชีวิต การปฏิเสธท่ีจะปฏิบัติหน้าที่
เหล่านี้ก ่อให้เกิดความบกพร่องข้ึนใน
อุปนิสัยและศีลธรรมซึ่ ง สักวันหนึ่ งจะ
ปรากฏให้ประจักษ์อย่างเด่นชัด ณ เวลา
หน่ึงในชีวิตของคนเกียจคร้านเช่นนี้ ข้อ 
ผิดพลาดของเขาจะถูกตีแผ่อย่างชัดแจ้ง 
บันทึกชีวิตของเขาจะจารึกประโยคนี้ว่า 
เป็นเพียงผู้บริโภค แต่ไม่ใช่ผู้ผลิต {MYP 
210.3}

เราจะเรียนรู้บทเรียนฝ่ายจติวญิญาณ 
ท่ีเป็นประโยชน์จากทุกวิชาชีพแห่งชีวิต 
ผู้ที่พรวนดิน ในขณะท่ีท�างานไป เขาจะ 
เรียนรู้ความหมายของพระค�าท่ีกล่าวว่า 
“ท่านทั้งหลายเป็นไร ่นาของพระเจ ้า” 
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1 โครินธ์ 3:9 เราต้องหว่านเมล็ดแห่ง
สัจธรรมลงในจิตใจของมนุษย์ เพื่อว่าชีวิต
นี้จะออกผลอันสวยงามของพระวิญญาณ 
พระลักษณะของพระเจ้าต้องได้รับการ
ประทับลงในจิตใจเพื่อหล่อหลอมผู้น้ันให้
มีความสมดุลอย่างสง่างาม พละก�าลังท่ี
หยาบกร้านทั้งฝ่ายกายภาพและฝ่ายจิตใจ
ต้องถูกขัดเกลาเพื่อรับใช้พระราชกิจของ
พระอาจารย์. . . . {MYP 211.1}

พระคริสต์ประทานงานการรับใช้ให้ 
ส�าหรับทุกคน พระองค์ทรงเป็นพระราชา 
แห่งพระสริิ กระนัน้พระองค์ทรงประกาศว่า 
“บุตรมนุษย์ไม่ได้มาเพื่อรับการปรนนิบัต ิ
แต่มาเพื่อปรนนิบัติคนอื่น” มัทธิว 20:28 
พระองค์ทรงเป็นจอมกษัตริย์แห่งสวรรค์ 
กระนั้นพระองค์ทรงเต็มพระทัยเสด็จมา 
ยังโลกใบนี้เพื่อกระท�าให้พระราชกิจที่ 
พระบิดาทรงมอบไว้ในความรับผดิชอบของ 
พระองค์ให้ส�าเร็จลุล่วง พระองค์ทรงท�าให้
การใช้แรงงานมีคุณค่า เพื่อทรงตั้งให้เป็น
แบบอย่างของความขยันแก่เรา พระองค์
ทรงท�างานอาชีพช่างไม้ด้วยพระหัตถ์ของ
พระองค์เอง ตั้งแต่ช่วงเยาว์วัย พระองค์
ทรงท�าหน้าที่ส่วนของพระองค์เพื่อจุนเจือ
ครอบครัว พระองค์ทรงตระหนักว่าทรง
เป็นส่วนหนึ่งของกิจการในครอบครัว และ
ยินดีรับผิดชอบภาระในส่วนของพระองค์ 
{MYP 211.2}

กำรช่วยงำนบ้ำน
เด็กและเยาวชนควรยินดีแบ่งเบา

ภาระของพ่อและแม่ แสดงความเอาใจใส่

อย่างไม่เห็นแก่ตัวในงานบ้าน ในขณะท่ี
พวกเขาแบกรับภาระหน้าที่ของตนเอง
ด้วยความร่าเริง พวกเขาก�าลังได้รับการ
ฝึกฝนให้คู ่ควรกับต�าแหน่งของการไว้
วางใจและเป็นประโยชน์ ทุกปี พวกเขา
จะต้องพัฒนาความก้าวหน้าอย่างคงเส้น
คงวา ทีละเล็กละน้อยแต่แน่นอนในการ
ที่จะวางความอ่อนหัดไร้ประสบการณ์
ของวัยเด็กชายและเด็กหญิงลงเพื่อได้รับ
ประสบการณ์ของผู้ใหญ่ชายและหญิงมา
แทน ด้วยการท�าตามหน้าที่พื้นๆ ภายใน
บ้านอย่างซื่อสัตย์ เด็กชายและเด็กหญิง
จะวางฐานรากแก่จิตใจ ศีลธรรมและจิต
วญิญาณไปสูค่วามดีเลิศ {MYP 211.3}

สำยใยของชะตำกรรม
เพื่อนเยาวชนที่รักท้ังหลาย โปรด

ระลึกไว้ว่า ทุกวัน ทุกชั่วโมงและทุกขณะ 
พวกคุณก�าลังถักทอสายใยชะตากรรม
ของคุณเอง ทุกคร้ังท่ีกระสวยพุ่งผ่านก่ี 
จะดึงด้ายเส้นหนึ่งตามไปด้วยซึ่งจะไป
ท�าให้ลวดลายของผ้าที่ทอนั้นเสียรูปหรือ
สวยงามข้ึน หากคุณไม่ระมัดระวังและ
เกียจคร้าน คุณก็จะท�าลายชีวิตซึ่งพระเจ้า
ทรงออกแบบมาไว้อย่างสดใสและงดงาม 
หากคุณเลือกปล่อยตามแรงโน้มน้าวของ
คุณเอง นิสัยที่ไม่เหมือนพระลักษณะของ 
พระคริสต์จะผกูมัดคณุไว้ด้วยบ่วงบาศโลหะ 
และเม่ือคุณเดินออกห่างจากพระคริสต ์
แบบอย่างของคุณก็จะถูกหลายคนท�าตาม 
คุณจะไม่มีวันได้ชื่นชมยินดีกับความเจิด
จ�ารัสของสวรรค์เพราะแนวทางผดิของคณุ 
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แต ่หากคุณพากเพียรอย ่างกล ้าหาญ
เพื่อชนะความเห็นแก่ตัว ไม่ยอมปล่อย
โอกาสช่วยเหลือผู้อื่นที่อยู่รอบข้างให้ผ่าน
ไป แสงสว่างจากแบบอย่างของคุณจะ

น�าพาคนอีกมากมายมาสู่กางเขน--The 
Youth’s Instructor, December 5, 1901. 
{MYP 212.1}

ความรู้และความเชื่อในพระเจ้า

เป็นเครื่องยับยั้งที่เข้มแข็งที่สุดต่อการประพฤติชั่วทุกรูปแบบ

และเป็นแรงชักจูงให้ประกอบการดีทั้งปวง

{MYP 410.2}
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บทที่

66 ศักดิ์ศรีของกำรใช้แรงงำน

เป็นพระประสงค์ของพระเจ้าท่ีจะใช้ 
การตรากตร�าท�างานหนักลดความรุนแรง
ของความชั่วซึ่งถูกน�าเข้ามายังโลกนี้ผ่าน
ทางการไม่เชื่อฟังของมนุษย์  โดยการ
ตรากตร�าท�างานหนัก การทดลองของ
ซาตานจะไม่เกิดผลและจะหยุดย้ังคล่ืน
แห่งความชั่ว แม้ว่างานตรากตร�าจะมา
พร้อมกับความกังวลใจ ความเหนื่อยล้า
และความเจ็บปวดก็ตาม การท�างานก็
ยังเป็นแหล่งของความสุขและการพัฒนา
พร้อมทั้งเป็นเกราะก�าบังการทดลอง วินัย 
ของการตรากตร�าท�างานจะยบัย้ังการปล่อย 
ตัวตามใจตนเอง และส่งเสริมความขยัน
หม่ันเพยีร ความบรสิทุธิแ์ละความเข้มแขง็ 
ดังนั้น การท�างานเพื่อเล้ียงชีพจึงเป็นส่วน
หนึ่งของแผนงานอันย่ิงใหญ่ของพระเจ้า
เพื่อกอบกู้พวกเราจากการล้มลงในบาป 
{MYP 213.1}

กำรท�ำงำนด้วยแรงกำยกบั 
กำรเล่นกฬีำ

คนทั่วไปรู ้สึกว่าการใช้แรงกาย
ท�างานเป็นการลดคณุค่า แต่กระนัน้มนษุย์ 
ทุ่มจนหมดแรงของตนเพือ่การแข่งคลิกเกต 
เบสบอลล์ หรือชกมวย แต่กลับไม่ถือว่า
เป็นเรื่องตกต�่า ซาตานดีอกดีใจทุกคร้ังท่ี
มันเห็นมนุษย์ใช้แรงกายและสติปัญญา
ไปกับเรื่องที่ไม่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ เร่ือง

ไร้ประโยชน์ซึ่งไม่ได้ช่วยให้พวกเขาเป็น
พระพรแก่ผู ้ที่ต ้องการความช่วยเหลือ
ของพวกเขา ในขณะที่เยาวชนกลายเป็น
ผู ้เชี่ยวชาญด้านกีฬาซึ่งไม่มีคุณค่าอัน
แท้จริงต่อตนเองหรือต่อผู้อื่นนั้น ซาตาน
ก�าลังเล่นเกมแห่งชีวิตเพื่อยึดจิตวิญญาณ
ของพวกเขา มันแย่งความสามารถพิเศษ
ซึ่งพระเจ้าประทานให้ไปจากพวกเขา และ
น�าความสามารถชัว่ของมันมามอบให้แทน 
เป็นความอุตสาหะของซาตานที่ต้องการ
ให้มนุษย์ละเลยพระเจ ้า  มันพยายาม
หว่านล้อมและเกล้ียกล่อมสติปัญญาของ
มนุษย์อย่างหมดส้ินจนในความนึกคิดไม่มี
ท่ีว่างส�าหรับพระเจ้าเลย มันไม่ต้องการ
ให้ผู้คนมีความรู้เกี่ยวกับพระผู้สร้างของ
ตน และมันจะพอใจอย่างมากเม่ือสามารถ
ก�าหนดการเล่นเกมกีฬาและการแสดง
ละครภาพยนตร์เพื่อท�าให้ความรู้สึกของ
เยาวชนสับสนจนลืมพระเจ้าและสวรรค์ไป
อย่างสิน้เชงิ {MYP 213.2}

โล่ป้องกันความชั่วท่ีได้ผลท่ีสุด
คือการใช ้ เวลาไปกับอาชีพการงานท่ี
เกิดประโยชน์ ในทางตรงกันข้ามความ
เกียจคร้านเป็นค�าสาปแช่งท่ีร้ายแรงท่ีสุด
เพราะว่าความชั่ว อาชญากรรมและความ
ยากจนจะมากับการปลุกสิ่งเหล่านี้ให้ตื่น 
คนท่ีมีงานท�าอยูต่ลอดเวลา คนทีท่�าหน้าที ่
ประจ�าวันของตนอย่างเบิกบานใจ ล้วน 
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เป็นสมาชิกที่ก่อประโยชน์แก่สังคมทั้งสิ้น 
ในการท�าหน้าที่ต่างๆ ตามเส้นทางชีวิต 
ของตนอย่างสัตย์ซื่อ คนเหล่านี้ท�าให้ชีวิต 
ของตนเป็นพระพรแก่ทั้งตนเองและแก่ 
ผู้อื่น การท�างานอย่างขยันขันแข็งปกป้อง
พวกเขาออกห่างจากกับดักของซาตาน 
ผู้ซึ่ง “ยังคงเที่ยวมองหาเร่ืองเลวร้ายมาให ้
คนเกียจคร้านท�าอยู่ตลอดเวลา” {MYP 
214.1}

น�้าในแอ่งซึ่งนิ่งและไม่เคลื่อนไหว
จะเกิดเป็นพิษในไม่ช้า แต่ธารน�า้ที่ไหลอยู ่
ตลอดเวลาจะกระจายความมีชีวิตชีวาและ 
ความยินดีไปทั่วทั้งแผ่นดิน อันหน่ึงเป็น 
สญัลกัษณ์ของความเกยีจคร้าน อกีอนัเป็น 
ความวริยิะอตุสาหะ. . . . {MYP 214.2}

แบบอย่ำงของพระครสิต์
หนทางของการตรากตร�าท�างาน

ที่ถูกก�าหนดให้แก่ผู้พ�านักบนโลกใบนี้อาจ
ยากล�าบากและเหนื่อยล้า แต่ทางเดินน้ี 
ได้รับเกียรตด้ิวยรอยพระบาทของพระผูไ้ถ่ 
และผูท้ีเ่ดินตามรอยพระบาทนีก็้จะปลอดภยั 
โดยค�าสอนและแบบอย่าง พระคริสต์ทรง 
ท�าให้การท�างานท่ีเกิดประโยชน์มีเกียรติ 
ตั้งแต่ยังเยาว์วัย พระองค์ทรงใช้ชีวิต 
ด้วยการท�างานอย่างตรากตร�า ช่วงเวลา 
ส่วนใหญ่ของชีวิตในวัยเบ้ืองต้น พระองค ์
ทรงท�างานด้วยความอดทนในร้านช่างไม ้
ในหมู่บ้านนาซาเรธ็ ด้วยเครือ่งแต่งกายของ 
กรรมกรธรรมดาคนหนึง่ องค์พระผูเ้ป็นเจ้า 
แห่งชีวิตด�าเนินไปตามถนนของหมู่บ้าน 
เล็กๆ  ท่ีพระองค์ทรงพ�านักท�างานอัน 

ต�า่ต้อยนีท้ีร้่านเพือ่เลีย้งชพี และทูตสวรรค์ 
ผู ้พิทักษ์ด�าเนินไปกับพระองค์ในขณะท่ี 
พระองค์ทรงเดินเคยีงข้างชาวไร่ชาวนาและ 
กรรมกรอืน่ๆ โดยไม่มีใครรูว่้าพระองค์ทรง
เป็นผู้ใดและไม่มีใครให้เกียรติเลย. . . . 
{MYP 214.3}

การใช้แรงงานอย่างสุขุมรอบคอบ 
เป็นยาบ�ารุงร่างกายขนานเอกของเผ่าพนัธุ์ 
มนุษย์  เสริมสร้างให้ผู ้อ ่อนแอแข็งแรง 
ผู ้ยากจนร�่ารวย ผู ้ทุกข์ร ้อนมีความสุข 
ซาตานคอยจ้องตะครุบคนเกียจคร้าน 
ผู้ทอดโอกาสให้มันเข้าหาด้วยค�ามุสาอัน
น่าลุม่หลง ไม่มีอะไรทีท่�าให้ซาตานประสบ
ความส�าเรจ็มากไปกว่าการเข้าจูโ่จมผูท้ีอ่ยู่
ว่างๆ ไม่ท�าอะไร {MYP 215.1}

บทเรยีนของควำมอุตสำหะ 
ทีน่่ำพึงพอใจ

หนึ่งในความชั่วย่ิงใหญ่ท่ีสุดท่ีเกิด 
จากความร�่ารวยคือแนวคิดยอดนิยมท่ีว่า 
การต้องท�างานเป็นเร่ืองต�่าต้อย ผู ้เผย 
พระวจนะเอเสเคียล กล่าวว่า “ดูสิ ความ 
จองหองนีแ่หละคอืความผดิบาปของโสโดม 
น้องสาวเจ ้า นางและลูกสาวมีอาหาร 
เหลือเฟือท้ังมีความสุขและความสงบ แต่
ไม่ยอมช่วยเหลือคนยากจนและคนขัดสน” 
เอเสเคียล 16:49 ค�าพูดนี้เปิดเผยไว้ต่อ
หน้าเราให้เห็นอย่างชัดเจนถึงผลร้ายของ
ความเกียจคร้าน ซึ่งบ่ันทอนสติปัญญา 
ท�าให้จิตวิญญาณเสื่อมถอย ความเข้าใจ
มัวหมอง ท�าให้ส่ิงท่ีควรเป็นพระพรกลาย
เป็นค�าสาปแช่ง ชายหรือหญิงท่ีท�างาน
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จะมองเห็นส่ิงที่ย่ิงใหญ่และดีงามในชีวิต 
และเป็นคนทีเ่ตม็ใจแบกรับความรบัผดิชอบ 
ของชีวิตด ้วยความเชื่อและความหวัง 
{MYP 215.2}

ผู ้ติดตามพระคริสต์จ�านวนมาก
ต้องเรียนรู ้บทเรียนท่ีส�าคัญเร่ืองความ
อุตสาหะอย่างพึงพอใจในหน้าที่ท่ีจ�าเป็น
ของชีวิต การขัดเกลาอุปนิสัยของตนให้
เหมาะท่ีจะท�างานเพื่อพระเจ้าในความ
สามารถด้านช่างเคร่ืองยนต์ พ่อค้า นัก
กฎหมายหรือชาวนา เพื่อเผยแพร่ค�าสอน
ของศาสนาคริสต์ไปสู่ชีวิตหน้าท่ีการงาน 
ธรรมดาต้องการพระคุณและวนิยัทีเ่ข้มงวด 
ในการขดัเกลามากกว่าการท�างานในฐานะ 
มิชชันนารีเต็มตัวในทุ่งกว้างอันย่ิงใหญ่ 
การจะน�าค�าสอนของศาสนาเข้าสู่โรงงาน 
และส�านักงานธุรกิจนั้นต ้องการความ
กล้าหาญทางจิตวิญญาณเพื่อช�าระราย 
ละเอียดของชีวิตประจ�าวันให้บริสุทธิ์และ 
จัดระเบียบการประสานทางธุรกิจตาม 
มาตรฐานของพระวจนะของพระเจ้า แต่นี่ 
เป็นสิ่งที่พระยาห์เวห์ทรงประสงค์ {MYP 
215.3}

อคัรทตูเปาโลถอืว่าความเกียจคร้าน 
นั้นเป็นบาป ท่านเรียนรู้วิธีการท�าเต็นท์
อย่างช�่าชองทั้งในส่วนท่ียุ่งยากและส่วน 
ที่ง ่าย และในระหว่างการท�างานรับใช้
พระเจ้าอยู่นั้น ท่านกลับไปท�าอาชีพน้ีอยู่
บ่อยคร้ังเพื่อเลี้ยงชีพของตนเองและของ 
ผู้อื่น เปาโลไม่ได้ถือว่าการท�าเช่นนี้เป็น 
การเสียเวลา  เพราะในขณะที่ท�างาน
เพื่อเล้ียงชีพอยู่นั้น ท่านมีโอกาสเข้าถึง 
ประชาชนอกีชนชัน้หนึง่ซึง่หากไม่ท�าเช่นนี ้

ท่านจะไม่มีทางเข้าถงึพวกเขาได้เลย ท่าน
ท�าเป็นแบบอย่างให้เพื่อนร่วมงานเห็นว่า
ทักษะของงานพื้นๆ นั้นเป็นของประทาน
จากพระเจ้า ท่านท�าให้พวกเขาเห็นว่าการ
ท�างานเล้ียงชีพประจ�าวันก็สามารถถวาย 
เกยีรตพิระเจ้าได้ มือทัง้สองทีห่ยาบกระด้าง 
เพราะการท�างานอย่างตรากตร�าไม่เคย
บ่ันทอนพละก�าลังของการท�างานในฐานะ
ครสิเตยีนผูรั้บใช้ {MYP 216.1}

พระเจ้าทรงออกแบบให้สิ่งมีชีวิต 
ทั้งปวงต้องท�างาน สัตว์ท่ีให้แรงงานยัง
สนองจุดประสงค์การทรงสร้างของมันได้
ดีกว่ามนุษย์ท่ีเกียจคร้านเสียอีก พระเจ้า
ทรงเป็นผู้ท�างานอยู่ตลอดเวลา เหล่าทูต
สวรรค์ก็เป็นผู้ท�างาน พวกเขาปรนนิบัต ิ
พระเจ้าด้วยการดูแลเอาใจใส่เหล่าบุตร
ท้ังหลายของมนุษย์ ผู้ท่ีหวังจะไปสวรรค ์
โดยไม่ต้องท�างานคงต้องพบกับความผดิหวงั 
เพราะระบบการจัดการบนสวรรค์ไม่มีทีว่่าง 
ส�าหรับการสนองความเกียจคร้าน แต่
จะมีการพักผ่อนซึ่งคู ่ควรกับผู ้ที่เหนื่อย
ล้าจากการท�างานอย่างหนักซึ่งพระองค ์
ทรงสัญญาไว้ มีแต่บ่าวผู้สัตย์ซื่อผู้เหน็ด 
เหนือ่ยจากภาระของตนจะได้รบัการต้อนรบั 
สู่ความชื่นชมยินดีขององค์พระผู้เป็นเจ้า 
เขาจะถอดชุดเกราะป้องกันของเขาออก 
ด้วยความปลืม้ปีต ิและจะลืมเสยีงโกลาหล 
ของสนามรบท่ามกลางการพักผ่อนอันเจิด 
จ�ารัสซ่ึงเตรียมไว้ส�าหรับผู้ที่ได้รับชัยชนะ 
โดยผ่านทางกางเขนของพระคริสต์-- 
“Counsels to Teachers, Parents, and 
Students,” pp. 274-280. {MYP 216.2}
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 67 จงหว่ำนเมล็ดพันธุ์ข้ำงแหล่งน�้ำทุกแห่ง

พระยาห์เวห์ทรงเรียกประชากร
ของพระองค์ให้รับสายงานประกาศทีห่ลาก
หลายและหว่านข้างแหล่งน�้าท้ังปวง เรา
ท�าในส่วนน้อยนิดของงานท่ีพระองค์ทรง
ประสงค์ให้เราท�าท่ามกลางเพื่อนบ้านและ
มิตรสหายของเรา ด้วยการแสดงความ
เมตตาปรานีต่อคนยากไร้ ต่อคนเจ็บป่วย
หรือต่อคนตกทุกข์ได้ยาก เราอาจสร้าง
แรงโน้มน้าวเหนือคนเหล่านี้ เพื่อสัจธรรม
ของพระเจ้าจะมีช่องทางซึมซับเข้าสู่จิตใจ
ของเขา เราไม่ควรปล่อยโอกาสเหล่านี้ให้
ผ่านไปโดยไม่เกิดประโยชน์เลย เป็นพันธ
กิจอนัสงูส่งทีสุ่ดทีเ่ราจะท�าได้ การน�าเสนอ
สัจธรรมของพระองค์ด้วยความรักและ
ความเห็นอกเห็นใจเช่นนี้จากบ้านหนึ่งไป
สู่อีกบ้านหนึ่งสอดคล้องกับค�าแนะน�าของ
พระคริสต์ที่ประทานแก่สาวกของพระองค์
เม่ือพระองค์ทรงบัญชาให้พวกเขาออกไป
ด�าเนนิงานพนัธกิจคร้ังแรก {MYP 217.1}

ของประทำนด้ำนเสียงเพลง
เราต้องการผู้ที่มีของประทานด้าน

เสียงเพลง เสียงเพลงเป็นวิธีหน่ึงท่ีใช้ได้
ผลมากที่สุดในการประทับสัจธรรมฝ่าย 
จิตวิญญาณลงในจิตใจ บ่อยครั้ง ด้วยเนื้อ
เพลงของเพลงศักด์ิสิทธิ์จะไปเปิดการ
ส�านึกผิดและความเชื่อขึ้นในจิตใจของ 
คนฟัง สมาชกิของโบสถ์ไม่ว่าหนุม่หรือชรา 

ควรได้รับการฝึกอบรมให้ออกไปสู่โลก
ภายนอกเพื่อประกาศข่าวสารสุดท้ายนี้ 
หากพวกเขาออกไปด้วยความอ่อนน้อม
ถ่อมใจ ทูตสวรรค์ของพระเจ้าจะไปร่วมกับ
พวกเขา สอนพวกเขาว่าต้องท�าอย่างไร
เพื่อยกระดับเสียงให้เหมาะสมในเวลา
อธษิฐาน ในเวลาร้องเพลงสรรเสริญและใน
เวลาประกาศข่าวประเสริฐของพระคริสต์
ส�าหรับผูค้นในยคุนี ้{MYP 217.2}

เยาวชนชายและหญิงท้ังหลาย จง
จับงานท่ีพระเจ้าทรงเรียกพวกคุณขึ้นมา
ท�า พระคริสต์จะทรงสอนพวกคุณให้ใช้
ศกัยภาพของคณุไปในทางท่ีเกดิประโยชน์ 
และในขณะที่พวกคุณรับแรงดลใจจาก
พระวิญญาณบริสุทธ์ิและหาทางสอนผู้อื่น 
อยู่นัน้ จติใจของคณุจะกลับสดชืน่ขึน้มาใหม่ 
และพวกคุณจะมีความสามารถน�าเสนอ 
ถ้อยค�าสดใหม่ๆ และงดงามอย่างประหลาดใจ 
ให้แก่ผูฟั้งของพวกคุณ. . . .{MYP 217.3}

งำนพันธกิจด้ำนกำรแพทย์
งานพันธกิจด ้านการแพทย ์จะ

เปิดโอกาสไปสู่งานรับใช้มากมาย การรับ
ประทานอาหารอย่างตามใจปากและการ
มองข้ามความส�าคัญของกฎธรรมชาติ
ก�าลังสร้างการล้มป่วยมากมายตามที่
เป็นอยู่ในปัจจุบัน และก�าลังแย่งชิงพระ
เกียรติไปจากพระองค์  เนื่องจากความ
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ล้มเหลวของการปฏิเสธตนเอง ประชากร 
ของพระเจ้าจ�านวนมากไม่อาจก้าวถงึเกณฑ์ 
มาตรฐานทางจติวิญญาณอนัสูงย่ิงท่ีพระองค์ 
ทรงก�าหนดไว้อยูเ่บ้ืองหน้าพวกเขา สอนคน 
ทั้งหลายว่าการป้องกันดูแลร่างกายดีกว่า 
การเรียนรู้ทีจ่ะรักษาโรค เราควรเป็นผูส้อน 
ที่เฉลียวฉลาด เพื่อเตือนทุกคนให้ต่อสู้กับ 
การตามใจตนเอง ในขณะท่ีเรามองเห็น 
ความทกุข์ยาก ความพกิารและโรคภยัต่างๆ 
ที่ เ กิดขึ้นในโลกนี้ซึ่ ง เป ็นผลของการ 
ไม่เอาใจใส่และรู้ไม่เท่าทันแล้ว เราจะไม่
ท�าหน้าที่ในส่วนของเราเพื่อสร้างความ
กระจ่างแก่ผู ้ที่ รู ้ไม่เท่าทันและบรรเทา
ความทุกข์ทรมานเหล่านั้นได้อย่างไร 
{MYP 218.1}

เนือ่งจากช่องทางเข้าสูจ่ติวญิญาณ 
ถกูอคตซิึง่เป็นด่ังทรราชปิดไว้ คนมากมาย 
ขาดความรู้เก่ียวกับหลักการการด�าเนนิชวีติ 
อย่างถกูสขุลักษณะ การสอนวิธีปรุงอาหาร 
อย่างถกูสขุอนามัยจงึเป็นการรบัใช้ทีด่ ีซึง่ 
เราควรจะท�าได้ สายงานด้านนีมี้ความส�าคญั 
พอๆ กับงานรับใช้ด้านอืน่ๆ ท่ีเราจะลงมือท�า 
เราควรจดัตัง้โรงเรยีนสอนการเตรียมอาหาร 
ให้มีจ�านวนมากกว่านีแ้ละบางท่านควรออกไป 
ให้ค�าแนะน�าศาสตร์การเตรียมอาหารท่ีมี 
ประโยชน์ต่อสุขภาพตามบ้าน คนมากมาย 
จะถูกกู้ออกมาจากความเส่ือมโทรมด้าน 
กายภาพ จิตใจและจิตวิญญาณโดยผ่าน 
อิทธิพลของการปฏิรูปสุขภาพ--Review 
and Herald, June 6, 1912. {MYP 218.2}

อุปนิสัยที่สร้างตามแบบของพระเจ้า

เป็นเพียงสิ่งเดียวที่น�าติดตัวจากโลกนี้ไปยังโลกหน้าได้

{MYP 100.3}
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 68 สำยงำนรับใช้หลำกหลำยสำขำ

จุดประสงค์ของการจัดตั้งโบสถ์ก็
เพื่อท�างานรับใช้ และขั้นตอนเบ้ืองต้นขั้น
ตอนหนึ่งของชีวิตการรับใช้พระคริสต์มี
ส่วนเก่ียวข้องกับคริสตจักร ความจงรัก
ภักดีต่อพระคริสต์เรียกร้องให้ต้องปฏิบัติ
หน้าที่อย่างซื่อสัตย์ในคริสตจักร เร่ือง
นี้ เป ็นส่วนส�าคัญส่วนหนึ่งของการฝึก
อบรมตนเอง และในคริสตจักรท่ีเปี ่ยม
ล้นด้วยพระลักษณะชีวิตของพระคริสต์ก็
จะน�าพาสมาชิกให้ทุ ่มเทงานรับใช้สู ่โลก 
ภายนอก มีสายงานหลายสาขาซึง่เยาวชน 
จะพบโอกาสเพือ่ช่วยทุม่เทท�างานได้อย่าง 
เกิดประโยชน์--“Education,” pp. 268, 
269. {MYP 219.1}

แต่ละคนมีหน้ำที่ของตน
แต ่ละคนมีหน ้าที่ เฉพาะตนใน 

แผนการนิรันดร์ของสวรรค์ ทุกคนต้อง 
ท�างานร่วมกับพระคริสต์เพื่อความรอด 
ของจิตวิญญาณของคนท้ังหลาย พระเจ้า 
ทรงเตรียมปราสาทบนสวรรค์เพื่อเรา 
แน่นอนฉันใด บนโลกนี้เราก็มีต�าแหน่ง 
พิเศษเพื่อการรับใช้ท่ีแน่นอนฉันนั้น-- 
“Christ’s Object Lessons,” pp. 326, 
327. {MYP 219.2}

งำนรบัใช้ด้ำนโรงเรยีนวันสะบำโต
พระยาห์เวห์ทรงเรียกชายหนุ่ม 

และหญิงสาวท้ังหลายให้เตรียมตัวตนเอง 
ให้พร้อมเพื่อท�างานรับใช้ด้านโรงเรียนวัน
สะบาโตอย่างจริงจังไปตลอดชีวิต. . . . 
พระยาห์เวห์ทรงประสงค์ให้มีครูผู ้สอน 
โรงเรียนวันสะบาโตท่ีทุ ่มเทหมดหัวใจ 
ส�าหรับงานนี้  ผู ้ซึ่งต ้องการเพิ่มความ 
สามารถของตนเองด้วยการฝึกฝนตนเอง 
พัฒนาความสามารถท่ีมีอยู่ให้เพิ่มขึ้น-- 
“Testimonies on Sabbath School 
Work,” p. 53. {MYP 219.3}

งำนรับใช้ด้ำนพระคัมภีร์
แนวคดิท่ีจะจดัให้มีการอ่านพระคมัภีร์ 

นั้นเป็นความคิดท่ีสวรรค์ประทานให้ และ
จะเปิดช่องทางให้เด็กหนุ ่มสาวอีกนับ
ร้อยเข้ามาสู่ทุ ่งนานี้เพื่อท�างานรับใช้ท่ี
ส�าคญั มิฉะนัน้แล้วก็คงไม่มีวนัจะท�าส�าเร็จ 
{MYP 220.1}

พระคัมภีร์ไม่ถูกล่ามโซ่อีกต่อไป 
เราพกพาติดตัวไปหน้าประตูบ้านของ 
ทกุคนได้ และน�าเสนอสจัธรรมในพระคัมภีร์ 
สู ่ จิตใต ้ส� านึกของทุกคน  ยัง มีคนอีก
มากมายซ่ึงเป็นเหมือนชาวเบเรียน ผู ้
ซึ่งค้นดูจากพระคัมภีร์ทุกวันเพื่อยืนยัน
ว่าสัจธรรมที่ได้รับตรงตามที่กล่าวไว้ใน
พระคัมภีร์ พระคริสต์ตรัสว่า “พวกท่าน
ค้นดูในพระคัมภีร์เพราะท่านคิดว่าในนั้น
มีชีวิตนิรันดร์ และพระคัมภีร์นั้นเองเป็น
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พยานให้กับเรา” ยอห์น 5:39 พระเยซู 
พระผู้ไถ่ของโลก ตรัสส่ังมนุษย์อย่าอ่าน
พระคัมภีร์เพียงอย่างเดียว แต่ให้ “ค้นดู
ในพระคัมภีร์” เร่ืองนี้เป็นงานย่ิงใหญ่และ
ส�าคัญ และทรงมอบหมายให้เราปฏิบัติ
ตาม โดยวิธีนี้ เราจะได้ประโยชน์ย่ิงใหญ ่
เพราะการท�าตามพระบัญชาของพระครสิต์ 
จะไม่ผ่านไปโดยไม่ได้รับบ�าเหน็จรางวัล 
พระองค์จะประดับเครื่องหมายพิเศษ
แห่งความชื่นชมแก่ผู ้ที่ปฏิบัติด้วยความ
จงรักภักดีตามความกระจ่างท่ีส�าแดงใน
พระวจนะของพระองค์--“Testimonies 
on Sabbath School Work,” pp. 29, 30. 
{MYP 220.2}

งำนรับใช้ด้ำนบรรณำกร
พระยาห์เวห์ทรงเรียกเยาวชน

ของเราให้มาท�างานด้านบรรณากรและ
ประกาศข่าวประเสริฐไปตามบ้านในพื้นที่
ซึ่งยังไม่ได้ยินสัจธรรม พระองค์ตรัสกับ
หนุ ่มสาวของเราว่า “เพราะว่าพระเจ้า
ทรงซื้อท่านไว้แล้วด้วยราคาสูง ฉะนั้น 
จงถวายพระเกียรตแิด่พระเจ้าด้วยร่างกาย
ของพวกท่านเถิด” ผู ้ใดท่ีลงมือท�างาน
ภายใต้ค�าชี้แนะของพระเจ ้า จะได้รับ
พระพรอย่างมหัศจรรย์--“Testimonies 
for the Church,” Vol. 8, p. 229. {MYP 
220.3}

วธิดีีท่ีสดุท่ีจะให้คนหนุม่สาวเตรียม 
ความพร้อมเพื่อการรับใช้คือให้เข้าร่วม
งานของการเป็นบรรณากร ให้พวกเขา
ไปตามเมืองและนครใหญ่เพื่อเสนอขาย

หนังสือแห่งสัจธรรมของยุคนี้  โดยการ
ท�างานนี้   พวกเขาจะมีโอกาสพูดคุย 
พระวจนะแห่งชีวิตและเมล็ดพันธุ ์แห่ง 
สัจธรรมท่ีหว่านไปจะแตกออกเพื่อเกิดผล 
การพบปะกับผูค้นจ�านวนมากและน�าเสนอ 
สิ่งตีพิมพ์ของเราแก่พวกเขาจะสร ้าง
ประสบการณ์ต่อเยาวชนของเราแบบที่
พวกเขาไม่อาจหาได้ด้วยการเทศนา. . . . 
{MYP 221.1}

ผูท้ีต้่องการโอกาสส�าหรับการรับใช้
อย่างแท้จริง และผู้ท่ียอมจ�านนตนเองแด่
พระเจ้าอย่างไม่เก็บสงวนสิ่งใดไว้ จะพบ
ว่าการท�างานด้านขายหนังสือเปิดโอกาส
ให้เขาพูดเร่ืองมากมายเก่ียวกับชีวิตอมตะ
ในอนาคตกับผู ้ ท่ีเขาพบเห็น--“Gospel 
Worker,” p. 96. {MYP 221.2}

ด้ำนกำรสอน
ตะลันต์ความสามารถที่ดีท่ีสุดท่ี

สามารถหามาได้เป็นส่ิงท่ีจ�าเป็นต่อการ
ศกึษาและการหล่อหลอมจติใจของเยาวชน
และเพื่อสานต่อสายงานต่างๆ ให้ประสบ
ความส�าเร็จซึ่งคุณครูโรงเรียนโบสถ์ของ
เราต้องท�า. . . . {MYP 221.3}

คณุครูเป็นบุคลากรท่ีเดก็ๆ ต้องการ 
โดยเฉพาะ พวกเขาควรเป็นครูท่ีสุขุม 
เยือกเย็นและโอบอ้อมอารีแสดงความ 
อดทนนานและความรักต่อผูท้ีต้่องการมาก 
ท่ีสุด. . . .โรงเรียนโบสถ์ของเราต้องการ
ครูท่ีมีคุณสมบัติด้านศีลธรรมสูง เป็นผู้ที ่
ไว้วางใจได้ มีความเชือ่ม่ันคงและมีไหวพริบ 
และความอดทน เป็นผู้ที่ด�าเนินชีวิตตาม 
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มรรคาของพระเจ้าและละเว้นจากความชั่ว 
ทกุประการ--“Testimonies for the Church,” 
Vol. 6, pp. 200, 201. {MYP 221.4}

ด้ำนธุรกิจ
พระยาห์เวห์ทรงประสงค์ให้ผู ้ที่

ท�างานรับใช้พระองค์ประกอบด้วยปัญญา
และเป็นผู ้ท่ีมีคุณสมบัติท�างานได้หลาก
หลาย ยังมีความต้องการนักธุรกิจท่ีสอด
แทรกหลักความเชื่ออันยิ่งใหญ่เข้าไปใน
ทุกส่วนของการติดต่อธุรกิจของเขา และ
ความสามารถต่างๆ ของเขาจะต้องได้รับ
การฝึกฝนอบรมอย่างดี หากผู้ท่ีอยู่ในงาน
สาขาใดต้องการพัฒนาโอกาสให้มีความ
ฉลาดและคล่องแคล่วแล้ว ผู ้ น้ันคือผู ้ ท่ี
ก�าลังใช้ความสามารถในการสร้างแผ่นดิน
ของพระเจ้าในโลกของเรา เราได้เรียนจาก
เร่ืองของดาเนียลว่าเม่ือธุรกิจของเขาถูก
สอบสวน พวกเขาหาจุดอ่อนหรือข้อผิด
พลาดไม่ได้ เขาเป็นตัวอย่างที่นักธุรกิจ
ทุกคนท�าตามได้ ประวัติของเขาแสดง
ให้เห็นถึงความส�าเร็จที่น่าจะได้มาเม่ือผู้
นั้นถวายพลังของสมองและของกระดูก
และของกล้ามเนื้อและของหัวใจและของ
ชีวิตเพื่อการรับใช้พระเจ ้า--“Christ’s 
Object Lessons,” pp. 350, 351. {MYP 
222.1}

ด้ำนกำรแพทย์
ไม่มีพันธกิจใดมีความส�าคัญมาก

ไปกว่าพันธกิจซึ่งด�าเนินการโดยแพทย ์
ผูย้�าเกรงพระเจ้าอย่างสตัย์ซือ่ ไม่มีพนัธกิจ 

สาขาใดท่ีมนษุย์จะบรรลุถงึความดีทีย่ิง่ใหญ่ 
กว่าหรือสามารถพิชิตอัญมณีมาประดับ
บนมงกุฎแห่งความปีติยินดีได้มากไปกว่า 
เขา เขาน�าพระคุณของพระคริสต์อันเป็น 
น�้าหอมหวานชื่นเข้าไปยังทุกห้องพักของ 
ผูป่้วย เขาน�าโอสถขนานแท้ไปสูจ่ติวญิญาณ 
ท่ีป่วยด้วยโรคบาป เขาชี้แนะให้ผู้ท่ีป่วย 
และทีใ่กล้จะตายให้หนัไปหาพระเมษโปดก 
ของพระเจ้าผู ้ทรงไถ่บาปทั้งสิ้นของโลก 
เขาไม่ควรไปฟังค�าแนะน�าที่ว่าเป็นเรื่อง 
อันตรายอย่างย่ิงท่ีจะพูดเร่ืองชีวิตนิรันดร์ 
แก่ผูป่้วยทีก่�าลงัจะตาย เนือ่งจากจะไปท�าให้ 
คนเหล่าน้ันมีอาการทรุดลง ในทางตรงกัน
ข้าม มีมากถงึเก้าในสบิรายทีก่ารได้รูค้วาม
กระจ่างเก่ียวกับการให้อภัยบาปของพระ
ผู้ช่วยให้รอดจะท�าให้ผู้ป่วยเหล่านี้มีสภาพ
ท้ังร่างกายและจิตใจดีขึ้น พระเยซูทรงมี
ฤทธานุภาพจ�ากัดอ�านาจของซาตานได้ 
พระองค์ทรงเป็นแพทย์ผู้ย่ิงใหญ่ซึ่งผู้ป่วย
ฝ่ายจิตวิญญาณสามารถไว้วางใจพระองค์
ได้ว่าจะรักษาอาการท้ังทางกายภาพและ 
จิตวิญญาณของเขา--“Testimonies for 
the Church,” Vol. 5, pp. 448, 449. 
{MYP 222.2}

ในชุมชนแทบทุกแห ่งหน จะมี
ผู้คนจ�านวนมากท่ีไม่สนใจฟังค�าเทศนาสั่ง
สอนในพระวจนะของพระเจ้าหรือเข้าร่วม
ในพิธีทางศาสนา หากจะให้ข่าวประเสริฐ 
เข้าถึงพวกเขาได้ เราจะต้องน�าไปยังบ้าน 
ของพวกเขา บ่อยคร้ังที่การรักษาบรรเทา 
ความเจบ็ป่วยของร่างกายเป็นวถิทีางเดียว 
ทีเ่ราจะสามารถเข้าถงึพวกเขาได้ พยาบาล 
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ผู้ประกาศศาสนาท่ีคอยช่วยเหลือดูแลคน
เจ็บป่วยและช่วยรักษาบรรเทาความทุกข์
ให้แก่คนยากจน ย่อมมีโอกาสมากมาย 
ที่จะได้ร ่วมอธิษฐานกับพวกเขา อ่าน 
พระวจนะของพระเจ้าให้พวกเขาฟังและ 
พูดถึงเร่ืองของพระผู้ช่วยให้รอด พวกเขา 
อธิษฐานร ่วมกันและอธิษฐานเผื่อคน 
ทั้งหลายที่หมดสิ้นหนทางและช่วยเหลือ
ตัวเองไม่ได้ ผู้ซึ่งขาดก�าลังใจอันเข้มแข็ง 
ที่จะควบคุมความใคร่อยากท่ีกิเลสตัณหา 
ได้ท�าให้เส่ือมทรามลง พวกเขาน�าแสงสว่าง 
แห่งความหวังไปสู่ชีวิตของคนที่สิ้นหวัง 
และหมดก�าลังใจ ความรักอันปราศจาก 
ความเห็นแก่ตัวซึ่งแสดงออกโดยการ 
กระท�าที่เมตตาแบบไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ย่อมท�าให้คนที่ตกทุกข์ได้ยากเหล่านี้มี 
ความเชื่อในความรักของพระคริสต์ได้ง่าย 
ขึ้น--“Ministry of Healing,” pp. 144, 
145. {MYP 223.1}

ด้ำนกำรรับใช้พระเจ้ำ
เราต้องไม่ปล่อยให้มีการลบหลู่

การรับใช้พระเจ้าในด้านการประกาศข่าว
ประเสริฐ ไม่ควรเลยท่ีจะบริหารองค์กรใด
จนท�าให้คนมองเห็นว่าการรับใช้พระวจนะ
เป็นงานด้อยค่า ผู้ใดที่ดูแคลนงานพันธกิจ
ก�าลังหม่ินพระคริสต์ งานท่ีสูงส่งท่ีสุดใน
บรรดางานท้ังหลายคือการรบัใช้พระเจ้าใน
สายงานที่หลากหลาย และจะต้องปลูกฝัง
ไว้ต่อหน้าเยาวชนทั้งหลายว่าไม่มีงานใด
ที่จะเป็นพระพรแก่ผู้อื่นได้มากไปกว่าการ
เป็นผู้รับใช้ของพระกิตตคิณุ {MYP 224.1}

อย่าขัดขวางคนหนุม่ของเราในการ
ก้าวเข้าสู่การรับใช้พระเจ้า ภัยอันตราย
จากการโฆษณาชวนเชื่อที่น ่าหลงใหล
จะชักจูงบางคนให้ออกจากการเดินตาม
ที่พระเจ ้าทรงเรียก บางคนได้ รับการ
สนับสนุนให้เข้าเรียนในสาขาการแพทย์
แทนการอบรมให้เข้าสู ่การรับใช้ พระ
ยาห์เวห์ทรงเรียกให้มีศาสนาจารย์มาก
ขึ้นเพื่อมาท�างานในสวนองุ ่น พระด�ารัส
ของพระองค์ตรัสไว้ว่า “จงเสริมก�าลังตาม
ป้อมต่างๆ จงวางยามซื่อสัตย์ไว้ทุกพื้นท่ี
ของโลก” พระเจ้าทรงเรียกพวกคุณ ชาย
หนุ่มทั้งหลาย พระองค์ทรงเรียกกองทัพ
เยาวชนทั้งหมดท่ีมีหัวใจและปัญญากว้าง
ขวาง ผู้ซึ่งเปี ่ยมด้วยความรักอันลึกซึ้ง
ต่อพระคริสต์และสัจธรรม--“Testimonies 
for the Church,” Vol. 6, p. 411. {MYP 
224.2}

ด้ำนพันธกิจในต่ำงแดน
คนหนุม่เป็นทีต้่องการ พระเจ้าทรง 

เรียกพวกเขาให้เข้าสู่งานประกาศต่างถิ่น 
เนื่องจากพวกเขาค่อนข้างไม่มีภาระและ
ไม ่มีเ ร่ืองที่ต ้องรับผิดชอบ จึงอ�านวย
ประโยชน์ต่อการไปลงมือท�างานได้สะดวก
มากกว่าผู ้ที่มีภาระต้องจัดหาการศึกษา
และเล้ียงดูครอบครัวใหญ่ นอกจากนี้ คน
หนุ่มยังมีความพร้อมที่จะปรับตัวให้เข้า
กับสภาพของดินฟ้าอากาศ สังคมใหม่ๆ 
และทนต่อความไม่สะดวกสบายและความ 
ยากล�าบากได้ดีกว่า ด้วยไหวพริบและอดทน 
มุ่งม่ัน พวกเขาสามารถเข้าถึงชาวบ้าน
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ในท้องถิ่นได้ง่ายกว่า--“Testimonies for 
the Church,” Vol. 5, p. 393. {MYP 224.3}

คนหนุม่ควรท�าตนเองให้มีคณุสมบัต ิ
เหมาะสมด้วยการเรียนรู้ภาษาอื่นๆ เพื่อ 
พระเจ้าจะทรงใช้พวกเขาให้เป็นสือ่ถ่ายทอด 
สัจธรรมแห่งความรอดของพระองค์ไปสู ่ 
ผู ้ ท่ีอยู ่ต่างแดน คนหนุ ่มเหล่านี้อาจหา 
ความรู้เก่ียวกับภาษาอื่นอีกได้แม้ในขณะ 
ทีเ่ขาท�างานรับใช้เพือ่คนบาป หากเขารู้จกั 
จัดสรรเวลาของตน เขาจะพัฒนาปัญญา 
และศักยภาพของตนเองให้เกิดประโยชน์ 
ได้มากขึ้น หากเยาวชนหญิงที่ เกิดมา 
พร้อมด้วยความรับผิดชอบเพียงเล็กน้อย 
จะอุทิศตนแด่พระเจ้า พวกเขาอาจจะท�าให้ 
ตนเองมีคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์โดย 
การศึกษาและท�าความรู้จักกับภาษาอื่นๆ 
พวกเขาสามารถถวายตัวรับใช้ในงานด้าน 

การแปลได้--“Testimonies for the Church,” 
Vol. 3, p. 204. {MYP 225.1}

กำรรับใช้ของผู้เยำว์วัย
เด็ก ๆ ก็อาจท�างานรับใช้ได้ในบ้าน 

และในโบสถ์ พระเจ้าทรงปรารถนาให้เรา 
อบรมพวกเขาว่าพวกเขาเกิดมาบนโลกนี ้
เพื่อท�างานรับใช้ท่ีเป็นประโยชน์ ไม่ใช่ 
เกิดมาเพยีงเพือ่เล่นสนกุสนานเพลิดเพลนิ 
ภายในครอบครัวเท่านั้น ฝึกพวกเขาให้ 
ท�างานรับใช้เพือ่เตรยีมตัวรับหน้าทีท่ีก่ว้าง 
ขึน้ในอนาคต คณุพ่อคุณแม่ท้ังหลาย โปรด 
ช่วยลูกๆ ของท่านให้บรรลุพระประสงค ์
ของพระเจ้าท่ีมีไว้ส�าหรับพวกเขา--Review 
and Herald,  December  8,  1910. 
{MYP 225.2}

เวลามีค่าดั่งทองค�า

{MYP 164.3}
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บทที่

	69 งำนรับใช้ที่ทรงพอพระทัย

ด้วยพระเมตตาและความรักอัน 
ไร้จ�ากัดของพระเจ้า พระองค์ประทานความ 
กระจ่างผ่านทางพระวจนะของพระองค์แก่
เรา และพระคริสต์ตรัสกับเราว่า “ท่านท้ัง
หลายได้รับเปล่าๆ ก็จงให้เปล่าๆ” จงให้
ความกระจ่างท่ีพระเจ้าประทานแก่คุณเผย
แพร่ไปสู่คนท้ังหลายท่ีอยู่ในความมืด เม่ือ 
คุณท�าเช่นนี ้ทูตสวรรค์จะมาอยู่เคียงข้างคณุ 
ช่วยคุณให้น�าจิตวิญญาณมากมายมาสู ่
พระคริสต์....{MYP 226.1}

เพือ่นหนุม่สาวทีรั่กทัง้หลาย จงจดจ�า 
ไว้ว่า คุณไม่จ�าเป็นต้องเป็นศาสนาจารย์ท่ี
ได้รับการเจิมจึงจะรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้า 
ได้ การรับใช้พระคริสต์ท�าได้มากมาย
หลายวิธี มือของมนุษย์อาจไม่เคยมาวาง
เพื่อเจิมคุณ แต่พระเจ้าประทานความ
เหมาะสมให้คุณเพื่อการรับใช้ พระองค ์
ประกอบกิจผ่านตวัคุณเพือ่ช่วยจิตวญิญาณ 
มากมายให้รอดได้ หากคุณผ่านการศึกษา
ในโรงเรียนของพระคริสต์ คุณจะเป็นคน
อ่อนน้อมและถ่อมใจ พระองค์จะเป็นผู ้
ประทานค�าพดูอนัเหมาะสมให้คณุพดูแทน
พระองค์. . . . {MYP 226.2}

ควำมสัมพันธ์ของเรำ 
ต่อกำรกระท�ำผิด

จงท�าเต็มก�าลังของคุณเพื่อบรรลุ
ความดีพร้อม แต่อย่าคิดว่าเน่ืองจากคุณ

ท�าผิดพลาดจึงถูกพระเจ้าตัดออกจากการ
รับใช้พระองค์ องค์พระผูเ้ป็นเจ้าทรงทราบ
ถงึโครงสร้างของเรา พระองค์ทรงทราบว่า
เราเป็นผงธุลี ขณะที่คุณใช้ตะลันต์ความ 
สามารถซึง่พระเจ้าประทานให้อย่างสตัย์ซือ่ 
คุณจะได้รับความรูท้ีจ่ะท�าให้คุณไม่พงึพอใจ 
ตนเอง คุณจะเห็นความจ�าเป็นที่ต้องขจัด
อุปนิสัยที่เป็นภัยออกไป เกลือกว่าด้วย
แบบอย่างไม่ถูกต้องคุณจะไปท�าร้ายผู้อื่น 
{MYP 226.3}

จงท�างานด้วยความขยันขันแข็ง 
มอบสัจธรรมอันล�้าค่าส�าหรับตัวคุณเองให ้
แก่ผูอ้ืน่ และแล้วเม่ือใดท่ีมีต�าแหน่งงานว่าง 
คุณจะได้ยินค�าพูด “เชิญไปนั่งในท่ีอันมี
เกียรติเถิด” คุณอาจลังเลท่ีจะตอบรับ แต่
จงก้าวเดินต่อไปด้วยความเชื่อ น�าความ
กระตือรือร้นท่ีสดใหม่และซื่อตรงมาสู่พระ
ราชกิจของพระเจ้า {MYP 226.4}

เราสามารถเรียนรู้เคล็ดลับการเอา 
ชนะดวงวญิญาณมากมายได้จากพระอาจารย์ 
ผู ้ย่ิงใหญ่เท่านั้น ด่ังน�้าค้างและฝนที่ตก 
ปรอยๆ อย่างนุ่มนวลลงบนต้นไม้ท่ีใกล ้
เฉาตาย ค�าพูดของเราก็จะประทับอย่าง 
นุ่มนวลลงสู่จิตวิญญาณท่ีเป็นเป้าหมาย 
ของเราเช่นนัน้ เราต้องไม่รอคอยให้โอกาส 
เข้ามาหาเรา เราจะต้องแสวงหาโอกาส 
เหล่าน้ันและเฝ้ายกชจูติใจด้วยการอธษิฐาน 
ขอพระเจ้าให้ทรงช่วยเราพูดค�าพูดท่ีถูก 
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ต้องในเวลาท่ีถกูต้อง เม่ือใดทีโ่อกาสเกิดขึน้ 
จงอย ่าให ้ข ้ออ ้างมาน�าคุณให ้ละเลย 
โอกาสนั้นไป เพราะการฉวยโอกาสนั้น 
อาจหมายถึงการรอดพ้นจากความตาย 
ของจิตวิญญาณดวงหนึ่ง--The Youth’s 
I n s t r u c t o r ,   F eb r u a r y   6 ,   1 902 . 
{MYP 227.1}

งำนสูงส่งที่สุด
งานทีเ่หนอืงานทัง้ปวง_ภารกิจท่ีอยู่ 

เหนือส่ิงอื่นใดซึ่งควรจะดึงดูดความสนใจ 
และผูกมัดพลังทางจิตวิญญาณ_คืองาน 
การช่วยจิตวิญญาณให้รอดซึ่งพระคริสต์ 
ทรงสละพระชนม์ชพีเพือ่ไถ่มาให้เอางานนี้ 
มาเป็นงานหลักและเป็นงานส�าคัญของ 
ชีวิตของคุณ ท�าให้เป็นงานพิเศษที่ส�าคัญ 
ทีสุ่ดในชวีติของคณุ จงร่วมมือกับพระคริสต์ 

ในพระราชกิจอันทรงเกียรติและงามสง่า
น้ี ให้มารับใช้ด้วยการเป็นมิชชันนารีใน
ดินแดนของตนเองหรือในต่างแดน จง
เตรียมตัวให้พร้อมและมีประสิทธิภาพใน
การรับใช้ในประเทศของตนเองหรือใน
ประเทศท่ีอยู่ห่างไกลเพื่อน�าจิตวิญญาณ 
ให้ได้รับความรอด จงลงมือรับใช้พระราชกิจ 
ของพระเจ้าและแสดงความเชื่อศรัทธา
ของคุณต่อพระผู ้ช ่วยให ้รอดของคุณ
ด้วยการท�างานรับใช้ผู ้อื่น โอ อยากให้
คนหนุ่มและคนชรากลับใจมาหาพระเจ้า
อย่างเต็มท่ี และพวกเขาจะจับงานที่อยู่
ใกล้มือ และรับใช้ทุกคร้ังเม่ือมีโอกาส 
เพื่อมาเป็นผู ้ท�างานร่วมกับพระเจ ้า-- 
The Youth’s Instructor, May 4, 1893. 
{MYP 227.2}

พระคริสต์ทรงเป็นความสว่างของโลก

พระองค์ทรงเป็นน�้าพุแห่งความรู้ทั้งหมด

{MYP 169.3}
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บทที่

70 ควำมซื่อสัตย์ในกำรรับใช้

ผู้ใดท่ีไม่ซื่อสัตย์ในเร่ืองเล็กน้อย 
ท่ีสุดของทางโลกก็จะไม่ซื่อสัตย์ต่อความ
รับผิดชอบท่ีมีความส�าคัญมากกว่านั้น 
คนเหล่านี้จะเอาเปรียบพระเจ้าและไม่อาจ
ปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระเจ้า พวก 
เขาจะไม่ค�านงึว่าความสามารถของตนเป็น 
ของพระเจ้าเพื่ออุทิศให้กับพระราชกิจ
ของพระองค์ ผู ้ใดที่ไม่ยอมท�าหน้าท่ีอื่น
นอกจากเร่ืองที่ผู้ว่าจ้างส่ังให้ท�า แม้จะรู้ว่า
หากเขาลงแรงท�าเพิ่มจะเป็นประโยชน์ต่อ
งานนั้น ก็ไม่ใช่ผู้รับใช้ท่ีซ่ือสัตย์ มีงานอื่น
อีกมากมายท่ีต้องท�าซึ่งนายจ้างไม่ได้ระบุ
ไว้อยู่ตรงหน้าและอยู่ในวิสัยที่ผู้รับหน้าที่นี้
จะสงัเกตเหน็ {MYP 228.1}

การร่ัวไหลและการสูญเสียจะถูก
ป้องกันได้ หากเราแสดงออกถึงการทุ่มเท
อย่างขยนัขนัแข็งและลงแรงพยายามอย่าง
ไม่เห็นแก่ตัวและหากหลักการแห่งความ
รักท่ีพระเยซูทรงบัญชาให้เรานั้นถูกน�ามา
ปฏิบัติในชีวิตของผู้ซึ่งแสดงตนว่าเป็นผู้
ติดตามพระองค์ แต่มีคนมากมายท่ีก�าลัง
ท�างานเพื่อพระเจ้าผู ้ซึ่งถูกลงทะเบียน
ไว้ว่าเป็นเพียงแค่ “ผู ้รับใช้ทางสายตา” 
{MYP 228.2}

ควำมไม่ซือ่สัตย์ถกูบันทกึไว้แล้ว
ความเหน็แก่ตวัทีน่่าเกลียดชงัทีส่ดุ

รูปแบบหนึ่งท่ีท�าให้คนท�างานละเลยการ

ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ ละเลยการดูแล
รักษาทรัพย์สินของนายจ้างให้เรียบร้อย
เพราะนายจ้างไม่ได้มาเฝ้าติดตามดูเขา 
แต่คนงานเช่นนี้ควรคิดหรือว่าการละเลย
ของพวกเขาไม่มีใครเห็นและความไม่
ซื่อสัตย์ของเขาไม่ได้ถูกบันทึกไว้ หากตา
ของพวกเขาจะเปิดออก พวกเขาจะมอง
เห็นว่ามีพระเจ้าผู้เฝ้าองค์หนึ่งก�าลังจับตา
มองอยู่ และความเลินเล่อของพวกเขาถูก
บันทึกไว้ในสมุดแห่งสวรรค์ {MYP 228.3}

ผู ้ ท่ีไม ่สัตย์ซื่อต่องานการรับใช้
พระเจ้าเป็นผู ้ ท่ีขาดหลักการ แรงจูงใจ
ของพวกเขาไม่ได้เกิดจากคุณลักษณะท่ี
น�าเขาให้ตัดสินใจท�าในสิ่งที่ถูกต้องในทุก
สถานการณ์ ผู ้รับใช้พระเจ้าทุกคนต้อง
ตระหนักอยู่ตลอดเวลาว่านายจ้างของเขา
ก�าลังจบัตามองเขาอยู่ พระองค์ผูท้รงเฝ้าดู 
งานเล้ียงฉลองอปัยศของกษตัริย์เบลซสัซาร์ 
ท่ีเหยียบย�่าส่ิงศักด์ิสิทธิ์ทรงปรากฏอยู่ใน
ทุกสถาบันของเราเช่นกัน ในห้องนับเงิน 
ของพ่อค้า  ในห้องท�างานส่วนตัวและ 
องค์ผู้บริสุทธ์ิก�าลังบันทึกการปล่อยปละ 
ละเลยหน้าท่ีของคุณเช่นเดียวกับทีพ่ระองค์ 
ทรงบันทึกการลบหลู่ของกษัตริย์องค์นั้น 
พระองค์ทรงลงโทษกษัตริย์เบลซัสซาร์ 
ด้วยข้อความเพลิงที่ปรากฏบนก�าแพง 
“ฝ่าพระบาทได้ถูกชั่งในตราชู ทรงเห็นว่า
ยังขาดอยู่” ดาเนียล 5:27 หากคุณละเลย
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ที่จะท�าให้ภารกิจท่ีพระเจ้าประทานให้
บรรลุความส�าเร็จ คุณก็จะต้องรับโทษเช่น
เดียวกัน {MYP 229.1}

แรงจงูใจทีแ่ท้จรงิในกำรรบัใช้
มีคนมากมายท่ีอ ้างว ่าตนเป ็น

คริสเตียนเป็นผู้ซึ่งไม่เข้าเป็นหนึ่งเดียวกับ
พระคริสต์ ชีวิตประจ�าวันและจิตวิญญาณ
ของคนเหล่านี้เป็นพยานว่าพวกเขาไม่มี
พระคริสต์ และไม่มีความหวังในพระสิริ
ของพระองค์อยูใ่นใจของพวกเขา พวกเขา
เป็นคนพึง่พาไม่ได้ ไว้วางใจไม่ได้ พวกเขา
ร้อนรนท่ีจะลดงานของการรับใช้ให้ลงแรง
น้อยท่ีสุด แต่ขณะเดียวกัน เรียกร้องค่า
จ้างท่ีสูงที่สุด สมญานามว่า “ผู้รับใช้” เป็น
ของทุกคน เพราะเราทุกคนต่างเป็นผู้รับ
ใช้ และจะเป็นการดีไม่น้อยส�าหรับเราท่ีจะ
มองดูว่าตนเองนั้นสวมบทบาทผู้รับใช้จาก
เบ้าหลอมรูปแบบใด จากเบ้าหลอมของ
ความไม่ซื่อสัตย์หรือของความจงรักภักดี 
{MYP 229.2}

โดยท่ัวไป คนงานจะมีนิสัยรักการ 
ท�างานให้มากท่ีสุดเท่าที่จะท�าได้ใช่ไหม 
หรือว่ารีบเร่งท�างานให้เสร็จอย่างลวกๆ 
อย่างรวบรัดให้มากท่ีสุดเท่าที่จะท�าได้ 
เพื่อให้ได้ค่าจ้างแบบใช้แรงงานน้อยที่สุด
ใช่ไหม เป้าหมายไม่ได้อยู่ท่ีท�างานอย่าง
ละเอียดรอบคอบ แต่เพียงต้องการค่า 
ตอบแทน ผู ้ซึ่งอ ้างตนว่าเป ็นผู ้รับใช ้ 
พระคริสต์ไม่ควรลมืค�าตกัเตอืนของอคัรทูต 
เปาโลที่ว่า “ทาสท้ังหลายจงเชื่อฟังนาย

ของตนในโลกนี้ทุกอย่าง ไม่เฉพาะแต่
เม่ืออยู่ในสายตาเหมือนอย่างพวกประจบ
สอพลอ แต่ท�าด้วยจริงใจโดยความเกรง
กลัวองค์พระผู้เป็นเจ้า ไม่ว่าพวกท่านจะ
ท�าสิ่งใด ก็จงท�าด้วยความเต็มใจเหมือน 
ท�าถวายองค์พระผูเ้ป็นเจ้า ไม่ใช่เหมือนท�า 
ต่อมนษุย์ ท่านท้ังหลายก็รู้ว่า ท่านจะได้รบั 
มรดกจากองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นบ�าเหน็จ 
เพราะท่านก�าลังรับใช้พระคริสต์องค์พระผู้
เป็นเจ้าอยู”่ โคโลส ี3:22-24 {MYP 229.3}

คนท่ีท�างานแบบ  “ผู ้ รับใช ้ด ้วย
สายตา” จะได้ผลงานท่ีไม่ผ่านการตรวจ
สอบของมนุษย์หรือของทูตสวรรค์ แก่น
แท้ของความส�าเร็จของงานอยู่ที่ความรู้
เก่ียวกับพระคริสต์ เพราะความรู้นี้จะให้ 
หลักการม่ันคงของสิทธิอ�านาจที่ก่อให้เกิด 
จิตวิญญาณอันสูงส่งไร้ความเห็นแก่ตัว 
เป็นเหมือนพระผู้ช่วยให้รอดของเราผู้ซึ่ง
เราอ้างว่ารับใช้อยู่ งานท้ังปวงของเราควร
มีลักษณะของความซื่อสัตย์ ประหยัดไม่
สิ้นเปลือง ดูแลเอาใจใส่ ละเอียดรอบคอบ 
ไม่ว่าเราจะท�างานในสถานทีใ่ด ในห้องครัว 
ในโรงงาน ในส�านักพิมพ์ ในสถานีอนามัย 
ในวิทยาลัยหรือในทุกแห่งหนที่เราต้องไป 
ประจ�าการปฏิบัตหิน้าทีร่บัใช้องค์พระผูเ้ป็น 
เจ้า “คนท่ีซือ่สตัย์ในของเลก็น้อยจะซือ่สตัย์ 
ในของมากด้วย และคนทีไ่ม่ซือ่สตัย์ในของ 
เล็กน้อย จะไม่ซื่อสัตย์ในของมากเช่นกัน” 
ลูกา 16:10--The Review and Herald, 
September 22, 1891. {MYP 230.1}
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สุขภำพและประสิทธิภำพ

บทที่	71-76

เนื่องจากจิตใจและจิตวิญญาณจะหาทางแสดงความรู้สึก
ออกมาผ่านทางร่างกาย ทั้งจิตใจและจิตวิญญาณจึงต้องพึ่งพา
ความแข็งแรงและกิจกรรมของร่างกายเป็นหลัก ทุกส่ิงท่ีส่งเสริม
ความแข็งแรงทางกายภาพก็จะส่งเสริมการพัฒนาจิตใจให้แข็ง
แรงและมีลักษณะนิสัยท่ีสมดุล หากปราศจากสุขภาพท่ีแข็งแรง
แล้ว ไม่มีผู้ใดเลยจะเข้าใจอย่างถ่องแท้หรือปฏิบัติหน้าท่ีของเขาต่อ
ตนเอง ต่อผู้อื่น หรือต่อพระผู้สร้างของเขาได้อย่างครบถ้วน ดังนั้น 
เราจึงควรปกป้องรักษาสุขภาพของเราอย่างซื่อสัตย์เหมือนที่ท�ากับ
อุปนิสัย ความรู้ด้านสรีรวิทยาและสุขอนามัยจึงควรเป็นพื้นฐานของ
การศึกษาทั้งปวง--“Education,” p. 195. {MYP 232.1}
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บทที่

 71 ศำสตร์ของกำรด�ำรงชีวิต

เราจะท�าอย่างใดเพื่อยับย้ังโรคภัย
ไข้เจ็บและอาชญากรรมไม่ให้กวาดต้อน
มนษุยชาตไิปสูค่วามหายนะและความตาย 
สาเหตุหลักของความชั่วอยู่ที่การปล่อยตัว 
ตามใจความอยากอาหารและการสนอง 
กิเลสตณัหา ด้วยเหตนุีง้านปฏิรปูอนัดับแรก 
และยิ่งใหญ่ต้องเป็นการเรียนรู้และลงมือ
ปฏิบัติบทเรียนของการประมาณตนและ
การควบคมุตนเอง {MYP 233.1}

เพื่อให้เกิดผลการเปลี่ยนแปลงที่ดี
ขึ้นอย่างถาวรต่อสังคม มวลชนต้องได้รับ
การศกึษาตั้งแต่ช่วงแรกเริม่ของชีวติ นิสัย
ทีส่ร้างขึน้ตัง้แต่เด็กและในวยัเยาว์ รสนยิม
ที่รับมา การควบคุมตนเองท่ีบ่มเพาะขึ้น 
หลักการต่างๆ ทีพ่ร�า่สอนมาตัง้แต่อยู่ในเปล 
ล้วนเป็นเคร่ืองก�าหนดอนาคตอย่างแท้จริง 
ของทัง้ชายและหญงิ อาชญากรรมและการ 
ทจุริตคดโกงสบืเนือ่งจากการไม่ประมาณตน 
และขาดศีลธรรมท่ีเหน็กนัอยูท่กุวนันีน่้าจะ 
หลีกเล่ียงได้โดยการอบรมส่ังสอนเยาวชน 
อย่างถกูต้อง {MYP 233.2}

สุขภำพและกำรควบคุมตนเอง
สุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเป็นตัว 

ช่วยส�าคัญท่ีสุดในการขัดเกลาอุปนิสัย
ของผู้เยาว์ให้บริสุทธิ์และสูงส่งเพื่อเสริม
ก�าลังให้เขาควบคุมความอยากอาหารและ
หลีกเลี่ยงจากสิ่งเกินพอที่ท�าให้ตกต�่า และ

ในทางกลับกัน นิสัยเหล่านี้เองของการ
ควบคุมตนมีความส�าคัญต่อการรักษา
สขุภาพให้คงแข็งแรงต่อไป {MYP 233.3}

เป็นความส�าคัญสูงสุดท่ีชายและ
หญิงต้องได้รับการสอนในเร่ืองของศาสตร์
แห่งชีวิตมนุษย์ และเป็นวิธีที่ดีที่สุดเพื่อ
ถนอมและให้ได้มาซึ่งสุขภาพอันแข็งแรง 
โดยเฉพาะในวยัเยาว์ เป็นเวลาทีค่วรสะสม
ความรู้ต่างๆ ในการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน
เพื่อน�าไปปฏิบัติตลอดชั่วชีวิต วัยเยาว ์
เป็นช่วงเวลาสร้างอปุนสิยัทีดี่ ในการแก้ไข 
ความผดิพลาดทีไ่ด้เกิดขึน้แล้วเพือ่ให้ได้มา 
และเก็บรักษาพลังในการควบคุมตนเอง 
เพื่อวางแผนและท�าความคุ้นเคยตนเอง
ให้น�าความรู้เหล่านี้ไปปฏิบัติในชีวิตให้
เป็นไปตามน�้าพระทัยของพระเจ้าและ
สวัสดิภาพต่อเพื่อนมนุษย์ของเรา. . . . 
{MYP 233.4}

พระเยซไูม่เคยละเลยเสียงเรียกร้อง 
ขอความช่วยเหลือทางร่างกาย พระองค์ 
ทรงเคารพให้เกียรติสภาพทางกายของ 
มนุษย์ และออกรักษาคนเจ็บไข้ได้ป่วย 
มากมายและฟื้นฟูสภาพการท�างานของ
อวัยวะต่างๆ ที่สูญเสียไปให้กลับคืนมา 
. . . . {MYP 234.1}

ชีวิตเป็นของที่ฝำกไว้
คนหนุ่มสาวจะต้องได้รับการชี้แนะ
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ว่าพวกเขาไม่มีเสรีภาพท่ีจะใช้ชีวิตตาม 
ใจชอบ บัดนี้เป็นเวลาแห่งการไว้วางใจ 
อีกไม่นานจะเป็นวันแห่งการสะสางบัญช ี
พระเจ้าจะไม่ตัดสินพวกเขาว่าไร้ความผิด
ที่ไม่เอาใจใส่ต่อของประทานล�้าค่าต่างๆ 
ของพระองค์ พระผู้ไถ่ของโลกทรงช�าระ 
ค่าไถ่ทีมี่ค่าสงูเกินค�านวณได้เพือ่ไถ่พวกเขา 
และชีวิตและตะลันต์ความสามารถต่างๆ 
ของพวกเขาเป็นของพระองค์ และในท่ีสุด 
พวกเขาจะถูกพิพากษาว่าสัตย์ซ่ือหรือไม ่
ต่อการพิทักษ์รักษาต้นทุนท่ีพระเจ้าทรง 
มอบไว้ในการดูแลของพวกเขา คนเหล่านี ้

ควรได้รบัการอบรมส่ังสอนให้รู้ว่า พวกเขา 
ได้รับมอบเงินและโอกาสย่ิงมากเท่าไร 
ความรับผดิชอบต่อพระราชกิจของพระเจ้า
จะตกอยู่กับพวกเขายิ่งมากเท่านั้น หาก
เยาวชนได้รับการอบรมให้รู ้สึกถึงความ
รับผิดชอบนี้ต่อพระผู้สร้างของเขา และ 
ความไว้วางใจท่ีพระองค์ทรงมอบแก่เขา 
ในชวิีตของเขาแล้ว เขาจะเกดิความลงัเลใจ 
ทีจ่ะด่ิงลงสูเ่หวลกึแห่งความชัว่และอาชญา- 
กรรมซึ่งกลืนท�าลายคนที่มีแววรุ่งโรจน ์
ในยุคของเรามากมายแล้ว--Review and 
Herald, December 13, 1881. {MYP 234.2}

หากคุณรู้สึกว่าจิตวิญญาณของคุณมีความต้องการ

หากคุณหิวและกระหายความชอบธรรม

นี่คือหลักฐานแสดงว่าพระคริสต์ทรงเริ่มประกอบกิจในใจของคุณ

{MYP 158.3}
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บทที่

72 กำรปกป้องสุขภำพ

สุขภาพท่ีแข็งแรงเป ็นพระพร
อันล�้าค ่าอย่างหนึ่งที่น ้อยคนตระหนัก
ถึงคุณค่า แต่กระนั้น ประสิทธิภาพของ
พลังจิตใจและร่างกายขึ้นอยู ่กับสุขภาพ
ที่แข็งแรง แรงจูงใจและอารมณ์ของเรา
มีศูนย์อยู ่ในร่างกายของเราและเราจะ
ต้องดูแลรักษาสภาพทางกายและสภาพ
ทางจิตวิญญาณให้ดีท่ีสุดเพื่อว่าเราจะน�า
ความสามารถทุกด้านไปใช้ท�างานให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด สิ่งใดที่ลดความแข็งแกร่ง
ทางฝ่ายกายก็จะบ่ันทอนจิตใจ และท�าให้
ความสามารถแยกแยะระหว่างความผิด
และความถกูต้องลดลง {MYP 235.1}

การใช้พลังงานทางกายของเราไป
ในทางที่ผิดจะบ่ันทอนชีวิตการรับใช้ของ
เราเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าให้ส้ันลง 
และอยู่ในสภาพไม่พร้อมท่ีจะบรรลุความ
ส�าเร็จแก่งานที่พระเจ้าทรงมอบให้เราท�า 
การปล่อยให้ตนเองติดนิสัยผิดๆ การนอน

ดึก การปล่อยตัวตามใจความอยากโดย
เอาสุขภาพเข้าแลก เราก�าลังวางฐานเพื่อ
ท�าให้สขุภาพเสือ่มโทรม…{MYP 235.2}

ผู้ที่ท�าให้ชีวิตของตนสั้นลงและท�า 
ตนให้ไม่เหมาะส�าหรับการรับใช้ด้วยสาเหตุ 
เหล่านี้โดยไม่ค�านึงถึงกฎธรรมชาติ  มี 
ความผดิในข้อหายกัยอกสมบัตขิองพระเจ้า 
และพวกเขาก็ยังเอาเปรียบเพื่อนมนุษย ์
ด้วยกัน พวกเขาท�าให้โอกาสเป็นพระพร 
แก่ผู้อื่น ซึ่งเป็นงานที่พระเจ้าทรงมอบให ้
พวกเขาท�าส้ันลงด้วยการกระท�าของ 
ตนเอง และเขาท�าตวัเองให้ไม่เหมาะแม้ใน 
งานท่ีเขาสามารถท�าให้ส�าเร็จในระยะเวลา 
ท่ีเร็วกว่าน้ี พระยาห์เวห์ทรงถือว่าเรามี 
ความผิดเม่ือโลกสูญเสียประโยชน์อัน 
เนือ่งจากการกระท�าตามนสิยัท่ีให้โทษของ 
เรา--Review and Herald, June 20, 
1912. {MYP 235.3}
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บทที่

73 ควำมศักดิ์สิทธิ์ของสุขภำพที่แข็งแรง

ซาตานเข้าหามนุษย์พร้อมการ
ทดลองของมันในรูปแบบของทูตสวรรค์
แห่งความสว่างดังเช่นที่มันเคยเข้าหาพระ
คริสต์มาแล้ว มันพยายามน�ามนุษย์ให้เกิด 
สภาพความอ ่อนแอทางกายและทาง 
ศีลธรรม เพื่อเอาชนะเขาด้วยการทดลอง 
ของมันและฉลองชัยชนะบนความพินาศ 
ของเขา และมันประสบความส�าเร็จใน
การลวงล ่อมนุษย ์ให ้ปล ่อยตัวตามใจ
ความอยากโดยไม่ค�านึงถึงผลลัพธ์ มันรู้ดี 
ว่ามนุษย์จะไม่มีทางปฏิบัติภาระหน้าที ่
ของตนทีมี่ต่อพระเจ้าหรือทีมี่ต่อเพือ่นมนษุย์ 
ของตนตราบเท่าทีเ่ขาบ่ันทอนความสามารถ 
ของตนซึ่งพระเจ้าประทานให้ สมองของ
มนุษย์เป็นศูนย์บัญชาการของร่างกาย 
หากความสามารถในการรับรู้เฉื่อยชาไป 
เนื่องจากการไม่ประมาณตนในเรื่องใด 
เ ร่ืองหน่ึง  เขาก็จะไม ่ มีทางเรียนรู ้ ถึง 
นรินัดร์กาลเลย {MYP 236.1}

ควำมสัมพันธ์ของสุขภำพ 
ต่อกำรปลูกฝังอุปนิสัย

พระเจ้าไม่ทรงอนุญาตให้มนุษย์ 
ละเมิดกฎเก่ียวกับความเป็นอยู่ของชีวิต 
แต่โดยการที่มนุษย์ยอมแพ้ต่อการทดลอง
ของซาตานที่ ให ้ปล ่อยตัวไปอย ่างไม ่
ประมาณตน มนุษย์จึงได้น�าความสามารถ
ระดับสูงให้ไปเป็นทาสของความอยากและ

ตัณหาเย่ียงสัตว์ เม่ือส่ิงเหล่านี้คืบคลาน
เข้าครองความเป็นใหญ่ในตัวมนุษย์ผู้ซึ่ง 
ถกูสร้างมาให้ต�า่กว่าทตูสวรรค์เพยีงเล็กน้อย 
พร้อมด้วยความสามารถต่างๆ ท่ีสามารถ
พัฒนาให้สูงส่งยิ่งขึ้นแล้ว มนุษย์ก็ได้ยอม
จ�านนตนเพื่อให้ถูกซาตานควบคุม และ
ซาตานก็เข้าถึงผู ้ที่ถูกจองจ�าด้วยความ 
อยากได้ง ่ายย่ิงขึ้น ด ้วยนิสัยของการ 
ไม่ประมาณตน มนุษย์บางคนจึงสังเวย
คร่ึงหน่ึงและบางคนก็สองในสามส่วน
ของก�าลังฝ่ายกาย จิตใจและศีลธรรมของ
ตนและกลายเป็นของเล่นของฝ่ายศัตรู 
{MYP 236.2}

ผู้ที่ต้องการสติปัญญาที่ปลอดโปร่ง 
เพื่อรู ้ทันเล ่ห ์ เหล่ียมของซาตานต ้อง
ควบคุมความอยากของฝ่ายกายของตน
ด้วยการใช้เหตุผลและจิตส�านึก พลังระดับ
สูงของศีลธรรมและการกระท�าที่ว่องไวมี 
ความจ�าเป็นอย่างยิง่ต่อการปลกูฝังอปุนสัิย 
ที่สมบูรณ์แบบของคริสเตียน และจิตใจ 
ที่แข็งแรงหรืออ่อนปวกเปียกมีผลกระทบ 
ต่อการท�างานที่เกิดประโยชน์ของเรา
ในโลกใบนี้และต่อความรอดของเราใน
ที่สุด การขาดความรู้ซึ่งมีอยู่ท่ัวไปในเร่ือง
กฎระเบียบของพระเจ้าท่ีวางไว้ส�าหรับ
ธรรมชาตฝ่ิายกายของเราเป็นเร่ืองน่าเศร้า 
การไม่ประมาณตนในทุกเร่ืองเป็นการ
ละเมิดกฎระเบียบความเป็นอยู่ของเรา 
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ความโง่เขลาเบาปัญญาของมนุษย์ก�าลัง
ลุกลามอย่างน่าตกใจ บาปถูกท�าให้น่า
ดึงดูดด้วยการถูกปกคลุมด้วยความสว่าง
ซึง่ซาตานได้ทอดเงาปกคลมุไว้และมันรู้สกึ
พึงพอใจอย่างยิ่งที่มันสามารถกุมนิสัยการ
ด�าเนินชีวิตประจ�าวันของชาวคริสเตียน
ให้อยู ่ใต้ประเพณีปฏิบัติแบบเผด็จการ
ของมันได้ และยอมปล่อยให้ความอยาก
ควบคุมบังคับพวกเขาไว้ในลกัษณะเหมือน
กับพวกนอกศาสนา {MYP 236.3}

ควำมเสื่อมถอยของกำร 
ไม่รู้จักประมำณตน

หากชายและหญงิท่ีมีเชาวน์ปัญญา
ปล่อยให้พลังทางศีลธรรมของตนเสื่อมลง
โดยการไม่รู้จักประมาณตนไม่ว่าในด้านใด
ก็ตาม พวกเขาอาจมีการพัฒนาอุปนิสัยดี
ขึ้นบ้างก็เป็นได้ แต่จะไม่สูงส่งไปกว่าของ
บรรดาคนนอกศาสนาทั้งหลาย ซาตาน
คอยท�างานอยู ่ตลอดเวลาเพื่อดึงความ
นิยมของคนท่ัวไปให้หันเหออกจากความ
กระจ่างของพระเจ้าเพื่อมุ่งไปเคลิบเคล้ิม
อยู่กับธรรมเนียมและประเพณีนิยมโดย 
ไม่ค�านึงถึงอันตรายต่อสุขภาพท้ังทางกาย 
ใจและจิตวิญญาณ ศัตรูตัวยงรู ้ดีว่าหาก
ความอยากและกิเลสครอบง�ามนุษย์แล้ว
ไซร้ สุขภาพทางกายและอ�านาจทางสติ 
ปัญญาของผูน้ัน้กจ็ะถกูสงัเวยบนแท่นบูชา 
ของการหมกมุ่นอยู ่ในความอยากของ
ตนเอง และมนุษย ์ผู ้นั้นจะตกสู ่ความ
หายนะอย่างรวดเร็ว หากมนุษย์ยอมให้
สติปัญญาที่พบความกระจ่างแล้วเป็นผู้กุม

บังเหียน คอยสยบแรงกระตุ้นของความ
อยากเย่ียงสัตว์ จับความรู้สึกเหล่านี้ให้อยู่
ใต้อ�านาจของศีลธรรมแล้ว ซาตานรู้ดีว่า
แผนทดลองล่อลวงของมันจะท�าอันตราย
มนษุย์ได้น้อยมาก. . . . {MYP 237.1}

ชาวคริสเตียนส่วนใหญ่ไม่มีความ 
ชอบธรรมทีจ่ะเรียกตนเองว่าเป็นครสิเตยีน 
อุปนิสัย ความฟุ่มเฟือย และการปฏิบัติ
แบบตามใจตนเองต่อร่างกายของตนของ 
คนเหล่านี ้ล้วนละเมิดกฎระเบียบต่อร่างกาย 
ทัง้ส้ินและสวนทางกับมาตรฐานของพระคัมภีร์ 
พวกเขาก�าลังสร้างความทุกข์ทรมานแก่ 
ร่างกายและความอ่อนแอเส่ือมถอยทาง 
จิตใจและศีลธรรมด้วยวิถีการด�าเนินชีวิต 
ของตนเอง- -Rev iew  and Hera ld , 
September 8, 1874. {MYP 238.1}

กำรควบคุมตนเป็นหน้ำที่
ร่างกายนั้นต้องถูกชักน�าให้ยอม

จ�านน ฤทธิ์อ�านาจท่ีเหนือขึ้นไปต้องเป็น
ฝ่ายควบคุมดูแล กิเลสและตัณหาต้องถูก
บังคับโดยความตั้งใจซึ่งในตัวมันเองอยู่
ภายใต้การควบคุมของพระเจ้า อ�านาจ
อันยิ่งใหญ่ในการใช้เหตุผลซึ่งถูกเจิมด้วย
พระคุณของพระเจ้าจะเป็นอ�านาจท่ีบังคับ
ทศิทางในชวีติของเรา {MYP 238.2}

ข ้อก�าหนดต่างๆ ของพระเจ ้า
จะต้องน�ากลับมาอยู่ในจิตส�านึก มนุษย์
ชายหญิงต้องถูกกระตุ้นเตือนให้ตระหนัก
ถึงหน้าท่ีของการควบคุมตัวเอง ความ
ปรารถนาในส่ิงท่ีบริสุทธิ์  การหลุดพ้น
จากความปรารถนาในสิ่งที่ผิดศีลธรรม
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และอุปนิสัยอันเส่ือมทราม คนท้ังหลาย 
จ�าเป็นต้องรู้ซึ้งถึงความจริงท่ีว่าก�าลังกาย 
และก�าลังความคิดท้ังหมดของตนนั้นเป็น
ของประทานที่ได ้ รับจากพระเจ้า และ 

ต้องถกูถนอมรกัษาไว้ในสภาพทีดี่ท่ีสุดเพือ่ 
การปรนนิบัติรับใช้ในพระราชกิจการของ 
พระองค์--“Ministry of Healing,” p. 130. 
{MYP 238.3} 

ความเข้มแข็งของอุปนิสัยประกอบด้วยสองสิ่ง

คือพลังความตั้งใจและพลังในการควบคุมตนเอง

{MYP 412.1}
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บทที่

74 กำรศึกษำที่สมดุล

เวลาท่ีใช้ไปกับการออกก�าลังกาย
ไม่สูญเปล่า นักเรียนท่ีเฝ้าเคร่งเครียดอยู่
กับการจ้องมองศึกษาจากต�าราโดยละเว้น
การใช้เวลาออกก�าลังกายในท่ีกลางแจ้ง
บ้างก�าลังบ่ันทอนสุขภาพของตนเอง การ
ให้อวัยวะและความสามารถต่างๆ ของ
ร่างกายได้ออกก�าลังบ้างอย่างพอเหมาะ
พอควรเป็นสิ่งจ�าเป็นเพื่อแต่ละส่วนจะ
ท�างานได้ผลงานที่ดีท่ีสุด เม่ือเราใช้ก�าลัง
ทางสมองอย่างหนักหน่วงตลอดเวลาใน 
ขณะท่ีปล่อยให้อวัยวะอื่นๆ ไม่ท�างานเลย 
จะท�าให้สูญเสยีความแขง็แกร่งของร่างกาย 
และจิตใจ พลังทางกายจะสูญเสียสีสันของ
ความแข็งแรง จิตใจจะสูญเสียความสดชื่น
และความกระฉับกระเฉง แล้วสัญญาณ
ของการอมโรคจะตามมา {MYP 239.1}

เพื่ อ ให ้ชายและหญิงทั้ งหลาย 
มีจิตใจที่สมดุลอย่างดี พวกเขาควรใช้

ประโยชน์และพัฒนาพละก�าลังท่ัวท้ัง
ร ่างกายอย่างถูกต้อง  ในโลกนี้ มีผู ้คน
มากมายท่ีเก่งอยู่ด้านเดียว เนื่องจากเขา
ไปพัฒนาความสามารถของตนเพียงด้าน
เดียว โดยปล่อยให้ความสามารถด้าน
อื่นๆ แคระแกร็นเพราะไม่ได้ใช้งาน การ
ศึกษาของเยาวชนมากมายประสบกับ
ความล้มเหลว พวกเขาคร�่าเครียดอยู ่
กับการศึกษาทางต�ารา โดยละเลยชีวิต
ภาคปฏิบัติ ฉะนั้น เพื่อรักษาสติปัญญา
ให ้อยู ่ ในสภาพสมดุล ควรจัดระบบที่
ให้มีการท�างานด้านปฏิบัติควบคู ่อย่าง
เหมาะสมไปกับการท�างานด้านสติปัญญา
ซ่ึงท�าให้มีการพัฒนาความสามารถทุก
ด้านไปอย่างสอดคล้องกัน--“Counsels 
to Teachers, Parents, and Students,” 
pp. 295, 296. {MYP 239.2} 
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บทที่

75 กำรศึกษำทีแ่ลกมำด้วยกำรสูญเสียสุขภำพ

นกัเรียนบางคนทุม่เททัง้ตวักับการ
ศึกษา รวบรวมสมองมุ่งไปสู่การบรรลุให้
ส�าเร็จการศึกษา พวกเขาใช้สมองท�างาน 
แต่กลับปล่อยให้พลังงานทางกายอยู่ว่าง
เฉย ด้วยเหตุนี้ สมองจึงท�างานเกินก�าลัง 
ส่วนกล้ามเนื้ออ่อนแอเนื่องจากขาดการ
เคลื่อนไหว เม่ือนักเรียนเหล่าน้ีส�าเร็จการ
ศึกษา ก็จะเห็นชัดเลยว่าพวกเขาได้รับ
การศึกษามาโดยเอาชีวิตเข้าแลก พวก
เขาเรียนอย่างหามรุ่งหามค�่า ปีแล้วปีเล่า 
มุ่งเน้นให้สติปัญญาของพวกเขาท�างาน
อย่างสุดโต่ง ในขณะท่ีพวกเขาล้มเหลวใน
การให้กล้ามเนื้อได้ออกก�าลังอย่างเพียง
พอ. . . . {MYP 240.1}

บ่อยครั้งหญิงสาวมักจะปล่อยตัว 
อยู ่ กับการเรียนโดยละเลยการศึกษา
หาความรู้ในสาขาอืน่ๆ ท่ีมีความส�าคญัต่อ
ชีวิตภาคปฏิบัติมากกว่าความรู้จากต�ารา 
และเม่ือส�าเร็จการศึกษา พวกเขาก็มักจะ

กลายเป็นผู้ป่วยในชีวิตจริง พวกเขามอง
ข้ามสุขภาพของตนโดยการเก็บตัวศึกษา
อยู่แต่ในห้องมากเกินไป จนขาดการรับ
อากาศบริสุทธิ์จากสวรรค์และแสงแดดท่ี
พระเจ้าประทาน หญิงสาวเหล่านี้น่าจะจบ
การศึกษาจากโรงเรียนด้วยสุขภาพท่ีแข็ง
แรงหากรู้จักหาความรู้ควบคู ่ไปกับการ
ท�างานบ้านและการออกก�าลังในกลางแจ้ง
บ้าง {MYP 240.2}

สขุภาพแขง็แรงเป็นลาภอนัประเสริฐ 
เป็นสมบัติล�้าค่าที่สุดซึ่งมนุษย์มตะพึงมี 
ทรัพย์สมบัติ เกียรติยศ หรือการศึกษา 
หากได้มาด้วยการสญูเสยีสขุภาพทีก่ระฉบั 
กระเฉงแล้วไซร้  ก็จะเป็นต้นทุนที่แพง 
เกินไปและไม่คุ้ม ส่ิงเหล่านี้มิอาจประกัน 
ความสุขได้หากขาดสุขภาพท่ีแข็งแรง-- 
“Counsels  to Teachers, Parents, 
a n d   S t u den t s , ”   p p .   2 8 5 ,   2 8 6 . 
{MYP 240.3} 
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76 เครื่องหมำยเกียรติยศของจิตใจอันสูงส่ง

ในช่วงระยะเวลาสามปีของการฝึก 
อบรมในกรุงบาบิโลน ดาเนียลและเพื่อน
ยังคงรักษานิสัยของการประมาณตน 
จงรักภักดีต่อพระเจ้าและการพึ่งฤทธา- 
นุภาพของพระองค์อยู ่ตลอดเวลาอย่าง 
เคร่งครัด เม่ือถึงเวลาท่ีกษัตริย์ทดสอบ
ความสามารถและความรู ้ที่ร�่าเรียนมา 
พวกเขาทุกคนถูกตรวจสอบร่วมกับผู้เข้า 
แข่งขันคนอืน่ๆ ท่ีคดัเลือกเพือ่รับใช้แผ่นดิน 
แต่  “ในบรรดาคนหนุ ่มเหล่าน้ันไม่พบ
สักคนหนึ่งที่เหมือนดาเนียล ฮานันยาห์ 
มิชาเอล และอาซาริยาห์” ดาเนียล 1:19 
ความฉลาดหลักแหลม การตัดสินใจ
และค�าพูดที่กระชับได้ความ ความรอบรู้
อย่างกว้างขวางของพวกเขายืนยันถึง
ความแข็งแรงของร่างกายที่ไม่บกพร่อง
และความว่องไวกระฉับกระเฉงของพลัง
ทางปัญญาของพวกเขา ด้วยเหตุนี้ พวก
เขาจึงเข้ามาเฝ้าอยู่เบ้ืองพระพักตร์ของ
กษัตริย์ “ในบรรดาเร่ืองราวอันเก่ียวกับ
ปัญญาและความรอบรู ้ซึ่งกษัตริย ์ตรัส
ถามพวกเขา ทรงเห็นว่าพวกเขาดีกว่า
พวกโหรและพวกหมอดูท้ังหมดซ่ึงอยู่ใน
อาณาจักรของพระองค์สิบเท่า” ดาเนียล 
1:20 {MYP 241.1}

พระเจ้าประทานเกียรติแก่ฝ ่าย
ถูกอยู่เสมอ มีชายหนุ่มอนาคตสดใสท่ีสุด
มากมายที่มาจากดินแดนทั่วสารทิศท่ี 

ผู้พิชิตยิ่งใหญ่ผู้นี้ได้รวบรวมให้มาอยู่ใน
แผ่นดินบาบิโลน แต่เชลยชาติฮีบรูนั้น
ปลอดคูแ่ข่ง ร่างกายสงูสง่า ย่างก้าวม่ันคง
และว่องไว หน้าตาสดใส ความรู ้สึกที่ 
ไม่มัวหมอง ลมหายใจท่ีปราศจากมลทิน 
สิ่งเหล่านี้ ท้ังหมดเป็นประกาศนียบัตร
รับรองจิตใจอันสูงส่ง ซึ่งเป็นเคร่ืองหมาย
แสดงความมีเกียรติที่ธรรมชาติมอบให้แก่
ผูท้ีป่ฏิบัตติามกฎของเธอ {MYP 241.2}

ผลของนิสัยฝ่ำยกำยที่มีต่อจิตใจ
เป็นการดีทีจ่ะน�าบทเรียนทีน่�าเสนอนี ้

มาไตร่ตรอง การท�าตามข้อก�าหนดของ
พระคัมภร์ีจะเป็นพระพรต่อทัง้ร่างกายและ
จิตวิญญาณ ผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์
ไม่ใช่มีเพยีงความรกั ความชืน่ชมยนิดีและ
สันติสุขเท่านั้น แต่รวมถึงการประมาณ
ตนด้วย เราได้รับการก�าชับว่าอย่าท�าให้
ร่างกายของเราเป็นมลทิน เพราะร่างกาย
ของเราเป็นพระนิเวศของพระวิญญาณ
บริสทุธิ ์{MYP 241.3}

เชลยชาวฮีบรูท้ังส่ีคนก็เป็นผู ้ท่ีมี
อารมณ์เหมือนเช่นเราทั้งหลาย ท่ามกลาง
อิทธิพลแรงจูงใจอันเย้ายวนหรูหราของ
ราชส�านักแห่งกรุงบาบิโลน พวกเขายืน
หยัดอย่างม่ันคง เยาวชนทุกวันนี้ถูกล้อม
ด้วยแรงยัว่ยวนของการตามใจตนเอง โดย
เฉพาะในนครใหญ่ของเรา แรงยั่วยุให้
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สนองความต้องการทางอารมณ์ทุกรปูแบบ
หาได้ง่ายและดึงดูดใจอยู ่เสมอ ผู ้ที่เป็น
เหมือนดาเนยีล ซึง่ปฏิเสธท่ีจะสร้างมลทิน
แก่ตนเอง จะเก็บเก่ียวรางวัลของนิสัยที่
ประมาณตน พวกเขามีความแข็งแกร่ง
มากขึ้นและความทรหดอดทนเพิ่มข้ึน
สะสมไว้ในคลังเพื่อเบิกถอนในยามฉุกเฉิน 
{MYP 242.1}

นสัิยทางกายภาพทีถ่กูต้องส่งเสริม
พลังฝ่ายจิตใจให้สูงขึ้น พลังทางปัญญา 
ความทรหดอดทนทางกายภาพและชีวิต
ที่ยืนยาวข้ึนอยู่กับกฎท่ีปรับเปล่ียนไม่ได ้
พระเจ้าของธรรมชาติจะไม่พิทักษ์ผู้ใดจาก 
ผลทีเ่ขาละเมิดกฎธรรมชาต ิผูใ้ดพากเพยีร 
เพือ่บรรลคุวามส�าเร็จต้องเป็นผูซ้ึง่ประมาณ 
ตนในทุกเร่ือง การที่ดาเนียลมีสมองท่ี 
ปลอดโปร่งและวัตถุประสงค์อันแน่วแน ่
พละก�าลังในการแสวงหาความรูแ้ละในการ 
ต่อต้านสิ่งยั่วยุของเขาล้วนสืบเน่ืองจาก
การรับประทานอาหารท่ีเรียบง่าย ร่วมกับ 
การใช้ชวีติทีย่ดึการอธษิฐาน {MYP 242.2}

กำรปั้นแต่งชะตำชีวิตของเรำเอง
มีความจริงอยู่มากในภาษิตท่ีว่า 

“ทุกคนเป็นสถาปนิกของความม่ังค่ังใน
อนาคตของตนเอง” ในขณะท่ีพ่อแม่มีส่วน
รับผิดชอบลักษณะเฉพาะของอุปนิสัย 
รวมทั้งให้การศึกษาและอบรมแก่บุตรและ
ธิดาของตนก็จริง แต่ฐานะและประโยชน์
ต่อโลกของเราก็ขึ้นอยู่กับวิถีการประพฤติ
ตนของเราเองเป็นส่วนใหญ่ {MYP 242.3}

ดาเนียลและเพื่อนของเขาได้รับ

การอบรมและการศึกษาอย่างถูกต้อง
เหมาะสมในวัยเด็ก แต่ความได้เปรียบ
เหล่าน้ีเพียงอย่างเดียวก็ไม่อาจท�าให้พวก
เขาเติบโตเป็นอย่างที่พวกเขาเป็น เวลา
น้ันมาถึงเม่ือพวกเขาต้องลงมือท�าเพื่อ
ตนเอง นั่นคือ เม่ืออนาคตของพวกเขา
ต้องขึ้นอยู่กับแนวทางของพวกเขาเอง ถึง
เวลาน้ัน พวกเขาตัดสินใจที่จะซื่อสัตย์
ต่อบทเรียนที่ได้รับสมัยท่ีเป็นเด็ก ความ
ย�าเกรงพระเจ้าคือจุดเร่ิมต้นของปัญญา 
และนั่นคือรากฐานของความย่ิงใหญ่ของ
พวกเขา {MYP 243.1}

ประวัติของดาเนียลและเพื่อนเยาว์
วัยของเขาถูกบันทึกไว้ในพระวจนะเพื่อ
เป็นประโยชน์ให้กับเยาวชนในยุคต่อๆ มา 
พระเจ้าก�าลังตรัสกับชายหนุม่และหญงิสาว 
ผ่านบันทึกเรื่องราวความซื่อสัตย์ต่อหลัก
การของการประมาณตน ทรงเชิญชวนให้
พวกเขารวบรวมความกระจ่างอันล�้าค่า
ซ่ึงพระองค์ประทานไว้ในเร่ืองของการ
ประมาณตนแบบคริสเตียนและให้วางตัว
ของพวกเขาสอดคล้องอย่างถูกต้องต่อกฎ
สขุภาพท้ังหลาย {MYP 243.2}

กำรประมำณตนจะได้รับรำงวัล
ตอบแทนอย่ำงไพบูลย์

ปัจจุบัน ผู้ชายที่กล้าหาญและกล้า 
ท�าเหมือนอย่างดาเนียลเป็นท่ีต้องการ 
หวัใจทีบ่รสิทุธิแ์ละมือท่ีเข้มแขง็ซึง่ปราศจาก 
ความกลัวเป็นทีต้่องการของโลกในทุกวนันี ้
พระเจ้าทรงออกแบบว่ามนุษย์ควรจะต้อง 
ปรบัปรุงให้ดีข้ึนอย่างต่อเนือ่ง ก้าวให้สูงขึน้ 
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ทุกวันในด้านของความดีเลิศ พระองค์จะ
ทรงช่วยเราหากเราแสวงหาทางช่วยตัว
เราเอง ความหวังท่ีจะพบกับความสุขของ
เราทั้งในสองโลกขึ้นอยู่กับการพัฒนาตัว
เราเองในโลกนี้ ในทุกๆ ขณะ เราควรได้
รับการปกป้องจากก้าวแรกของการเข้าใกล้
การไม่ประมาณตน {MYP 243.3}

เยาวชนที่รักท้ังหลาย พระเจ้าทรง 
เรียกคุณมาท�างานซึ่งคุณสามารถท�าได้
โดยพระคุณของพระองค์ “จงถวายตัวของ 
ท่านแด่พระองค์ เพื่อเป็นเคร่ืองบูชาอัน 
บริสุทธิท่ี์มีชวีติ และเป็นทีพ่อพระทยัพระเจ้า 
ซึ่งเป็นการนมัสการโดยวิญญาณจิตของ
ท่าน” โรม 12:1 จงก้าวออกมาอย่างสภุาพ
บุรุษและสุภาพสตรีตามที่พระเจ้าประทาน
ให้แก่คณุ จงส�าแดงรสนยิม ความต้องการ
และนิสัยอันบริสุทธิ์ซึ่งเทียบเคียงได้กับ
ของดาเนียล พระเจ้าจะทรงตอบแทนคุณ
ด้วยเส้นประสาทที่เยือกเย็นสุขุม สมอง
ที่แจ่มใส การตัดสินใจที่ไม่บกพร่อง และ
การรับรู้ที่ว่องไว เยาวชนของทุกวันนี้ที่มี 
หลักการอันม่ันคงและไม่หว่ันไหวจะได้รับ 
พระพรของการมีสุขภาพทั้งทางกาย ใจ 

และจิตวิญญาณท่ีแข็งแรง--The Youth’s 
Instructor, July 9, 1903. {MYP 243.4}

ศำสนำและสุขภำพ
“ความย�าเกรงพระยาห์เวห์เป็นที่

เร่ิมต้นของปัญญา” สภุาษติ 9:10 เม่ือผูใ้ด
ซึ่งมีอุปนิสัยที่บกพร่องและความประพฤติ
ที่บาปยอมจ�านนต่ออ�านาจของสัจธรรม
ของพระเจ้า พระวจนะของพระองค์ที่รับ
เข้าไปน้ันจะจุดความกระจ่างและความ
เข้าใจแก่คนเบาปัญญา จะมีการน�าความ 
กระจ่างไปประยุกต์ใช้กับหัวใจ และพลัง
ทางศีลธรรมซึ่งดูเหมือนว่าเป็นอัมพาต
ไปแล้วจะฟื้นกลับคืนมาใหม่ ผู ้ได้รับจะ
เกิดความเข้าใจท่ีเข้มแข็งและชัดเจนขึ้น
กว่าก่อน เขาได้ยึดตรึงจิตวิญญาณของ
เขาไว้กับพระศิลานิรันดร์องค์นั้น สุขภาพ
ของเขาพัฒนาดีขึ้นตามความม่ันคงใน 
ความเชื่อของเขาที่มีต่อพระคริสต์ ดังนั้น 
ศาสนาและกฎเกณฑ์ด้านสุขภาพจงึด�าเนนิ 
เคียงคู่ไปด้วยกัน--“Testimonies for the 
Church,” Vol. 4 p. 553. {MYP 244.1}
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พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าท่ีให้การส่ังสอนนั้นอยู่ใน
พระวจนะของพระองค์ แสงสว่างใหม่และมีค่าส่องสว่างออกมาจาก
ทุกหน้าของพระวจนะ ความจริงถูกเปิดเผยออกมา แต่ละถ้อยค�า 
แต่ละประโยคถูกเขียนไว้ชัดเจนและเหมาะส�าหรับทุกโอกาสในขณะ
ที่พระสุรเสียงของพระเจ้าตรัสกับจิตวิญญาณ {MYP 246.1}

พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงชอบพระทัยท่ีจะตรัสกับเยาวชน
เพื่อเปิดให้พวกเขาเห็นขุมทรัพย์และความงดงามแห่งพระวจนะ
ของพระเจ้า พระสัญญาท่ีตรัสโดยพระอาจารย์พระผู้ย่ิงใหญ่จะจับ
ความรู้สึกของเขาและดลบันดาลจิตใจด้วยก�าลังฝ่ายจิตวิญญาณ
จากพระเจ้า ในสมองอันอุดมสมบูรณ์นั้นจะเจริญด้วยความคุ้นเคย 
กับเร่ืองราวของพระเจ้าซึง่จะเป็นเสมือนป้อมปราการต้านการล่อลวง-- 
“Christ’s Object Lessons,” p. 132 {MYP 246.2}
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บทที่

77 กำรอธิษฐำนเป็นป้อมปรำกำรของเรำ

ท่ามกลางภัยอันตรายต่างๆ ในยุค 
สดุท้ายนี ้ความปลอดภัยเดียวของเยาวชน 
ยิง่ต้องพึง่การเฝ้าระมัดระวงัและการอธษิฐาน 
ให้มากขึ้น เยาวชนท่ีพบความสุขจากการ
อ่านพระวจนะของพระเจ้าและเข้าร่วมใน
ชั่วโมงการอธิษฐานจะได้รับการฟื้นความ
กระปรี้กระเปร่าอยู่ตลอดเวลาจากกระแส
ธารของน�้าพุแห่งชีวิต เขาจะไต่เต้าสูง
ขึ้นในความเป็นเลิศทางศีลธรรมและมี
ความนึกคิดที่ผู ้อื่นไม่อาจสัมผัสได้ การ 
สื่อสัมพันธ์กับพระเจ้าจะสนับสนุนเขา
ให้เกิดความคิดท่ีดี แรงจูงใจท่ีสูงส่งขึ้น 
ความเข้าใจในสัจธรรมอย่างชัดเจน และ
วัตถุประสงค์ของความประพฤติท่ีใฝ่สูง 
ผู้ที่เอาตนไปเชื่อมต่อกับพระเจ้าเช่นนี้ จะ
เป็นผู ้ที่ทรงรับไว้เป็นบุตรชายหญิงของ
พระองค์ พวกเขาจะเอ้ือมสูงขึ้นและสูง
ย่ิงขึ้นอยู่ตลอดเวลา ได้รับความเข้าใจใน
พระเจ้าและนิรันดร์กาลชัดเจนย่ิงขึ้นจน
กระทั่งองค์พระผู้เป็นเจ้าประทานให้พวก
เขาเป็นเส้นทางแห่งความกระจ่างและ
ปัญญาสูช่าวโลก {MYP 247.1}

อธิษฐำนอย่ำงไร
แต่การอธษิฐานไม่เป็นทีเ่ข้าใจตาม 

ที่ควรจะเป็น ค�าอธิษฐานของเราไม่ใช่เพื่อ
ทูลแจ้งพระเจ้าในสิ่งที่พระองค์ยังไม่ทรง
ทราบ พระยาห์เวห์ทรงคุ้นเคยกับความ

ล้ีลับของจิตวิญญาณทุกดวง ค�าอธิษฐาน 
ของเราไม่จ�าเป็นต้องยืดยาวและเสียงดัง 
พระเจ้าทรงอ่านความนึกคิดต่างๆ ท่ีซ่อน 
อยู่ เราอธิษฐานในที่ล้ีลับได้ และพระองค์
ผู ้ทรงทอดพระเนตรเห็นในที่ ล้ี ลับและ 
สดับทุกสิ่งในท่ีล้ีลับจะทรงโปรดประทาน 
บ�าเหนจ็แก่เราอย่างเปิดเผย {MYP 247.2}

ค�าอธิษฐานซึ่งทูลต่อพระเจ้าถึง
ความทุกข์เวทนาของเราในขณะท่ีเรายัง
ไม่รู้สกึว่าทุกข์ล�าเค็ญเลยเป็นการอธษิฐาน
แบบหน้าซื่อใจคด องค์พระผู้เป็นเจ้าจะ
ทรงพิจารณาค�าอธิษฐานที่ถ่อมตนและ
ส�านึกผิด “องค์ผู้สูงเด่นและสูงส่ง ผู้ทรง
ด�ารงอยู่นิรันดร์ ทรงพระนามว่าบริสุทธิ ์
ตรัสดังนีว่้า ‘เราด�ารงอยูใ่นท่ีสูงและบรสิทุธิ ์
และอยู่กับผู ้ส�านึกผิดและมีวิญญาณจิต 
ที่ถ่อม เพื่อฟื้นฟูวิญญาณจิตของผู้ที่ถ่อม 
และฟ้ืนฟใูจของผูส้�านกึผดิ’” อสิยาห์ 57:15 
{MYP 247.3}

การอธษิฐานไม่มีจดุมุ่งหมายเพือ่การ 
เปลี่ยนแปลงสิ่งใดในพระเจ้า การอธิษฐาน
น�าเราเข้าสูค่วามปรองดองกับพระเจ้า การ
อธิษฐานไม่ได้เข้ามาแทนที่หน้าที่ความรับ
ผิดชอบ ค�าอธิษฐานท่ีทูลขอเป็นประจ�า
และร้อนรนจะไม่มีทางเป็นที่ยอมรับของ
พระเจ้าเพื่อไปทดแทนการถวายสิบลด
ของเรา ค�าอธิษฐานไม่อาจช�าระหนี้ของ
เราทีมี่ต่อพระองค์. . . . {MYP 248.1}
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กำรอธิษฐำนน�ำพลังมำให้
พละก�าลังที่ได้จากการอธิษฐาน

ถึงพระเจ้าจะเตรียมเราให้พร้อมเพื่อท�า
หน้าท่ีประจ�าวันของเรา การทดลองท่ี
เราเผชิญอยู่ทุกวันท�าให้เราจ�าเป็นต้อง
อธิษฐาน เพื่อให้ฤทธานุภาพของพระเจ้า
รักษาเราโดยทางความเชื่อ เราควรยกชู
ความปรารถนาของจติใจขึน้ไปหาพระองค์
ด้วยการอธิษฐานในใจ ในยามที่เราถูก
ห้อมล้อมด้วยสิ่งแวดล้อมที่พยายามฉุด
เราให้ออกห่างจากพระเจ้า เราย่ิงต้อง
ทูลขอพละก�าลังและความช่วยเหลือจาก
พระองค์อย่างไม่ลดละ มิฉะนั้น เราจะ
ไม่มีทางประสบความส�าเร็จในการท�าลาย

ความหยิ่งยโสของเราและเอาชนะอ�านาจ
ของการทดลองให ้หมกมุ ่นในบาปซึ่ง
ท�าให้เราออกห่างไปจากพระผู ้ช ่วยให้
รอดได้ ความกระจ่างของสัจธรรมที่ช�าระ
ชีวิตให้บริสุทธิ์จะเปิดเผยผู ้รับสัจธรรม
นั้นให ้เห็นกิเลสบาปหนาในหัวใจของ
เขาที่ก�าลังต ่อสู ้ เพื่อแย ่งชิงความเป็น
ใหญ่ และที่ท�าให ้เขาจ�าเป ็นท่ีจะต ้อง
ยืดประสาททุกเส้นและทุ่มเททุกสรรพ
ก�าลังเพื่อต่อต้านซาตานจนกว่าเขาจะก�า
ชัยชนะโดยทางพระคุณของพระคริสต์-- 
The Youth’s Instructor, August 18, 
1898. {MYP 248.2}

คุณต้องดื่มน�้าจากธารน�้าพุแห่งสัจธรรมทุกวัน

เพื่อคุณจะเข้าใจเคล็ดลับแห่งความสุขและ

ความปีติยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้า

{MYP 153.3}
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78 ฤทธำนุภำพของกำรอธิษฐำน

ที่ภูเขาซีนายขณะเข้าเฝ้าพระเจ้า 
โมเสสเห็นแบบของอาคารศักด์ิสิทธิ์ซึ่งจะ
เป็นที่ประทับแห่งพระสิริของพระองค์ น่ัน
คือบนภูเขากับพระเจ้า--สถานที่ลี้ลับแห่ง
การติดต่อสื่อสาร--ที่เราจะต้องใคร่ครวญ
ถึงอุดมคติอันงามสง่าของพระองค์ส�าหรับ
มนุษยชาติ แล ้วเราจึงออกแบบสร ้าง
อุปนิสัยของเราเพื่อบรรลุผลส�าเร็จตาม 
พระสัญญานี้ของพระเจ้าท่ีว่า “เราจะอยู่
ในเขาท้ังหลายและจะด�าเนินในหมู่พวก
เขา เราจะเป็นพระเจ้าของพวกเขา และ
เขาจะเป็นประชากรของเรา” 2 โครินธ ์
6:16 {MYP 249.1}

ในขณะที่เราประกอบกิจประจ�าวัน 
ของเรา เราควรยกชูจิตวิญญาณของเรา 
ขึน้สูส่วรรค์ด้วยค�าอธษิฐาน การทูลขอในใจ 
เหล่านีจ้ะลอยสูงขึน้เหมือนควนัเครือ่งหอม 
สูเ่บ้ืองหน้าพระทีน่ัง่แห่งพระคณุ และท�าให้ 
ศัตรูงุนงง คริสเตียนที่มีหัวใจติดสนิทกับ 
พระเจ้าเช่นนี้จะไม่พ่ายแพ้ ไม่มีเล่ห์กลชัว่
ใดจะท�าลายสนัตสุิขของเขาได้ พระสัญญา 
ท้ังหมดของพระวจนะของพระเจ้า ฤทธานภุาพ 
ท้ังหมดของพระคุณของพระเจ้า ทรัพย์ 
สมบัติท้ังหมดของพระยาห์เวห์ทรงโปรด 
สัญญาไว้เพื่อช่วยกู้เขาให้รอด เอโนคเดิน 
ตามพระเจ้าเช่นนี้และพระเจ้าสถิตร่วมอยู ่
กับเขา ทรงคอยช่วยเหลือในทุกเวลาท่ี 
ต้องการเสมอ {MYP 249.2}

กำรสัมผัสพระเจ้ำ
การอธิษฐานเป็นลมหายใจของ 

จิตวิญญาณ เป็นเคล็ดลับของฤทธานุภาพ 
ฝ่ายจิตวิญญาณ ไม่มีคุณงามความดีใด 
จะมาทดแทนได้ ท้ังยงัสามารถรกัษาความ 
เข้มแข็งฝ่ายจิตวิญญาณให้คงไว้ การ 
อธษิฐานน�าหวัใจเข้าสมัผสัทนัทกัีบพระองค์ 
ผู้ทรงเป็นธารน�้าพุแห่งชีวิต และจะเสริม
ก�าลังให้กับเส้นประสาทและกล้ามเนื้อของ
ประสบการณ์ทางศาสนา เม่ือละเลยการ 
อธษิฐานหรืออธษิฐานเพยีงบางคร้ังบางคราว 
ตามใจสะดวก คุณจะสูญเสียที่ยึดเหนี่ยว 
ของคณุกบัพระเจ้าไป อวัยวะฝ่ายจติวญิญาณ 
จะสญูเสยีความกระฉบักระเฉงประสบการณ์ 
ทางศาสนาจะอ ่อนแอและขาดความ 
กระปร้ีกระเปร่า. . . . {MYP 249.3}

เป็นเร่ืองน่าอัศจรรย์ท่ีเราอธิษฐาน
อย่างเกดิผลได้ ซึง่มนษุย์มตะผู้ชอบกระท�า 
ความผิดไม่คู่ควรท่ีจะมีอ�านาจทูลขอต่อ 
พระเจ้าได้ แล้วมนษุย์ยงัจะต้องการอ�านาจใด 
ที่สูงส ่งกว ่านี้อีกเล ่า มนุษย์ ท่ีอ ่อนแอ 
บาปหนามีสิทธิพิ เศษที่จะสนทนากับ 
พระผู้สร้างของเขา เรากล่าวถ้อยค�าไปถึง
พระทีน่ัง่ของพระเจ้าผูท้รงเป็นจอมกษตัรย์ิ 
ของจกัรวาลได้ เราร่วมสนทนากับพระเยซ ู
ในขณะท่ีเราด�าเนินไปตามทางได้และ
พระองค์ตรัสว่าพระองค์สถิตอยู่ข้างขวา
ของเรา {MYP 250.1}
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ทุกค�ำอธิษฐำนที่จริงใจจะได้รับ 
ค�ำตอบ

เราคุยกับพระเจ้าด้วยใจของเราได ้
เราร่วมเดินกับพระคริสต์อย่างเป็นเพือ่นได้ 
ในขณะท่ีเรายุง่อยู่กับงานประจ�าวนัของเรา 
เราน�าเสนอความปรารถนาของหวัใจโดยที่
ไม่มีหูมนุษย์คนใดจะได้ยิน แต่ถ้อยค�า
เหล่านั้นจะไม่ตายไปในความเงียบหรือ
แม้แต่จะสูญเปล่าไป ไม่มีสิ่งใดจะมากลืน
ความปรารถนาฝ่ายจิตวิญญาณ ความ 
ปรารถนานีจ้ะดังขึน้ไปอยูเ่หนอืเสยีงอกึทกึ 
ของถนน  เหนือเสียงของเครื่ องจักร 
พระเจ้าทรงเป็นผู ้ที่เราสนทนาด้วยและ
พระองค์จะสดับฟังค�าอธิษฐานของเรา 
{MYP 250.2}

จงทูลขอ แล้วขอ และคุณจะได้รับ 
ทูลขอความถ่อมใจ สติป ัญญา ความ
กล้าหาญ มีความเชื่อท่ีเพิ่มขึ้น ส�าหรับ 
ทกุค�าอธษิฐานทีข่อด้วยความจรงิใจจะได้รับ 
ค�าตอบ ค�าตอบอาจไม่ได้มาตามท่ีคุณ
ปรารถนา หรือในเวลาท่ีคุณต้องการ 
แต่จะมาด้วยวิธีและเวลาท่ีเหมาะที่สุดกับ 
ความต้องการของคุณ ค�าอธิษฐานท่ีคุณ 
ทลูขอในยามโดดเด่ียว ในยามเหนด็เหนือ่ย 
ในยามถูกทดลอง พระเจ้าจะทรงตอบ แต่
จะไม่เป็นไปตามท่ีคุณคาดหวังเสมอไป 
แต่จะเป็นประโยชน์ต่อคุณเสมอ--“Gospel 
Workers,” pp 254-258. {MYP 250.3}

ความรู้และพระปัญญาของพระเจ้าจะเกิดขึ้นกับผู้ที่หมั่นศึกษาวิธี

และพระหัตถกิจของพระองค์ตลอดเวลา

{MYP 189.2}
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79 ลักษณะท่ำทำงของเรำขณะอธิษฐำน

เป็นอภิสิทธิ์ของเราท่ีจะคุกเข่าลง 
ต ่อเบื้องพระพักตร ์ของพระยาห ์เวห ์
เม่ือเราถวายค�าทูลขอต่อพระองค์ขณะ
อธิษฐานทั้งในท่ีสาธารณะและในท่ีส่วนตัว 
ตวัอย่างเช่น พระเยซ ู“ทรงคุกเข่าลง[และ] 
อธิษฐาน” ลูกา 22:41 มีการบันทึกไว้ว่า
สาวกทั้งหลายของพระองค์  “คุกเข่าลง 
[และ] อธิษฐาน” เช่นกัน กิจการ 20:36 
อัครทูตเปาโลประกาศว่า “เพราะเหตุนี้
ข้าพเจ้าจึงคุกเข่าต่อพระบิดา” เอเฟซัส 
3:14 ในการสารภาพบาปของชนชาติ
อิสราเอลต่อเบ้ืองพระพักตร์ของพระเจ้า 
เอสราคุกเข่าลง ดาเนียล “ก็คุกเข่าลง
วันละ 3 คร้ัง อธิษฐานและขอบพระคุณ
พระเจ ้าของท่านอย่างท่ีเคยท�าเสมอ” 
ดาเนยีล 6:10 {MYP 251.1}

การเคารพย�าเกรงพระเจ้าอย่าง
จริงใจได้รับการดลใจจากความตระหนัก
ถึงความยิ่งใหญ่อันไร้ขอบเขตและการ
ส�านึกได้ถึงการทรงร่วมสถิตอยู่ด้วยของ
พระองค ์ ด ้วยความรู ้สึกเช ่นนี้ที่ มีต ่อ 
พระเจ้าทีต่ามองไม่เหน็ ท�าให้หวัใจทกุดวง 
ได้รับความประทับใจอย่างลึกซ้ึง เวลา
และสถานที่ของการอธิษฐานนั้นศักด์ิสิทธิ์
เพราะว่าพระเจ้าประทับอยู่ท่ีนั่น และใน

ขณะท่ีแสดงออกถึงความเคารพย�าเกรง
ด้วยทัศนคติและอากัปกิริยาการวางตัว 
ความรู้สึกที่ดลใจความเคารพย�าเกรงนี้ก็
จะลึกซึ้งย่ิงขึ้น “พระนามของพระองค์นั้น
ศักด์ิสิทธิ์และน่าคร้ามกลัว” สดุดี 111:9 
ตามท่ีผู้ประพันธ์สดุดีกล่าวไว้เช่นนั้น เม่ือ
ทูตสวรรค์ทั้งหลายเอ่ยพระนามนั้นก็ต้อง 
ป ิดบังหน้าตนเอง มนุษย์ ท่ีล ้มลงและ
บาปหนาเช่นเราเม่ือริมฝีปากกล่าวถึง
พระนามนี้ย่ิงควรจะเคารพย�าเกรงมาก
เพยีงไร {MYP 251.2}

จะเป็นการดียิ่งท่ีทั้งผู ้สูงวัยและ 
คนหนุ่มสาวจะใคร่ครวญถึงถ้อยค�าในพระ 
คัมภีร์ที่แสดงให้เห็นว่าจะต้องปฏิบัติต่อ 
สถานท่ีซึ่งพระเจ้าสถิตอยู่ร่วมด้วยเป็น 
พเิศษอย่างไร “ถอดรองเท้าของเจ้าออกเสยี” 
พระองค์ทรงบัญชาแก่โมเสสท่ีพุ่มไม้ลุก
เป็นไฟว่า “เพราะว่าตรงที่เจ้ายืนอยู่นี้เป็น 
ทีศ่กัดิส์ทิธิ”์ อพยพ 3:5 และยาโคบ หลังจาก 
ท่ีเห็นนิมิตของทูตสวรรค์ ถึงกับอุทานขึ้น 
มาว่า  “พระยาห์เวห์ทรงอยู ่ ณ ที่นี้แน ่
ทีเดียว แต่ข้าเองไม่รู ้” ปฐมกาล 28:16 
--“Gospel Workers,” pp.178, 179. 
{MYP 251.3}
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บทที่

80 ควำมเชื่อและกำรอธิษฐำน

โดยความเชื่อในพระคริสต์ ทุก
อุปนิสัยที่บกพร่องจะได้รับการเติมเต็ม 
ทุกความเสื่อมเสียจะถูกช�าระให้บริสุทธิ ์
ทุกข้อผิดพลาดจะถูกแก้ไข ทุกความดีเลิศ
จะได้รบัการพฒันาให้ดีขึน้ {MYP 252.1}

“พวกท่านได้รับความครบบริบูรณ์
ในพระองค์” โคโลสี 2:10 {MYP 252.2}

การอธิษฐานและความเชื่อมีความ
สัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด และจ�าเป็นต้อง
ศึกษาไปพร้อมกัน ในค�าอธิษฐานท่ีเปี่ยม
ด้วยความเชือ่เป็นศาสตร์ของพระเจ้า เป็น
ศาสตร์ซึ่งทุกคนที่ต้องการประสบความ 
ส�าเร็จในชีวิตต้องเข้าใจ พระคริสต์ตรัสว่า 
“เมื่อพวกท่านอธิษฐานขอสิ่งใด จงเชื่อว่า 
ได้รบั แล้วพวกท่านจะได้รบัสิง่นัน้” พระองค์ 
ตรสัไว้อย่างชดัเจนว่าค�าทูลขอของเราต้อง
เป็นไปตามน�า้พระทัยของพระเจ้า เราต้อง
ขอในสิ่งท่ีพระองค์ทรงสัญญาไว้แล้ว และ
ไม่ว่าเราจะได้รับส่ิงใดจะต้องถูกน�าไปใช้
เพื่อท�าตามน�้าพระทัยของพระองค์ เม่ือ

ปฏิบัติได้ตามเงื่อนไขแล้ว พระสัญญาก็
แจ่มแจ้งชดัเจน {MYP 252.3}

ส�าหรับค�าทูลขอการอภัยบาป การ
ทรงร่วมสถิตของพระวิญญาณบริสุทธิ ์
การมีอารมณ์เหมือนพระคริสต์ ปัญญา
และพละก�าลังเพื่อรับใช้พระราชกิจของ
พระองค์ ของประทานอันใดที่พระองค์
ทรงสัญญาไว้ เราทูลขอส่ิงเหล่านี้ได้ จาก
น้ันเราต้องเชื่อว่าเราจะได้รับ และทูลค�า
ขอบพระคุณคืนพระเจ้าเม่ือเราได้รับแล้ว 
{MYP 252.4}

เราไม่จ�าเป็นต้องมองหาสัญญาณ
บอกเหตุถึงการได้รับพระพร พระพรมี
อยู่ในพระสัญญา และเราจึงควรท�างาน
ของเราต่อไปโดยม่ันใจว่าส่ิงท่ีพระเจ้า
ทรงสัญญาไว้พระองค์จะทรงกระท�า และ
พระพรนั้นท่ีเรามีอยู่แล้วจะเป็นจริงขึ้นมา
เม่ือเราต้องการมากที่สุด--“Education,” 
pp. 257, 258. {MYP 252.5}
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บทที่

 81 คุณค่ำของกำรศึกษำพระคัมภีร์

การศึกษาพระคัมภีร์มีคุณค่าเสริม
สร้างปัญญาเหนือกว่าการศึกษาศาสตร์
อื่นใด มีเนื้อหาความคิดในสาขาอื่นๆ ที่
เยาวชนจะค้นคว้าศึกษาในพระวจนะของ
พระเจ้าได้มากถึงขนาดนี้เพียงไร สมอง
จะเจาะลึกยิ่งขึ้นและมากขึ้นในการศึกษา
ค้นคว้า และด้วยทุกความพยายามเพื่อท่ี
จะเข้าใจสัจธรรมเขาจะรวบรวมพลังเอาไว้ 
ถึงกระนั้นก็ยังมีเร่ืองไร้ขีดจ�ากัดท่ีอยู่ไกล
โพ้นออกไป {MYP 253.1}

ผู ้ที่แสดงตนว ่ารักพระเจ ้าและ
เคารพนับถือส่ิงท่ีบริสุทธิ์ศักด์ิสิทธิ์แต่ยัง
คงปล่อยให้สมองหลงงมงายอยูกั่บเรือ่งผวิ
เผินไร้สาระและเร่ืองไร้ความจริงก�าลังพา
ตนเองไปอยู่ในดินแดนของซาตาน และ
ช่วยมันท�างาน หากเยาวชนจะศึกษาพระ
ราชกิจอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในธรรมชาติ
รวมทั้งความเกรียงไกรและฤทธานุภาพ
ของพระองค์ตามที่ส�าแดงไว้ในพระวจนะ
ของพระองค์แล้ว พวกเขาจะออกจากการ
ฝึกฝนเช่นนี้ด้วยศักยภาพท่ีคล่องแคล่ว
และสูงส่ง ได้รับความกระปรี้กระเปร่าโดย
ไม่มีความเกี่ยวดองกับความหยิ่งทะนง 
ด้วยการใคร่ครวญถึงความมหัศจรรย์แห่ง
ฤทธานุภาพของพระเจ้า สมองจะเรียนรู้
บทเรียนยากที่สุดแต่มีประโยชน์ท่ีสุดของ
บทเรียนทั้งหลายว่าปัญญาของมนุษย์ 
หากไม่ผูกติดกับพระเจ้าผู้ทรงไร้ขีดจ�ากัด

และช�าระด้วยพระคุณของพระคริสต์แล้ว 
คอืความโง่เขลา {MYP 253.2}

พระรำชกิจกำรไกล่เกลี่ยของ 
พระคริสต์

พระราชกิจของพระบุตรผู ้ทรง
เป็นที่รักของพระเจ้าในการด�าเนินการ
เชื่อมผู้ถูกสร้างเข้ากับพระผู้ทรงสร้าง ผู้มี
ขอบเขตจ�ากัดเข้ากับพระผู้ไม่มีขอบเขต
จ�ากัดด้วยความเป็นพระเจ้าของพระองค์
เอง พระราชกิจนี้เป็นเร่ืองที่เราต้องใช้
ความคิดไปตลอดชีวิตของเรา พระคริสต์
ทรงประกอบกิจนี้เพื่อยืนยันความบริสุทธิ์
ไร้เดียงสาและความจงรักภักดีของผู้มีชีวิต
ในโลกอื่น รวมท้ังช่วยผู ้ท่ีหลงหายและ
ก�าลังพินาศในโลกนี้ให้รอด พระองค์ทรง 
เปิดช่องทางแก่ผู ้ไม่เชื่อฟังให้กลับมา 
สวามิภกัด์ิต่อพระเจ้า ในเวลาเดียวกันก็ทรง 
คุ้มครองผู้บรสิุทธิ์อยูแ่ล้วไม่ใหเ้ป้ือนมลทนิ 
{MYP 253.3}

ในขณะท่ีเราปีติยินดีว่ามีโลกอื่น
ซ่ึงไม่เคยล้มลงในบาป โลกเหล่านี้ถวาย
ค�าสรรเสริญและถวายเกียรติและพระสิริ
แด่พระเยซูคริสต์ส�าหรับแผนการแห่ง
การไถ่เพื่อช่วยบุตรทั้งหลายของอาดัม 
รวมท้ังเพื่อยืนยันสถานะและอุปนิสัยอัน
บริสุทธิ์ของพวกเขาเอง พระกรท่ีทรงยกชู 
มนษุยชาตใิห้พ้นจากความพนิาศซึง่ซาตาน 
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น�ามาให้เผ่าพันธุ ์มนุษย์โดยการล่อลวง
ของมันทรงเป็นพระกรเดียวกันกับท่ีทรง
ปกป้องรกัษาชาวโลกอื่นๆ ใหพ้น้จากบาป 
โลกทุกใบในห้วงจักรวาลอันกว้างใหญ่
ไพศาลต่างได้รับการดูแลและสนับสนุน
จุนเจือของพระบิดาและพระบุตรทั้งสิ้น 
และการคุ้มครองนีก็้ยงัคงอยูกั่บมนษุยชาติ
ทีล้่มลงในบาป พระคริสต์ยงัทรงทูลขอเพือ่
แก้ต่างแทนมนุษย์ และความเป็นระเบียบ
ในโลกอื่นๆ ท่ีตาเปล่ามองไม่เห็นก็เป็น 
พระราชกิจการแก้ต่างของพระองค์เช่นกัน 
ใจความส�าคัญเหล่านี้ยังไม่ย่ิงใหญ่และ
ส�าคัญพอท่ีเราจะน�าไปไตร่ตรองและเชิญ
ชวนให้เราถวายความซาบซึ้งในพระคุณ
และสรรเสรญิพระเจ้าหรอื {MYP 254.1}

กำรพัฒนำด้ำนปัญญำ
จงกางพระคมัภร์ีออกให้แก่เยาวชน 

ของเรา ดึงความสนใจของพวกเขาไปยัง
ขุมทรัพย์ท่ีซ่อนอยู่ สอนพวกเขาให้ค้นหา
อัญมณีแห่งสัจธรรม แล้วพวกเขาจะเกิด
พลังทางปัญญาชนิดท่ีปรัชญาท้ังหมดท่ีมี
อยู่ไม่อาจมอบให้พวกเขาได้ เนื้อหาอันย่ิง
ใหญ่ที่พระคัมภีร์กล่าวถึง ถ้อยค�าอันงาม
สง่าเรียบง่ายท่ีได้รับการดลใจ สาระส�าคัญ
อันสูงส่งที่น�าเสนอให้กับจิตใจ ความสว่าง
ที่คมและชัดแจ้งจากพระที่นั่งของพระเจ้า 
ซึ่งสร้างความกระจ่างให้กับความเข้าใจ 
สิ่งเหล่านี้จะพัฒนาพลังของสติปัญญาไป
จนถึงขอบเขตท่ียากจะเข้าใจและไม่อาจ
อธบิายได้อย่างเตม็ที ่{MYP 254.2}

พระคัมภีร์น�าเสนอสาขาความรู้ท่ี

ไร้ขอบเขตแก่จินตนาการซึ่งมีคุณลักษณะ
สูงส่งกว่างานสร้างสรรค์จากปัญญาที่
ตื้นเขินและไม่ได้รับการช�าระให้บริสุทธ์ิ
เฉกเช่นฟ้าสวรรค์ท่ีสูงกว่าแผ่นดินโลก 
ประวตัศิาสตร์ท่ีได้รับการดลใจของเผ่าพนัธุ์ 
ของเราจดัวางไว้ในมือของทกุคนแล้ว บัดนี ้
ทกุคนสามารถเร่ิมต้นค้นคว้าได้ด้วยตวัเอง 
พวกเขาจะเริ่มคุ้นเคยกับพ่อแม่คู่แรกของ
เราในขณะที่ทั้งสองด�าเนินชีวิตในสวน
เอเดนอย่างบริสุทธิ์ไร้มลทิน เพลิดเพลิน
กับการสื่อสัมพันธ ์ กับพระเจ ้าและทูต
สวรรค์ทั้งหลายท่ีไร้บาป พวกเขาแกะรอย
กลับไปสู ่การเข้ามาของบาปและผลที่มี
ต่อเผ่าพันธุ ์มนุษย์ และติดตามไปทีละ
ก้าวตามแนวทางของประวัติศาสตร์อัน
ศักด์ิสิทธิ์ตามที่บันทึกเร่ืองราวการไม่
เชื่อฟังและการไม่ส�านึกบาปของมนุษย์
และผลตอบแทนของบาปอย่างยุติธรรม 
{MYP 255.1}

วัฒนธรรมระดับสูงที่สุด
ผู้อ่านสามารถสนทนากับบรรพชน 

และผู ้ เผยพระวจนะ  เขาเข ้าไปอยู ่ใน
เหตุการณ ์ บันดาลใจเหตุการณ ์แล ้ว
เหตุการณ์เล่าได้ เขามองเห็นพระคริสต์
ผู ้ทรงครองราชย์บัลลังก์บนสวรรค์ พระ
ผู ้ทรงเทียบเท่าพระเจ้า เสด็จลงมาจุติ
เป็นมนุษย์และสานแผนงานของการไถ่
มนุษยชาติให้รอดจากโซ่ตรวนของมาร
ซาตานซึ่งผูกมัดพวกเขาจนส�าเร็จได ้ 
ท�าให้พวกเขาคืนสู่พระฉายของพระเจ้า 
พระคริสต์ทรงรับสภาพมนุษย์มาไว้กับ
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ตัวเองและรักษาสถานะภาพของการเป็น 
มนุษย์ถึง 30 ปีและจากนั้นประทานจิต 
วิญญาณของพระองค์เองเป็นเคร่ืองถวาย 
บูชาบาป เพือ่มนษุยชาติจะได้ไม่ต้องพนิาศ 
เรื่องนี้เป็นหัวข้อให้ครุ ่นคิดอย่างลึกซึ้ง
และเป็นการศึกษาที่เข้มข้นที่สุด.  .  .  . 
{MYP 255.2}

จงให้สมองไขว่คว้าเร่ืองการเปิดเผย 
สัจธรรมอันยิ่งใหญ่นี้ไว้ให้ม่ัน แล้วมันจะ 
เลิกสนใจเร่ืองไร ้สาระอีกต่อไป มันจะ
หันหนีด้วยความสะอิดสะเอียนไปจาก
วรรณกรรมขยะ  และความบันเทิงที ่
ไร้ประโยชน์ซึ่งคอยท�าลายศีลธรรมของ
เยาวชนในยุคนี้ ผู้ที่แลกเปล่ียนความคิด
เห็นอย่างสนิทสนมกับกวีและนักปราชญ์
ต่างๆ ของพระคมัภีร์ และจติวญิญาณของ
พวกเขาได้รับแรงดลใจจากวีรกรรมอัน 
เกรียงไกรของเหล่าวรีชนแห่งความเชือ่นัน้ 
จะก้าวออกจากแหล่งปัญญาอันอุดมนี ้
ด้วยหวัใจท่ีบริสุทธิก์ว่าและจติใจท่ีสงูส่งกว่า 
ที่พวกเขาไปทุ่มเทอยู่กับการศึกษาเล่า
เรียนผลงานของนักประพันธ์ทางโลกหรือ
พินิจพิเคราะห์และยกย่องความกล้าหาญ
ของบรรดากษัตริย์ฟาโรห์ กษัตริย์เฮโรด
และจักรพรรดิซีซาร ์ทั้งหลายของโลก 
{MYP 255.3}

พลงัของเยาวชนส่วนใหญ่อยู่แน่นิง่ 
เพราะพวกเขาไม ่ได ้น�าความย�าเกรง
พระเจ ้ามาเป ็นจุดเริ่มต ้นของปัญญา 
พระยาห์เวห์ประทานปัญญาและความรู้
แก่ดาเนียลเนื่องจากเขาไม่ยอมให้อ�านาจ
อื่นใดมามีอิทธิพลขัดขวางหลักการทาง

ศาสนาของเขา เหตุผลท่ีเรามีคนฉลาด
ปราดเปร่ือง หนกัแน่นและมีคณุค่าจ�านวน
น้อยนิด ก็เพราะพวกเขาคิดท่ีจะแสวงหา
ความย่ิงใหญ่โดยตัดขาดจากสวรรค ์ 
{MYP 256.1}

พระเจ ้าไม ่ได ้ รับความย�าเกรง 
ความรักและเกียรติจากเหล่าบุตรท้ังหลาย
ของมนุษย์ พวกเขาไม่ได้ด�าเนินชีวิตตาม 
หลกัศาสนาอย่างท่ีพวกเขาอ้าง พระยาห์เวห์ 
จงึทรงประกอบกิจในมนษุย์ได้เพยีงเลก็น้อย 
เนื่องจากเขาหลงค�าเยินยอได้ง่ายมาก 
และพร้อมที่จะคิดว่าตนเองนั้นเกิดผล 
พระเจ้าทรงประสงค์ให้เราพฒันาศกัยภาพ
ของเราให้เพิ่มข้ึน และให้เราใช้ทุกสิทธิ
พิเศษเพื่อค้นหา ปลูกฝังและเสริมความ
เข้าใจ มนุษย์เกิดมาเพื่อชีวิตท่ีสูงส่งกว่า 
สง่างามกว่าท่ีเป็นอยู่ ระยะเวลาของชวีติอมตะ 
ที่เราก�าลังด�าเนินอยู่นี้เป็นการเตรียมชีวิต 
เพื่อให้คู่ควรกับชีวิตของพระเจ้า {MYP 
256.2}

พระคัมภร์ีเป็นอำจำรย์ย่ิงใหญ่ทีสุ่ด
มีวชิาใดบ้างทีพ่ระคัมภร์ีศักด์ิสทิธ์ินี้ 

น�าเสนอเพื่อให้สมองได้วิเคราะห์ไตร่ตรอง 
เราจะหาสาระอื่นที่สูงค่ากว่านี้ได้จากที่ใด 
มีเร่ืองราวใดที่น่าสนใจกว่าเร่ืองนี้อีกไหม 
ในแง่คิดใดท่ีงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์
ต่างๆ ของมนุษย์จะเทียบความบริสุทธิ์ 
สูงส ่งและความลึกลับกับศาสตร ์ของ 
พระคัมภีร์ได้บ้าง มีสิ่งอื่นใดอีกไหมที่จะ
เค้นพลังของความนึกคิดและปัญญาของ
มนุษย์ได้อย่างลึกซึ้งและแรงกล้าเช่นนี ้
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{MYP 257.1}
หากเรายอมให้พระคัมภร์ีพดูกบัเรา 

พระคัมภร์ีจะสอนเราถงึเร่ืองท่ีไม่มีส่ิงอืน่ใด 
สอนเราได้ แต่อนจิจา เรายุง่อยู่กับทุกเร่ือง 
ยกเว้นพระวจนะของพระเจ้า วรรณคดี 
ไร้ค่า นิยายปั้นแต่ง เราล้วนอ่านกันอย่าง 
ละโมบในขณะที่พระคัมภีร์ซึ่งเต็มไปด้วย 
ขุมทรัพย์ของสัจธรรมอันศักด์ิสิทธิ์กลับ 
ถูกมองข้ามวางท้ิงไว ้บนโต ๊ะ หากน�า 
พระวจนะศกัด์ิสิทธิม์าเป็นกฎแห่งชวิีตแล้ว 
พระวจนะจะขัดเกลา ยกชูและช�าระชีวิต
ให้บริสุทธิ์ พระวจนะเป็นพระสุรเสียงของ
พระเจ้าที่มาถึงมนุษย์ แล้วเราจะไม่สนใจ
หรอื {MYP 257.2}

“การอธิบายพระวจนะของพระองค์
ให้ความสว่าง ทั้งให้ความเข้าใจแก่คน
รู้น้อย” สดุดี 119:130 เหล่าทูตสวรรค ์
ยืนเคียงข้างผู้ท่ีก�าลังศึกษาพระคัมภีร์อยู่ 
เพือ่ดลใจและให้ความกระจ่างแก่สตปัิญญา 
พระบัญชาของพระคริสต์มาถึงเราด้วย 
ฤทธานภุาพเช่นเดียวกบัท่ีประทานแก่เหล่า 
สาวกในยุคแรกเม่ือหนึง่พนัแปดร้อยปีทีแ่ล้ว 
“พวกท่านค้นดูในพระคัมภีร์เพราะท่าน
คิดว่าในนั้นมีชีวิตนิรันดร์ และพระคัมภีร์
น้ันเองเป็นพยานให้กับเรา” ยอห์น 5:39-- 
Review and Herald, January 11, 1881. 
{MYP 257.3}

ความเกียจคร้านและความไม่เอาใจใส่

ต่อการขวนขวายหาความรู้นั้นเป็นบาป  

{MYP 185.2}
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บทที่

82 ค้นหำพระคัมภีร์ด้วยตนเอง

คนหนุ่มสาวควรค้นอ่านพระคัมภีร์
เพื่อตนเอง พวกเขาไม่ควรรู้สึกว่าการมีผู้
อาวุโสในประสบการณ์ค้นหาสัจธรรม และ
ผู้ที่อ ่อนวัยกว่ายอมรับสิทธิอ�านาจของ
พวกเขาก็พอแล้ว ชนชาติยิวพินาศท้ัง 
ประเทศอนัเนือ่งจากพวกเขาถกูธรรมจารย์ 
ปุโรหิตและผู้ปกครองชักน�าให้ออกไปจาก
สัจธรรมของพระคัมภีร์ หากพวกเขายอม
เชื่อค�าสอนของพระเยซู และศึกษาค้นหา
พระคมัภร์ีด้วยตนเอง พวกเขาคงไม่พนิาศ 
{MYP 258.1}

เป็นไปไม่ได้ที่สมองของผู้ใดผู้หนึ่ง
จะเข้าใจถึงความไพบูลย์และความย่ิงใหญ่
ทั้งหมดของพระสัญญาของพระเจ้าแม้
เพียงข้อเดียว คนหนึ่งอาจจับพระสิริของ

มุมมองหนึ่งได้ ส่วนอีกคนเห็นถึงความ
งดงามและความสง่าในอีกจุดหนึ่ง แล้ว
จิตวิญญาณได้รับการเติมเต็มด้วยความ 
กระจ่างของสวรรค์ หากเรามองเหน็พระสริ ิ
ทั้งหมด จิตวิญญาณจะหมดสติ แต่เรา
สามารถทนการเปิดเผยจากพระสัญญา
ต่างๆ ของพระเจ้าได้มากกว่าที่เราชื่นชม
อยู่ในปัจจุบัน ดิฉันเศร้าใจเม่ือคิดว่าเราได้
มองข้ามความไพบูลย์ของพระพรที่ทรง
จัดเตรียมไว้ให้เราไปมากเพียงไร เราพึง
พอใจกบัตนเองด้วยความกระจ่างท่ีส่องมา
อย่างเจิดจ้าเพียงชั่วครั้งชั่วคราวในเมื่อเรา 
เดินไปในความกระจ่างของการทรงร่วมสถติ 
ของพระองค์ได้ทุกวัน--“Testimonies to 
Ministers,” pp. 109, 111. {MYP 258.2}

พระคัมภีร์ต้องเป็นความกระจ่างและครูสอนของเรา

{MYP 189.2}
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บทที่

83 ควำมพำกเพียรในกำรศึกษำพระคัมภีร์

“พวกท่านค้นดูในพระคัมภีร์เพราะ 
ท่านคิดว่าในนั้นมีชีวิตนิรันดร์” ยอห์น 
5:39 การค้นหาหมายถงึการมองหาส่ิงของ 
ที่หายไปอย่างไม่ลดละ จงค้นหาขุมทรัพย์
ที่ซ่อนอยู่ในพระวจนะของพระเจ้า คุณไม่ 
อาจขาดสิง่เหล่านีไ้ด้ จงศึกษาข้อพระคมัภร์ี 
ที่เข้าใจยาก น�าพระคัมภีร์แต่ละข้อมา 
เปรียบเทียบกัน แล้วคุณจะค้นพบว่า 
พระคัมภีร ์ เป ็นกุญแจไขข้อสงสัยของ 
พระคมัภร์ีเอง {MYP 259.1}

ผูท่ี้ศึกษาพระคัมภร์ีด้วยใจอธษิฐาน 
จะก้าวออกจากการค้นคว้าในแต่ละครั้ง
ด้วยความฉลาดที่มากขึ้นกว่าก่อนการ
ค ้นคว ้า ข ้อความยุ ่งยากบางตอนถูก
คล่ีคลายให้กระจ่าง เพราะพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ทรงประกอบกิจตามที่บันทึกไว้
ในพระธรรมยอห์นบทที่ สิบส่ี  “แต่องค ์
ผู้ช่วยคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งพระบิดา 
จะทรงใช้มาในนามของเรานั้นจะทรงสอน 
พวกท่านทกุสิง่ และจะท�าให้ระลึกถงึทุกส่ิง 
ที่เรากล่าวกับท่านแล้ว” ยอห์น 14:26 
{MYP 259.2}

ไม่มีส่ิงใดที่มีคุณค่าจะหามาได้โดย 
ไม่ต้องลงแรงด้วยความจริงใจอย่างพาก 
เพียรทรหดอดทน ในธุรกิจ ผู้มีความตั้งใจ 
เท่านัน้จะเหน็ผลแห่งความส�าเร็จ เราไม่อาจ 
คาดหวังจะได้รับความรู้ฝ่ายจิตวิญญาณ 
หากไม่ทุ่มเทอย่างจริงใจ ผู้ที่ต้องการได้

อัญมณีแห่งสัจธรรมต้องลงมือขุดค้นดั่ง 
เช่นคนงานเหมืองทีล่งมือขุดหาแร่อนัล�า้ค่า 
ทีฝั่งอยูใ่นพืน้โลก {MYP 259.3}

ผูท้ีท่�างานอย่างขอไปทแีละไม่เตม็ใจ 
จะไม่มีวันพบกับความส�าเร็จ คนหนุ่มหรือ
คนสูงวัยจะต้องอ่านพระวจนะของพระเจ้า 
และไม่ใช่เพียงแค่อ่านเท่านั้นแต่พวกเขา
ควรศึกษาด้วยความจริงใจอย่างขยันขัน
แข็ง ด้วยการอธิษฐาน ความเชื่อและการ
ค้นหา ด้วยการท�าเช่นนี้ พวกเขาจึงจะพบ
ขุมทรัพย์ท่ีซ่อนอยู่ เพราะพระยาห์เวห์
จะทรงกระตุ้นความเข้าใจของพวกเขา 
{MYP 259.4}

ใจที่เปิดกว้ำง
ในการศกึษาพระวจนะ ให้ท้ิงความ

คิดท่ีไตร่ตรองไว้ก่อนรวมทั้งแนวคิดท่ีรับ
มาจากบรรพบุรุษและประเพณีปฏิบัติไว้
ตรงประตูทางเข้าของการศึกษาส�ารวจ 
คุณจะไม ่มีทางไปถึงสัจธรรมหากคุณ
ต้องการศึกษาเพื่อพิสูจน ์แนวคิดของ
ตนเอง จงท้ิงส่ิงเหล่านี้ไว้ตรงทางเข้า และ 
ก้าวเข้ามาด้วยหัวใจท่ีถ่อมเพื่อเปิดใจฟัง 
สิ่งที่พระองค์จะตรัสกับคุณ เหมือนด่ัง
ผู ้แสวงหาสัจธรรมผู ้ถ ่อมตนที่นั่งแทบ
พระบาทของพระคริสต์และเรียนรู ้จาก
พระองค์ พระวจนะน�าความกระจ่างมาให้
เขา ส�าหรับผู้ท่ีนึกว่าตนเองนั้นฉลาดเกิน 



210 ] 
Messages to Young People
ข่าวประเสริฐส�าหรับเยาวชน

กว่าทีจ่ะศกึษาพระคมัภร์ี พระครสิต์ตรสัว่า 
คุณต้องมีใจถ่อมและอ่อนน้อมหากคุณ
ปรารถนาที่จะได้ปัญญาในเร่ืองความรอด 
{MYP 260.1}

อย่าอ่านพระวจนะด้วยความเข้าใจ
ตามความคิดเห็นในอดีตของคุณ แต่จง
อ่านด้วยใจท่ีปราศจากอคต ิแล้วค้นดูอย่าง
ละเอยีดถีถ้่วนและด้วยใจอธษิฐาน ในขณะ
ที่คุณอ่าน หากตระหนักว่าความคิดเห็น
เก่าก่อนของคณุไม่สอดคล้องกบัพระวจนะ 
จงอย่าพยายามเปลีย่นพระวจนะให้เข้ากบั
ความเห็นของคุณ ให้เปล่ียนความคิดเห็น
ของคุณให้สอดคล้องกับพระวจนะ อย่า
ปล่อยให้สิ่งท่ีคุณเชื่อหรือสิ่งท่ีคุณปฏิบัติ
ในอดีตมาควบคุมความเข้าใจของคุณ 
จงเปิดตาใจให้กว้างเพี่อรับรู้สิ่งมหัศจรรย์
จากธรรมบัญญัตินี้ จงค้นหาสิ่งต่างๆ ท่ี
บันทกึไว้แล้ว และเอาเท้าของคณุไปวางไว้
บนพระศิลานรินัดร์นัน้ {MYP 260.2} 

ควำมรู้เกี่ยวกับพระประสงค ์
ของพระเจ้ำ

ความรอดของเราขึ้นอยู่กับความรู้ 
ของเราในเร่ืองพระประสงค์ของพระเจ้า
ตามที่บรรจุไว้ในพระวจนะของพระองค์ 
อย ่าหยุดการทูลขอและการแสวงหา
พระเจ้าพระผู้ทรงเป็นสัจธรรม คุณต้องรู้ 
หน้าที่ของตนเอง คุณจ�าเป็นต้องรู้ว่าคุณ
ต้องท�าอะไรบ้างเพื่อให้ได้รับความรอด 
และเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าที่คุณ
ควรจะเข้าใจในสิ่งท่ีพระองค์ตรัสแก่คุณ
แล้ว แต่คุณต้องฝึกฝนความเชือ่ ในขณะท่ี

คุณค้นดูพระคัมภีร์ คุณต้องเชื่อว่าพระเจ้า
ด�ารงพระชนม์อยู ่ และพระองค์ทรงให้
รางวัลแก่ผู้ท่ีแสวงหาพระองค์ด้วยความ
ขยนัขนัแข็ง {MYP 260.3}

โอ ้  จงค ้นดูพระคัมภีร ์ด ้วยใจที่ 
กระหายอาหารฝ่ายจิตวิญญาณ จงเจาะ 
ให้ลึกลงไปในพระวจนะเหมือนเช่นคนงาน 
เหมืองเจาะลึกลงไปในชั้นหินเพื่อค้นหา 
สายแร่ทองค�า อย่าหยุดค้นหาจนกระท่ัง 
คุณเรียนรู้ถึงความสัมพันธ์ของคุณที่มีต่อ 
พระเจ้าและพระประสงค์ของพระองค์ท่ีมี 
ต ่อตัวคุณ--The Youth’s  Instructor, 
July 24, 1902. {MYP 261.1}

ควำมเคำรพย�ำเกรง 
ขณะศึกษำพระคัมภีร์

เราต้องเข้ามาศึกษาพระคัมภีร์
ด้วยความย�าเกรง ด้วยความรู้สึกว่าเรา
อยู่ต่อเบื้องพระพักตร์ของพระเจ้า ความ
ไม่เอาจริงเอาจังและความเหลาะแหละ
จะต้องถูกปัดท้ิงไป ในขณะที่พระวจนะ
บางตอนเข้าใจได้อย่างง่ายดายนั้น ความ
หมายแท้จริงของตอนอื่นๆ อาจไม่ชัด
แจ้งในทันที จะต้องมีความอดทนในการ
ศึกษาและการไตร่ตรองและการอธิษฐาน
อย่างจริงใจ ในขณะท่ีนักเรียนทุกคนเปิด
พระคัมภีร์นั้น เขาควรทูลขอการเปิดเผย
ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ และพระสัญญา
นั้นมีแน่นอนว่าจะได ้รับพระวิญญาณ 
{MYP 261.2}

ท่าทีจติใจในขณะท่ีคุณเข้ามาค้นหา 
พระคัมภีร์จะเป็นตัวก�าหนดคุณลักษณะ
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ของผู้ช่วยที่อยู่ข้างกายของคุณ ทูตสวรรค์ 
จากโลกแห่งความสว่างจะอยู่ร่วมกับผู้ท่ี 
แสวงหาการทรงน�าจากพระเจ้าด้วยจิตใจ 
ทีมี่ความอ่อนน้อมถ่อมตน แต่ถ้าพระคมัภีร์ 
ถกูเปิดออกอ่านด้วยความไม่เคารพย�าเกรง 
ด้วยความรู้สึกว่าตนเองเก่งกล้าฉลาด 

เพียงพอ หากหัวใจเต็มล้นไปด้วยอคติ 
ซาตานจะอยู ่ข ้างกายคุณ และมันจะ
ท�าให้ถ้อยค�าเรียบง่ายของพระวจนะของ 
พระเจ้าเป็นความกระจ่างท่ีถูกบิดเบือน-- 
“Testimonies to Ministers,” pp. 107-108. 
{MYP 261.3}

พระเจ้าประทานพละก�าลังทางปัญญา

และทางศีลธรรมแก่เรา

{MYP 412.2}
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บทที่

 84 รำงวัลของกำรศึกษำพระคมัภร์ีอย่ำงขยัน 
	 	 หมั่นเพียร

การค้นหาสจัธรรมจะให้ผลตอบแทน 
ทกุขัน้ตอน และการค้นพบแต่ละคร้ังจะเปิด 
ทุ่งกว้างอันอุดมเพื่อให้เขาส�ารวจ มนุษย์
เปลีย่นไปตามสิง่ท่ีพวกเขาใคร่ครวญ หาก
ความคิดและการงานสามัญธรรมดาเป็น
ที่ดึงดูดความสนใจของเขาแล้ว คนนั้นจะ
เป็นคนธรรมดาสามัญ หากเขาเป็นคนไม่
ใส่ใจในส่ิงใดเลย เพยีงได้แต่เข้าใจสจัธรรม
ของพระเจ้าอย่างผิวเผิน เขาจะไม่ได้รับ
พระพรอันอุดมสมบูรณ์ตามท่ีพระเจ้าทรง
ตัง้พระทยัทีจ่ะประทานแก่เขา เป็นกฎของ
ด้านสติปัญญาท่ีว่า สมองจะคับแคบหรือ
ขยายออกให้กว้างไปตามขอบเขตของส่ิงที่
เขาคุน้เคย {MYP 262.1}

พลังทางปัญญาจะหดเล็กลงอย่าง
แน่นอนและจะสูญเสียความสามารถใน 
การจบัความหมายอย่างลึกซึง้ของพระวจนะ 
ของพระเจ้า  เว้นเสียแต่ว ่าพวกเขาจะ
ทุ่มเทค้นหาสัจธรรมอย่างเอาจริงเอาจัง

และอย่างไม่ลดละ สมองจะขยายกว้างขึ้น
หากใช้เพื่อค้นหาความสัมพันธ์ในเร่ือง
ต่างๆ ของพระคัมภีร์ เพื่อเปรียบเทียบ
ข้อพระคัมภีร์กับข้อพระคัมภีร์ และเร่ือง
ฝ่ายจิตวิญญาณกับเร่ืองฝ่ายจิตวิญญาณ 
จงลงลึกไปใต้พื้นผิวเพราะขุมทรัพย์ทาง
ปัญญาท่ีอุดมท่ีสุดก�าลังรอคอยนักเรียน
ที่มีทักษะและความขยันหม่ันเพียรอยู่-- 
Review and Herald, July 17, 1888. 
{MYP 262.2}

พระคัมภีร์คือผู้น�ำทำง
จงให้นักเรยีนนกัศกึษาพึง่พระคัมภีร์ 

เป็นผู ้น�าทางและยึดม่ันไว้เป็นหลักการ 
ของเขา แล้วเขาจะสามารถไขว่คว้าเพื่อ 
บรรลุถงึผลส�าเร็จทีส่งูส่งเท่าทีใ่จปรารถนา-- 
“Ministry of Healing,” p. 465. {MYP 
262.3}
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85 พระคัมภีร์เป็นผู้ให้กำรศึกษำ

ในฐานะผู้ให้การศึกษา พระคัมภีร ์
ศักด์ิสิทธิ์เป็นผู้ให้การศึกษาที่ไม่มีคู่แข่งใด 
จะเทียบเคียงได้ พระคัมภีร์เป็นประวัติ-
ศาสตร์โบราณท่ีสุดและครอบคลุมเนื้อหา 
กว้างขวางท่ีสดุ ทีม่นษุย์ถอืครอง พระคัมภร์ี 
ก�าเนิดโดยตรงจากธารน�้าพุแห่งสัจธรรม 
นรินัดร์และพระหตัถ์ของพระเจ้าทรงปกปักษ์ 
รักษาความบริสุทธิ์ของพระคัมภีร์ไว้ตลอด 
กาลเวลาที่ผ่านมา พระคัมภีร์ท�าให้อดีต 
อันยาวนานท่ีผ่านมากระจ่างขึ้นในขณะท่ี 
งานวิจัยของมนุษย์พยายามเจาะลึกค้นหา 
แต่ไร้ผล ในพระวจนะของพระเจ้าเท่านั้น 
ทีเ่รามองเหน็ฤทธานภุาพท่ีวางรากฐานของ 
โลกและที่เบิกท้องฟ้าออก ในท่ีนี่เท่านั้น 
ที่เราจะพบบันทึกที่แท้จริงเรื่องการก�าเนิด 
ของบรรดาประชาชาติ ในที่นี่เท่านั้นที่ระบุ 
ถึงประวัติของเผ ่าพันธุ ์มนุษย ์โดยไม ่
เปรอะเปื้อนด้วยความยโสหรืออคติของ
มนษุย์ {MYP 263.1}

พระสุรเสียงของพระผูท้รงด�ำรง
เป็นนติย์	

ในพระวจนะของพระเจ้า สมอง
ของเราจะพบเนื้อหาสาระที่ลึกซึ้งท่ีสุด
และแรงดลใจที่สูงส่งที่สุดไว้ครุ่นคิด ในที่นี่ 
เราเข้าไปแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับ
บรรดาบรรพชนและผู้เผยพระวจนะ และ
สดับพระสุรเสียงของพระผู้ทรงด�ารงเป็น

นิตย์ในขณะที่พระองค์ตรัสกับมนุษย์ ใน
ท่ีน่ี เรามองเห็นพระเจ้าผู้เกรียงไกรแห่ง
สวรรค์ในขณะท่ีพระองค์ทรงถ่อมพระองค์
ลงเสด็จมาเป็นตวัแทนและผูค้�า้ประกันของ
เรา เพื่อจัดการกับอ�านาจมืดตามล�าพัง
และได้รับชัยชนะเพื่อเรา การใคร่ครวญ
ด้วยความย�าเกรงถึงใจความส�าคัญเช่นนี้
ไม่พลาดท่ีจะท�าให้หัวใจอ่อนลง สะอาด
และสูงส่งขึ้นและในขณะเดียวกันจิตใจ
ได้รับแรงดลใจให้มีก�าลังและพลังใหม ่
{MYP 263.2} 

ผูท่ี้คิดว่าตนเองเป็นผูก้ล้าหาญและ
เป็นลูกผู้ชายโดยการปฏิบัติต่อพระด�ารัส
ของพระเจ้าอย่างไม่เอาใจใส่และดูหมิ่นนั้น
ก�าลังเผยความลับของความเบาปัญญา
และความโง่เขลาของตนเอง ในขณะท่ี
พวกเขาอวดอ้างเสรีภาพและอิสระของ
ตนนั้น แท้จริงแล้วพวกเขาอยู่ภายใต้การ
จองจ�าผูกมัดของบาปและซาตานต่างหาก 
{MYP 263.3} 

ปรชัญำเทีย่งแท้ของชีวิต
ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าพระเจ้า

ทรงเป็นผู้ใดและทรงประสงค์ให้เราเป็น
เช่นไรนัน้จะท�าให้เราถ่อมตนได้อย่างดีงาม 
ผู ้ ท่ีศึกษาพระวจนะอันศัก ด์ิ สิท ธ์ิของ
พระองค์อย่างถูกต้องจะตระหนักดีว ่า 
สติปัญญาของมนุษย์นั้นไม่ได้มีอ�านาจ 
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อย่างไม่ส้ินสดุ เขาจะเรียนรูว่้าเม่ือปราศจาก 
การช่วยเหลอืท่ีไม่มีใครหยบิย่ืนให้นอกจาก 
พระเจ้าแล้วก�าลังและปัญญาของมนุษย์ก็
เป็นเพียงความอ่อนแอและความโง่เขลา 
{MYP 264.1}

ผู้ท่ีด�าเนินไปตามการทรงน�าของ
พระเจ้าจะพบกับแหล่งก�าเนิดเท่ียงแท้ 
เดียวของพระคุณแห่งการช่วยให้รอดและ 
ความสุขท่ีแท้จริง และได้มาซึ่งพละก�าลัง 
เพื่อมอบความสุขให้ทุกคนท่ีอยู่รอบเขา 
ไม่มีผู้ใดจะมีความสขุกับชวีติได้อย่างแท้จรงิ 
หากเขาไม่มีศาสนา ความรักท่ีถวายพระเจ้า 
ช�าระรสนิยมและความปรารถนาทั้งหมด
ให้บริสุทธิ์และสูงส่งขึ้น ท�าให้ความรัก
เข้มข้นและทุกความเพลิดเพลินที่คู ่ควร
ให้สดใสยิ่งขึ้น ท�าให้มนุษย์ซาบซึ้งและ
ชื่นชมกับทุกส่ิงท่ีสัตย์จริง ดีและงดงาม 
{MYP 264.2}

แต่ที่เหนือกว่าส่ิงอื่นใดของการ
พิจารณาเพื่อน�าเราให้เทิดทูนพระคัมภีร์
คือ พระคัมภีร์เปิดเผยพระประสงค์ของ 
พระเจ้าแก่มนุษย์  ในที่นี่   เราทราบถึง
จุดมุ ่งหมายของพระเจ ้าในการสร ้าง 
พวกเราและวธิท่ีีจะไปให้ถงึจดุมุ่งหมายนัน้ 
เราเรียนรูว้ธิปีรับปรุงชวีติในปัจจบัุนได้อย่าง 
ชาญฉลาด และท�าอย่างไรจึงจะได้ชีวิตใน 
อนาคต ไม่มีหนังสืออื่นใดท่ีจะสร้างความ 
พึงพอใจต่อความสงสัยของจิตใจและ 
ความปรารถนาของหวัใจด้วยการรับพระวจนะ 
ของพระเจ้าและปฏิบัติตามนั้น มนุษย ์
จึงไต่เต้าจากจุดต�่าสุดของความเสื่อมไป 
สู่การเป็นบุตรธิดาของพระเจ้า และเป็น 
สหายร่วมกับเหล่าทูตสวรรค์ผู้ไร้บาปได้-- 
“Counsels to Teachers, Parents, and 
Students,” pp. 52-54. {MYP 264.3}

จงยึดมั่นพระเจ้าด้วยพระวจนะของพระองค์

และรับใช้ด้วยความเชื่อ

{MYP 198.1}
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มิตรผู้เยาว์ที่รักท้ังหลาย เป็นสิทธิ 
พิเศษของคุณที่จะถวายเกียรติพระเจ้าบน
โลกใบนี้ เพื่อจะท�าเช่นนี้ได้ คุณต้องหัน
จิตใจออกจากเร่ืองผิวเผินไร้สาระ เร่ือง
เล็กๆ น้อยๆ และเร่ืองที่ไม่ส�าคัญไปสู่สิ่งที่
มีคุณค่านรัินดร์ {MYP 265.1}

เราก�าลังด�าเนนิชวีติอยู่ในยคุทีท่กุคน 
ควรเชื่อฟังและปฏิบัติตามค�าตักเตือน
ของพระผู ้ช่วยให้รอด “จงเฝ้าระวังและ
อธิษฐานเพื่อจะไม ่ถูกทดลอง”  มัทธิว 
26:41 การทดลองที่รุนแรงอย่างหนึ่งคือ 
ความไม่เคารพย�าเกรง พระเจ้าทรงสงูศักด์ิ 
และทรงความศัก ด์ิสิทธิ์บ ริสุทธิ์   และ
ส�าหรับจิตวิญญาณที่ เชื่อและถ ่อมตน 
พระนิเวศของพระองค์บนโลกน้ีซ่ึงเป็น 
สถานที่ที่คนของพระองค์ชุมนุมกันเพื่อน 
มัสการนั้นเป็นด่ังประตูทางเข้าสวรรค ์
เพลงสรรเสริญและค�าเทศนาของผู้รับใช ้
ของพระคริสต์ล้วนเป็นผู้แทนของพระเจ้า 
เพื่อจัดเตรียมคนของพระองค์ไว้ส�าหรับ 
คริสตจักรเบ้ืองบนเพื่อการนมัสการอัน 
สงูส่งทีไ่ม่มีส่ิงใดซึง่ไม่สะอาดและไม่บริสุทธิ ์
เข้าไปได้. . . .{MYP 265.2}

กำรปฏิบัติตนในพระนิเวศ 
ของพระเจ้ำ

ความเคารพย�าเกรงเป็นสิง่ทีเ่ยาวชน 
ในยุคนีต้้องการอย่างย่ิง ดิฉนัหวัน่วติกเม่ือ

เห็นเด็กและเยาวชนของพ่อแม่ที่เคร่งครัด 
ศาสนาไม่ปฏิบัติตามระเบียบและความ 
เหมาะสมทีค่วรถอืปฏิบัตใินวหิารของพระเจ้า 
ในขณะท่ีผูรั้บใช้ของพระเจ้าก�าลงัถ่ายทอด
พระวจนะแห่งชีวิตแก่ผู้เข้าประชุม บ้างก็
นั่งอ่าน บ้างก็กระซิบและหัวเราะ สายตา
ก�าลังท�าบาปด้วยการหันเหความสนใจไป
ยังคนที่อยู่รอบข้าง นิสัยเช่นนี้หากปล่อย
ไปโดยไม่ตักเตือนจะขยายและแผ่อิทธิพล
ไปสูผู่อ้ืน่ {MYP 265.3}

เด็กและเยาวชนไม่ควรรู้สึกว่าเป็น 
เรื่องน่าภาคภูมิใจท่ีจะท�าเป็นไม่สนใจและ 
ไม่ใส่ใจในท่ีประชมุซึง่ก�าลงันมัสการพระเจ้า 
พระเจ้าทอดพระเนตรทกุความคดิและการ 
กระท�าที่ไม่เคารพย�าเกรง และทรงบันทึก 
ไว้ในสมุดของสวรรค์ พระองค์ตรัสว่า “เรา 
รู้จักความประพฤติของเจ้า” วิวรณ์ 3:15 
ไม่มีสิ่งใดที่จะปิดบังจากสายพระเนตรของ 
พระองค์ซึ่งคอยสอดส่องไปทั่วได้ หาก 
คุณได้เคยปลูกฝังนิสัยของการไม่สนใจ 
และไม่ใส่ใจในพระวิหารของพระเจ้าใน 
ระดับใดก็ตาม จงใช้ความพยายามท่ีคุณ 
มีอยู่แก้ไขเรื่องนี้ พิสูจน์ให้ผู ้อื่นเห็นว่า 
คณุมีความเคารพในตนเอง จงฝึกฝนให้เกดิ 
ความเคารพย�าเกรงจนกระทั่งกลายเป็น 
ส่วนหนึง่ของตวัคุณเอง {MYP 266.1}

อย ่าแสดงความเคารพย�าเกรง
เพยีงน้อยนดิต่อสถานนมัสการพระเจ้าด้วย



216 ] 
Messages to Young People
ข่าวประเสริฐส�าหรับเยาวชน

การพูดคุยกันในระหว่างการเทศนา หาก 
ผู้ที่ท�าผิดเช่นนี้จะมองเห็นทูตสวรรค์ของ 
พระเจ้าก�าลังจับตามองพวกเขาอยู่และ 
บันทึกสิ่งที่พวกเขาท�า พวกเขาจะละอาย 
และเกลียดชังตนเอง พระเจ้าทรงประสงค ์
ผู้ที่ตั้งใจฟัง ศัตรูจะหว่านเมล็ดข้าวละมาน 
ในขณะทีม่นษุย์นอนหลับ {MYP 266.2}

เราไม่ควรปฏิบัตต่ิอสิง่ศกัด์ิสทิธิใ์ดๆ 
หรือพิธีนมัสการพระเจ้าใดๆ ด้วยความ 
ไม่สนใจและไม่ใส่ใจ เม่ือพระวจนะถกูกล่าว 
ออกมา คุณควรจดจ�าไว้ว่าคุณก�าลังฟัง 
พระสรุเสยีงของพระเจ้าโดยผ่านทางผูรั้บใช้ 
ทีพ่ระองค์ทรงแต่งตัง้ อย่าพลาดพระวจนะ 
เหล่านีโ้ดยไม่สนใจฟัง หากคณุปฏิบัตติาม 
พระวจนะเหล่านั้นจะคอยปกป้องคุณ 
ไม่ให้เดินผดิเส้นทาง {MYP 266.3}

ท�ำเป็นเล่นกบัส่ิงทีเ่กีย่วกบัศำสนำ
ดิฉนัเศร้าใจท่ีเหน็เยาวชนมากมาย

ซึง่อ้างตนว่ามีศาสนาไม่มีความรู้ใดในเร่ือง
ของการกลับใจ ไม่มีการเปล่ียนแปลงของ
อุปนิสัย พวกเขาไม่ตระหนักว่าการแสดง
ตนเป็นคริสเตียนนั้นเป็นเร่ืองที่เคร่งขรึม 
ชีวิตทั้งหมดของพวกเขาไม่สอดคล้องกับ
กรอบแนวคิดของศาสนา หากพวกเขา
เป็นกลุ่มท่ีเป็นบุตรชายหญิงอย่างแท้จริง 
ของพระเจ้า พวกเขาจะไม่เอาเร่ืองไร้สาระ 
ค�าหยอกล้อและการท�าเป็นเล่นมาใส่ตัว 
และความเห็นและการกระท�าอย่างเบา
ปัญญาจะไม่กระตุ ้นให้พวกเขาท�าในสิ่ง
เดียวกันนี้ จิตใจท่ีเพ่งไปยังรางวัลเพื่อ
ไปให้ถึงแผ่นดินสวรรค์จะปฏิเสธด้วยจุด

ประสงค์ที่แข็งขันและหนักแน่นต่อความ
พยายามทางปัญญาและการพูดตลกใน
เรือ่งเกีย่วกับศาสนา {MYP 266.4}

การเพิกเฉยต่อเร่ืองนี้เป็นอันตราย
อย่างยิ่ง ไม่มีความเขลาใดท่ีมีเล่ห์เหลียม
เท่าความสิ้นคิดและความตลกคะนอง เมื่อ
มองไปรอบตัว เรามองเห็นแต่เยาวชนท่ีมี
อุปนิสัยไม่เอาจริงเอาจัง เยาวชนทั้งหมด
ท่ีมีลักษณะเช่นนี้เราควรหลีกเล่ียง เพราะ
เป็นพวกอันตราย หากพวกเขาแสดงว่า
ตนเป็นคริสเตียนด้วยแล้ว เราย่ิงต้องหนี
ไปให้ไกลจากคนเหล่านี้ ความคิดของคน
เหล่าน้ีถูกหล่อหลอมจากแม่พิมพ์ท่ีต�่ากว่า
มาตรฐาน และการดึงคุณลงต�่าไปสู่ระดับ
ของพวกเขานั้นเป็นเร่ืองท่ีง่ายกว่าให้คุณ
ไปยกชพูวกเขาไปสู่ความคิดทีส่งูและสูงส่ง
ขึ้นและไปสู่ความประพฤติท่ีถูกต้อง ขอให้
พวกคุณคบมิตรสหายที่มีมารยาททั้งทาง
วาจาและกริิยา {MYP 267.1}

เพื่อให้พวกคุณท�าดีที่ สุดในการ
แสดงออกถึงการสรรเสริญพระเจ้า มิตร
สหายท่ีคุณคบหาสมาคมด้วยควรต้องมี
คุณสมบัติในการรักษาจิตใจของคุณให้
บริสุทธิ์ศักด์ิสิทธ์ิแตกต่างจากคนท่ัวไป 
หากคณุต้องการมีความคดิเหน็ท่ีกว้างไกล 
ที่สูงส่งและมีความทะเยอทะยาน ให้เลือก
เพื่อนที่จะช่วยเสริมหลักการท่ีถูกต้อง ให้
ทุกความคิดและความต้ังใจของทุกการ 
กระท�าของคุณมุ่งไปสู่การบรรลุถึงชีวิต
ในอนาคตพร้อมกับความผาสุกนิรันดร์-- 
The Youth’s  Instructor, October 8, 
1896. {MYP 267.2}
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บทที่

 87	 ควำมหวังที่หยั่งรำกอย่ำงมั่นคง

คุณจะทราบได้อย่างไรว่าคุณเป็น
ท่ียอมรับของพระเจ้า จงศึกษาพระวจนะ
ของพระองค์ด้วยใจอธิษฐาน อย่าหันเห
ไปอ่านหนังสือประเภทอื่น หนังสือเล่มนี้ 
ท�าให้รู้จักบาป เปิดเผยทางแห่งความรอด 
เผยให้เห็นรางวัลอันเจิดจ้าสง่างามส�าแดง 
ให้คณุเข้าใจพระผูช่้วยให้รอดผูท้รงดีพร้อม
อย่างครบถ้วน และยังสอนคุณว่าโดยผ่าน
ทางพระเมตตาคุณอันไร ้ขอบเขตของ
พระองค์เพียงอย่างเดียวเท่านั้นที่คุณจะ
คาดหวงัถงึความรอดได้ {MYP 268.1}

อย่าละเลยการอธิษฐานในที่ลี้ลับ 
เพราะเป็นจิตวิญญาณของศาสนา ด้วย 
การอธษิฐานอย่างจริงใจและร้อนรน จงทลู 
ขอการช�าระจิตวิญญาณให้บริสุทธิ์ ทูลขอ
อย่างจริงใจและกระตือรือร้น ราวกับว่า 
ชีวิตอมตะของคุณเป็นเดิมพัน ให้ด�ารง 
อยู่ต่อเบ้ืองพระเจ้าจนกระท่ังความปรารถนา 
ซึ่งไม่อาจกล่าวเป็นค�าพูดเพื่อความรอด 
ผุดขึ้นในใจของคุณ และเป็นหลักฐาน 

อันหอมหวานของการอภัยบาป {MYP 
268.2}

เราไม่ควรยอมรับความหวังของ
ชีวิตนิรันดร์ไว้ด้วยท่าทีของการดูแคลน 
เร่ืองนี้ต้องตกลงกันระหว่างพระเจ้ากับจิต
วิญญาณของคุณเอง--เป็นการตกลงเพื่อ
นิรันดร์กาล ความหวังท่ีจินตนาการขึ้น 
และไม่มีอะไรมากไปกว่านั้น จะน�าความ 
พินาศมาสู่คุณอย่างแน่นอน เนื่องจากว่า 
คุณจะรอดหรือพินาศด้วยพระวจนะของ 
พระเจ ้า  คุณต้องค้นพระวจนะเพื่อหา
ค�าพยานให้กับกรณีของคุณ เพราะใน
พระวจนะคุณจะเห็นว่าอะไรคือข้อเรียก
ร้องจากคุณเพื่อการเป็นคริสเตียนคน
หนึ่ง อย่าถอดยุทธภัณฑ์ของคุณออก
หรือทิ้งสมรภูมิการต่อสู้กลางคันจนกว่า
คุณจะพิชิตชัยชนะ และฉลองชัยร ่วม
กับพระผู ้ ไถ ่ของคุณ-- “Test imonies 
for the Church,” Vol. 1, pp. 163, 164. 
{MYP 268.3}
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ความเชื่อในพระคริสต์ว่าพระองค์ทรงเป็น

พระผู้ช่วยให้รอดส่วนตัวของเราจะเสริมพลัง

และความมั่นคงให้กับอุปนิสัย

{MYP 413.1}



ตอนที่	9

หนังสืออ่ำนและดนตรี

บทที่	88-97

ชายหนุ่มและหญิงสาวทั้งหลาย จงอ่านส่ิงตีพิมพ์ท่ีให้ความรู ้
ที่แท้จริงและช่วยท้ังครอบครัวของคุณได้ ให้พูดอย่างหนักแน่นว่า 
“ฉันจะไม่ใช้เวลาอันมีค่าในการอ่านสิ่งท่ีไม่เกิดคุณประโยชน์ต่อฉัน 
และที่ท�าให้ฉันไม่เหมาะในการรับใช้ผู้อื่นเท่านั้น ฉันจะอุทิศเวลา
และความคิดเพื่อให้มีความเหมาะสมส�าหรับการรับใช้พระเจ้า ฉัน
จะปิดตาไม่ไปเหลียวดูสิ่งท่ีไร้สาระและเต็มไปด้วยบาป หูของฉัน 
เป็นของพระเจ้า และฉันจะไม่ฟังเหตุผลท่ีแฝงด้วยเล่ห์เหล่ียม 
ของศัตรู เสียงของฉันจะไม่มีทางอยู่ใต้บังคับของความตั้งใจท่ีไม่ได้ 
อยู่ภายใต้อิทธิพลของพระวิญญาณของพระเจ้า ร่างกายของฉัน
เป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ และก�าลังทั้งหมดของตัวฉัน
จะขอมอบถวายเพื่อพระราชกิจอันทรงคุณค่า”--“Testimonies 
for the Church,” Vol. 7, p. 64. {MYP 270.1}



220 ] 
Messages to Young People
ข่าวประเสริฐส�าหรับเยาวชน

บทที่

88	 กำรเลือกหนังสืออ่ำน
การศึกษาเป็นเพียงการเตรียม

ก�าลังทางกาย ปัญญาและจิตวิญญาณเพื่อ
การประกอบหน้าที่ทั้งปวงของชีวิตให้ดี
ที่สุด ระดับความอดทนนานและพละก�าลัง
และการท�างานอย่างมีชีวิตชีวาของสมอง
จะลดน้อยถอยลงหรือเพิ่มมากข้ึนสุดแท้
แต่ว่าจะใช้ไปอย่างไร สมองควรได้รับการ
ฝึกเพื่อให้พลังท้ังหมดถูกพัฒนาได้อย่าง
สมมาตรกนั {MYP 271.1}

เยาวชนมากมายกระตือรือร ้น
แสวงหาหนงัสอื พวกเขามีความปรารถนา
ที่จะอ่านทุกอย่างที่หามาได้ ให้พวกเขา
ระมัดระวังในสิ่งที่อ่านรวมทั้งสิ่งที่ฟัง ดิฉัน
ได้รับการชี้แนะว่าพวกเขาตกอยู ่ในภัย
อันตรายยิ่งใหญ่ให้ต้องด่างพร้อยด้วยการ
อ่านหนังสือที่ไม่เหมาะสม ซาตานมีวิธี
นับพันเพื่อท�าให้จิตใจของเยาวชนไม่สงบ 
พวกเขาอยู่อย่างปลอดภัยโดยไม่ระวังตัว
เพียงชั่ววินาทีเดียวไม่ได้ พวกเขาต้องเฝ้า
ระมัดระวังจิตใจเพื่อไม่ถูกล่อลวงด้วยการ
ทดลองของศัตรู {MYP 271.2}

อิทธพิลของกำรอ่ำนหนงัสือ 
ทีไ่ม่มีประโยชน์

ซาตานรู้ว่าในระดับหนึ่ง สมองจะ
ได้รับอิทธิพลจากสิ่งที่ป้อนให้กับมัน มัน
คอยหาทางท่ีจะน�าทั้งผู้เยาว์และผู้ใหญ่ให้
อ่านนิทานรวมท้ังหนังสือ นิยายและสิ่ง

พิมพ์อื่นๆ ผู้อ่านสิ่งพิมพ์ประเภทนี้จะไม่
เหมาะสมท่ีจะแบกรับหน้าที่ที่จัดวางอยู่
เบ้ืองหน้าเขา พวกเขาด�าเนินชีวิตอยู่ใน
โลกเพ้อฝัน และหมดความปรารถนาที่จะ
ค้นอ่านพระคัมภีร์เพื่อเล้ียงจิตวิญญาณ
ด้วยมานาจากสวรรค์ จิตใจที่ต้องการการ
เสริมพลังอ่อนแอไปและสูญเสียก�าลังท่ี
จะศึกษาสัจธรรมยิ่งใหญ่ท่ีเกี่ยวข้องกับ
พันธกิจและพระราชกิจของพระคริสต์ซึ่ง
ก็คือสัจธรรมท่ีจะเสริมความเข้มแข็งให้
แก่สมอง ปลุกจินตนาการให้ตื่นและจุด
ประกายความปรารถนาอันแรงกล้าและ
จริงใจเพือ่เอาชนะเหมือนอย่างท่ีพระคริสต์
ทรงมีชยัชนะมาแล้ว {MYP 271.3}

ศัตรตู่อจิตวิญญำณ
หากหนังสือส่วนใหญ่ที่ถูกตีพิมพ์

ออกแล้วจะถูกก�าจัดทิ้งไป โรคระบาดท่ี
ส่งผลอันน่ากลัวต่อจิตใจและหัวใจก็จะ
ถูกระงับ นิทานรัก นิยายไร้สาระและเร้า
อารมณ์และแม้กระทัง่หนงัสือประเภททีถ่กู
จดัเป็นนวนยิายด้านศาสนาซึง่เป็นหนงัสือ
ท่ีผู้ประพันธ์ผูกเร่ืองแต่งของตนเองให้เข้า
กับบทเรียนทางศีลธรรมนั้นล้วนเป็นค�า
สาปแช่งต่อผู ้อ่าน อาจมีการสอดแทรก
อารมณ์ในเชิงศาสนาอยู่ในเร่ืองเล่าตลอด
หนังสือท้ังเล่ม แต่ในกรณีส่วนใหญ่แล้ว 
เป็นเพียงซาตานในคราบของทูตสวรรค ์
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เป็นวิธีที่มันใช้หลอกและล่อลวงผู้คนอย่าง 
ได้ผล ไม่มีผูใ้ดท่ียนืยันว่าตัง้อยูบ่นกฎเกณฑ์ 
ของความชอบธรรม ไม่มีผู ้ใดได้รับการ
คุ ้มครองจากการทดลองว่าพวกเขาจะ
ปลอดภัยเม่ือไปอ ่านเรื่องเล ่าเหล ่านี ้
{MYP 272.1}

ผู ้ที่อ ่านนิยายก�าลังปล่อยตัวท�า 
ความชัว่ท่ีท�าลายจติวญิญาณ บดบังความ
งดงามของพระคัมภีร์ศักด์ิสิทธิ์ สิ่งเหล่านี้ 
สร ้างความตื่นเต ้นที่ไม ่ถูกสุขลักษณะ 
ท�าให้จนิตนาการเร่าร้อน ท�าให้จติใจไม่เหมาะ 
ที่ท�าคุณประโยชน์ ตัดจิตวิญญาณขาด
จากการอธิษฐาน และท�าให้ไม่มีคุณสมบัติ
เพื่อท�างานใดๆ ของฝ่ายจิตวิญญาณ 
{MYP 272.2}

พระเจ้าประทานความสามารถท่ี
เป็นเลิศให้แก่เยาวชนหลายคนของเรา แต่
บ่อยคร้ังเหลือเกินที่พวกเขาบ่ันทอนก�าลัง
ของตน ท�าให้สมองสับสนและอ่อนเปล้ีย
จนในระยะเวลาหลายปีท่ีพวกเขาไม่มีการ
เติบโตในด้านพระคุณหรือในด้านความรู้
ในเร่ืองเหตุผลของความเชื่อของพวกเรา
อันเป็นผลจากการเลือกหนังสืออ่านอย่าง 
ไม่ฉลาด ผู้ที่ก�าลังรอคอยการเสด็จมาของ 
พระเยซูในเร็ววัน ก�าลังรอคอยการเปล่ียน 
แปลงอย่างมหศัจรรย์ “เม่ือสิง่ท่ีเสือ่มสลาย
ได้นี้สวมด้วยสิ่งท่ีเสื่อมสลายไม่ได้” 1 
โครนิธ์ 15:54 ในระยะเวลาแห่งพระกรุณานี้ 
จึงควรยืนหยัดการปฏิบัติตนในระดับท่ีสูง
ขึน้ {MYP 272.3}

เพื่อนเยาวชนที่รักท้ังหลายของ
ดิฉัน จงถามประสบการณ์ของตนเองถึง 

อิทธิพลจากนิยายผจญภัยตื่นเต้นเหล่านี้ 
หลังจากที่พวกคุณอ่านหนังสือประเภทนี้
แล้วคุณยังจะเปิดพระคัมภีร์มาเพื่ออ่าน
พระวจนะแห่งชีวิตของพระเจ้าอย่างต้ัง
อกตั้งใจได้ไหม คุณรู้สึกหรือไม่ว่าหนังสือ
ของพระเจ้าไม่น่าสนใจ มนต์เสน่ห์ของ
นิยายรักนั้นยังฝ ังอยู ่ในสมองของคุณ 
ท�าลายคุณภาพของสุขภาพท่ีดีและท�าให้
คุณไม่มีทางมีสมาธิอยู ่ กับสัจธรรมอัน
ส�าคัญซึ่งเก่ียวกับความสุขนิรันดร์ของคุณ 
{MYP 273.1}

ตัดสินใจให้แน่วแน่ที่จะเลิกอ่าน
หนังสือไร้สาระทั้งส้ิน หนังสือเหล่านี้ไม่
เสริมสร้างความเข้มแข็งฝ่ายจิตวิญญาณ
แต่จะชักน�าอารมณ์ต่างๆ เข้าสู่จิตใจจน
ท�าให้จินตนาการหลงผิด เป็นเหตุให้คุณ
คดิถงึพระเยซนู้อยลงและค�านงึถงึบทเรียน
อันมีค่าของพระองค์น้อยลง จงเฝ้าระวัง
จิตใจและสติปัญญาให้ปลอดจากทุกส่ิงท่ี
จะพาให้เดินผิดทาง อย่าน�านิทานไร้สาระ 
มาบ่ันทอนความเข้มแข็งของสมองซึ่ง 
ไม่ก่อพละก�าลงัใดเลยแก่ความคดิ ความคดิ 
ต่างๆ มีคุณลักษณะแบบเดียวกบัอาหารที่
ใช้เล้ียงดูสมอง {MYP 273.2}

หนงัสือของบรรดำหนังสือ
ประเภทของหนงัสือท่ีคนใดคนหนึง่ 

เลือกอ่านในเวลาว่างบ่งบอกถึงคุณสมบัติ
ของประสบการณ์ทางศาสนาของเขา เพื่อ
ให้สมองมีคุณภาพท่ีแข็งแรงและหลักการ
ทางศาสนาท่ีดี เยาวชนต้องด�าเนินชีวิต 
ทีส่ือ่สมัพนัธ์กับพระเจ้าโดยผ่านทางพระวจนะ 
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ของพระองค์ พระคัมภีร ์ซึ่งชี้ทางไปสู  ่
ความรอดโดยผ่านทางพระคริสต์จะเป็น
ผู้น�าทางของคุณไปสู่ชีวิตท่ีสูงส่งกว่าและ
ท่ีดีกว่า พระคัมภีร์ประกอบด้วยบทเรียน
ทางประวัติศาสตร ์และชีวประวัติของ
บุคคลมากมายซึ่งไม่มีหนังสือเล่มอื่นใด
เคยบันทึกมาก่อน ผู้ท่ีมีจินตนาการซ่ึงยัง
ไม่ถูกพาให้หลงทางด้วยการอ่านนิยาย
จะพบว่าพระคัมภีร์เป็นหนังสือที่น่าสนใจ
ทีส่ดุ {MYP 273.3}

พระคัมภีร์เป็นหนังสือของบรรดา
หนังสือท้ังปวง หากคุณรักพระวจนะของ
พระเจ้า จงค้นอ่านในนั้นทุกครั้งที่มีโอกาส 
เพื่อคุณจะเป็นเจ้าของขุมทรัพย์อันล�้าค่า 
และมีความพร้อมสรรพเพื่อประกอบการดี 
แล้วคุณจะม่ันใจว่าพระเยซูก�าลังโน้มน้าว
คุณให้เข้าใกล้พระองค์เอง แต่การอ่าน
พระคัมภีร์อย่างไม่ตั้งใจ และไม่พยายาม
ท�าความเข้าใจบทเรียนของพระคริสต์เพื่อ
ทีคุ่ณจะปฏิบัตติามข้อก�าหนดของพระองค์
นั้นเป็นการไม่เพียงพอ ยังมีขุมทรัพย์อยู่
ในพระวจนะของพระเจ้าท่ีคุณจะค้นพบ
ได้เพียงแค่ปักเข็มเจาะให้ลึกลงไปอีกใน
เหมืองแห่งสจัธรรมนี ้{MYP 274.1}

สตปัิญญาท่ีฝักใฝ่ทางโลกจะปฏิเสธ 
สัจธรรม แต่จิตวิญญาณท่ีกลับใจแล้วจะ 

เกิดการเปล่ียนแปลงอย่างน่าประหลาดใจ 
หนังสือที่แต ่เดิมไม่น ่าสนใจเนื่องจาก
เปิดเผยถึงสัจธรรมที่ชี้ให้เห็นความผิด
ของคนบาป  บัดนี้กลับมาเป ็นอาหาร
ฝ่ายจิตวิญญาณ เป็นความปีติยินดีและ
แรงประโลมใจของชีวิต ดวงอาทิตย์แห่ง
ความชอบธรรมทอแสงมายังหน้าหนังสือ
อันศักดิ์สิทธิ์ เหล่านี้  และพระวิญญาณ
บริสทุธิต์รัสผ่านหน้าหนงัสือเหล่านีม้าสู่จติ
วญิญาณ. . . . {MYP 274.2}

บัดน้ี ขอให้ทุกคนที่ปลูกฝังความ 
ชอบในการอ่านหนังสือเพื่อผ่อนคลาย 
จงหันความสนใจของพวกเขากลับมา 
ยังค�าเผยพระวจนะที่แน่นอน ให้หยิบ 
พระคัมภีร์ของคุณขึ้นมาและเร่ิมศึกษาถึง
บทบันทึกอันศักด์ิสิทธิ์ของพระคัมภีร์ภาค 
พันธสัญญาเดิมและภาคพันธสัญญาใหม ่
ด้วยความตั้งใจที่สดใหม่ เม่ือคุณยิ่งศึกษา 
พระคัมภีร ์บ ่อยขึ้นและด้วยความขยัน 
มากขึน้คณุจะเหน็ความงดงามของพระวจนะ 
เหล่าน้ันมากยิ่งขึ้น และความต้องการท่ีจะ 
อ่านหนังสือเพื่อการผ่อนคลายก็จะลดลง 
ให้ผูกหนังสืออันมีค่าเล่มนี้ไว ้กับหัวใจ 
ของคุณ หนังสือเล่มนี้จะเป็นทั้งสหายและ 
ผูน้�าทางของคุณ--The Youth’s Instructor, 
October 9, 1902. {MYP 274.3}
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บทที่

	89	 แบบอย่ำงของชำวเอเฟซัส
เม่ือชาวเอเฟซสักลบัใจเชือ่พระเจ้า 

พวกเขาเปล่ียนอุปนิสัยและพฤติกรรม
ของตนเอง ภายใต้การทรงดลใจของพระ
วิญญาณของพระเจ้าพวกเขาลงมือแก้ไข
เปลี่ยนแปลงในทันทีและท้ิงความล้ีลับของ
เวทมนตร์คาถา พวกเขาพากันมาและ
สารภาพบาปและแสดงออกให้เห็นว่าการ
กระท�าและจิตวิญญาณของพวกเขาเต็ม
ไปด้วยความไม่พอใจท่ีบริสุทธิ์เพราะพวก
เขาเคยยึดม่ันฝักใฝ่กับเวทมนตร์และให้
คุณค่าสูงกับหนังสือที่บันทึกกฎท่ีซาตาน
ประดิษฐ ์ขึ้นเพื่อจัดวางวิธีให ้พวกเขา
ประกอบเวทมนตร์คาถาปฏิบัติพิธีกรรม
ทางไสยศาสตร์ พวกเขาตัดสินใจละทิ้ง
จากการรับใช้คนชัว่ และน�าอปุกรณ์และรูป
เคารพราคาสูงทั้งปวงมาเผาท�าลายอย่าง
เปิดเผย ด้วยการกระท�าเช่นนี้พวกเขา
แสดงออกถึงความจริงใจในการหันมาหา
พระเจ้า. . . . {MYP 275.1}

หนังสือต่างๆ ท่ีชาวเอเฟซัสเผา
ในเปลวเพลิงในวันท่ีกลับใจมารับเชื่อข่าว
ประเสริฐของพระคริสต์น้ัน ในอดีตเป็น
หนังสือท่ีพวกเขาชื่นชอบและปล่อยให้
พวกมันควบคุมจติส�านกึและชีน้�าจติใจของ
พวกเขา พวกเขาน่าจะน�าไปขายต่อก็ได ้
แต่การท�าเช่นนัน้จะท�าให้ความชัว่ด�ารงอยู่
อย่างถาวร ในเวลาต่อมา พวกเขารังเกียจ
ความล้ีลับและศิลปเวทมนตร์ของซาตาน 

พวกเขาถือว่าความรู้ที่ได้จากพวกมันน่า
สะอิดสะเอียน ดิฉันต้องการถามเยาวชนที่
มีความรู้เก่ียวกับสัจธรรมของพระเจ้าแล้ว
ว่า พวกคณุเผาหนงัสอืคาถาอาคมของคุณ
เองทิง้บ้างไหม {MYP 275.2}

หนังสือเวทมนตร์ของวันนี้
เราไม ่ได ้กล ่าวหาว ่าคุณฝักใฝ ่

ความชั่วอย่างท่ีเคยจองจ�าชาวเอเฟซัส
หรืออ้างว่าคุณเคยประกอบพิธีกรรมทาง 
ไสยศาสตร์รวมท้ังเวทมนตร์คาถาอย่างเช่น 
ทีพ่วกเขาเคยท�า เราไม่ได้กล่าวหาว่าพวก
คุณเคยปฏิบัติตามเร่ืองลึกลับของการทรง
เจ้าเข้าผีหรือติดต่อกับพวกภูตผีปีศาจชั่ว 
แต่คุณไม่ได้ส่ือกับต้นต�ารับของความชั่ว
ทั้งปวงและกับผู ้ที่ประดิษฐ์คิดค้นศิลปะ
ลึกลับและร้ายกาจท้ังหมดนี้ใช่ไหม คุณไม่
ได้ฟังค�าเสนอแนะของผู้ที่เป็นเทพเจ้าของ
โลกนี ้ผูค้รอบครองทีมี่อ�านาจในฟ้าอากาศ
หรือ คุณไม่ได้ยอมจ�านนต่อการหลอก
ลวงและมอบตัวคุณเองให้กับตัวแทนของ
มันเพื่อท�าส่ิงที่สอดคล้องกับชีวิตของคุณ
ก่อนท่ีกลับใจหรือ คุณไม่ได้ท�าตัวเป็น
สมุนรับใช้หรือพูดให้กว้างกว่านี้คือคุณไม่
เคยติดต่อสื่อสารกับทูตสวรรค์ที่ล้มลงและ
ศึกษาวิชาความรู้ทางความชั่วจากพวก
มันเพื่อโกหกหลอกลวงจิตวิญญาณของ
ตนเองและของผูอ้ืน่เลยหรอื {MYP 275.3}
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แล้วพวกหนังสือเวทมนตร์คาถา
ต่างๆ ล่ะ คุณอ่านหนังสือประเภทใดอยู ่
คุณใช้เวลาของคุณไปในทางใด คุณก�าลัง
ศึกษาค้นคว้าค�าสอนศักด์ิสิทธิ์เพื่อจะสดับ
ฟังพระสุรเสียงของพระเจ้าท่ีตรัสกับคุณ
จากพระวจนะของพระองค์หรือไม่ โลก
ล้นหลามไปด้วยหนังสือท่ีหว่านเมล็ดแห่ง 
ความสงสยั ความไม่เลือ่มใสในศาสนาและ 
ความไม่เชื่อว่ามีพระเจ้า และในระดับหน่ึง
ไม่มากก็น้อยคุณก�าลังได้รับบทเรียนจาก
หนังสือเหล่านี้อยู่และก็ล้วนเป็นหนังสือ 
เวทมนตร์คาถาด้วย หนังสือเหล่านี้ก�าจัด 
พระเจ้าออกจากจติใจ และแยกจติวญิญาณ 
ออกจากพระผู้เลี้ยงองค์เท่ียงแท้ {MYP 
276.1}

สมองที่ไม่เหมำะกับควำมคิด 
อันน่ำเคร่งขรึม

หนังสือกองพะเนินที่คุณเคยอ่าน
นั้นจัดท�าขึ้นโดยสมุนของซาตานที่มุ่งหวัง 
สะกดจิตใจของคุณด้วยทฤษฏีท่ีก่อข้ึน 
ในธรรมศาลาของซาตาน เพื่อแสดงให้ 
คุณรู้วิธีท่ีจะรับใช้ซาตานอย่างสมเกียรต ิ
แบบซาตานได้อย่างไร หนังสือจ�านวน 
มากเพียงไรท่ีชักน�าไปในทางที่ไม่ซื่อสัตย ์
ซึ่งจัดวางไว้เพื่อกวนให้จิตใจไม่สงบโดย 
สร้างความสงสัยอย่างมีมารยา ซาตาน 
พ่นพิษของมันใส่หนังสือเหล่านี้และเชื้อ
ไข้ป่าที่อันตรายถึงชีวิตส่งผลกระทบต่อ 
จิตวิญญาณท่ีอ่านหนังสือเหล่านั้น {MYP 
276.2}

ในโลกมีหนงัสือไร้สาระเช่นนีม้ากมาย 
เพียงไรที่คอยมาเติมใส่สมองด้วยความ
เพ้อฝันและเร่ืองไร้สาระ ด้วยประการฉะนี้
จึงสร้างความเบ่ือหน่ายต่อพระวจนะแห่ง
สัจธรรมและความชอบธรรม สมองจึงไม่
เหมาะส�าหรับความคิดที่เคร่งขรึมและการ
ศึกษาอย่างอดทนบากบ่ันจนถึงที่สุดใน
การส�ารวจพระคมัภร์ีซึง่เป็นหนงัสอืน�าทาง
ที่จะพาคุณไปสู่แดนบรมสุขของพระเจ้า 
{MYP 277.1}

มีการเขียนถึงวิธีกอบโกยสมบัติ
ของโลกนี้อย่างมากมายราวกับว่าสมบัติ
ทางโลกใช้ซือ้หนงัสอืเดินทางเพือ่พาเราไป
สู่สวรรค์ได้ ต�าราประวัติศาสตร์มากมาย
ที่ประพันธ์ข้ึนล้วนเต็มไปด้วยความส�าเร็จ
อย่างอวดดีและท้าทายของผู้คนมากมาย
ที่ชีวิตของพวกเขามิได้ส่องแม้ล�าแสงสลัว 
สักล�าเดียวลงบนเส้นทางท่ีจะน�าไปยัง 
แผ่นดินทีดี่กว่าเลย {MYP 277.2}

หนังสือที่พำไปทำงผิด
มีหนังสือสักกี่เล่มท่ีเก่ียวข้องกับ 

สงครามและการนองเลือดซึง่น�าพาเยาวชน 
หลงทางไป ในขณะทีพ่วกเขาก�าลังอ่านอยู่
น้ัน ซาตานยืนอยู่ข้างๆ พวกเขาเพื่อสร้าง
แรงบันดาลใจแก่พวกเขาด้วยวิญญาณ
ของวีรบุรุษในเนื้อเร่ือง และเลือดของพวก
เขาก็จะถูกรุกเร้าให้เดือดพล่าน และปลูก
ระดมให้ลงมือปฏิบัติความรุนแรงโหดร้าย 
มีหนังสือไร้ศีลธรรมมากมายเพียงไรท่ี
ยั่วยุให้เกิดความปรารถนาอันไม่บริสุทธิ ์
และจุดประกายกิเลสขึ้นทางใจและน�า
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ผู ้อ ่านไปสู่เร่ืองท่ีไม่สะอาดและบริสุทธิ์ 
{MYP 277.3}

คุณเคยมีหนังสือเวทมนตร์คาถา 
ต่างๆ ซึง่เหตกุารณ์และภาพทีแ่ท้จรงิได้รบั 
การดลใจจากบุคคลที่คร้ังหนึ่งเคยเป็นทูต
สวรรค์สูงส่งองค์หนึ่งในท้องพระโรงบน
สวรรค์. . . . {MYP 277.4}

กำรท�ำลำยมนตร์เสน่ห์ของ 
อำคมคำถำของซำตำน

ดิฉันขอถามเถิดว ่าเราควรเอา 
หนังสือเวทมนตร์เหล่านี้ไปเผาท้ิงหรือไม่ 
ในธรรมศาลาของซาตานมีสถานท่ีน่าดึง 
ดดูใจตา่งๆ ทีย่งัมกีารสง่เสริมและหมกมุน่
อยู่ในทางโลกีย์ แต่มีพยานของเหตุการณ ์
ยงัอยูท่ีน่ัน่ ผูม้าเยือนทีต่าเปล่ามองไม่เหน็ 
ก�าลังเป็นพยานเห็นการกระท�าที่เกิดขึ้น
ในความมืด ในการเข้าร ่วมสมาคมกับ
ผู ้ที่หลงตัวเอง คนหย่ิงยโส และพวกที่
สรวลเสเฮฮานั้น ซาตานอยู่เป็นประธาน
และเป็นตัวขับเคลื่อนหลักในเหตุการณ์
ร่ืนเริงสนุกสนานนี้  มันอ�าพรางอยู ่ที่นั่น 
เวทมนตร์คาถาเกิดขึ้นรอบตัวเราและโลก
และคริสตจักรตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของ 
ผู้หนึ่งที่น�าพาพวกเขาให้ท�าในสิ่งที่ไม่เคย
ฝันว่าจะท�า หากพวกเขารับรู้ถึงสิ่งที่พวก
เขาท�า พวกเขาคงต้องประหลาดใจเหมือน

เช่นที่ฮาซาเอลต้องประหลาดใจเม่ือผู้เผย
พระวจนะท่านนั้นบอกให้เขาทราบถึง
อนาคตของเขา. . . . {MYP 278.1}

ชายหญิงและเด็กทุกคนท่ีไม่อยู่ใต้ 
การคุ้มครองของพระวิญญาณของพระเจ้า 
จะตกอยู ่ใต้อิทธิพลของเวทมนตร์ของ 
ซาตาน และด้วยค�าพูดและแบบอย่างของ 
เขา เขาจะน�าคนอื่นอีกมากมายออกห่าง
จากเส้นทางแห่งสัจธรรม เม่ือพระคุณ
แห่งการเปล่ียนแปลงของพระคริสต์สัมผัส
หัวใจแล้ว ความขุ่นเคืองอันชอบธรรม 
จะเข ้าครอบครองจิตวิญญาณดวงนั้น
เพราะเนิ่นนานมาแล้วที่คนบาปละเลย
ความรอดย่ิงใหญ่ท่ีพระเจ้าทรงจัดเตรียม
ให้แก่เขา แล้วเขาจะยอมจ�านนตนเอง
ทั้งร ่างกาย  จิตใจและจิตวิญญาณแด่
พระเจ้าและจะถอนตัวออกห่างจากการ
ร ่วมเป็นมิตรกับซาตานโดยพระคุณท่ี
พระเจ้าประทานแก่เขา เขาจะเป็นเหมือน 
ชาวเอเฟซัสคือประณามเวทมนตร์คาถา 
และจะตัดด้ายเส้นสุดท้ายที่ผูกเขาให้ติด 
อยู่กับซาตาน เขาจะออกจากใต้ร่มธงของ 
ซาตานและไปอยู ่ใต้ธงเปื ้อนพระโลหิต
ของเจ้าชายอิมมานูเอล เขาจะเผาหนังสือ 
คาถาอาคมทั้งหลายให ้ไหม ้ไป--The 
Youth’s  Instructor, November 16, 
1893. {MYP 278.2}
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บทที่

90 อำหำรฝ่ำยจิตใจที่ถูกต้อง

ลูกๆ ของเราควรอ ่านหนัง สือ 
ประเภทอะไร เป็นค�าถามส�าคัญที่ต ้อง 
เอาจรงิเอาจงัอย่างยิง่ และเรยีกหาค�าตอบ 
ที่เคร่งขรึมเช่นกัน ดิฉันเป็นทุกข์เม่ือเห็น 
ในบ ้านของคริสเตียนมีนิตยสารและ
หนังสือพิมพ์ประกอบด้วยนิยายต่อเนื่อง
เป็นตอนๆ ที่ไม่ฝากความประทับใจดีงาม
อันใดให้แก่สมองเลย ดิฉันได้เฝ้าสังเกต 
ผู้ที่ปลูกฝังรสนิยมคล่ังไคล้เร่ืองแต่งขึ้น 
ในลักษณะเช่นนี้  พวกเขามีโอกาสฟัง 
พระวจนะของพระเจ้าและคุน้เคยกับเหตผุล 
ของความเชื่อ แต่พวกเขาเติบโตข้ึนเป็น
ผู้ใหญ่ที่ขาดความศรัทธาทางศาสนาอย่าง
แท้จรงิ {MYP 279.1}

เยาวชนที่เรารักเหล่านี้จ�าเป็นต้อง
ได้รบัวสัดุดีทีส่ดุเพือ่สร้างอปุนสิยัของพวก
เขา นั่นคือความรักและความย�าเกรงใน
พระเจ้าพร้อมทัง้ความรู้เก่ียวกับพระคริสต์ 
แต่หลายคนยังไม่มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ 
ถึงความจริงในองค์พระเยซู สมองไปอยู่
กับนิยายเริงรมย์ พวกเขาอยู่ในโลกจอม
ปลอมและไม่เหมาะที่จะอยู่กับหน้าที่การ
งานจริงของชวีติ {MYP 279.2}

ผลของกำรอ่ำนนิยำย
ดิฉันเคยสังเกตเด็กๆ ท่ีถูกปล่อย

ให้เติบโตแบบนี้ ไม่ว่าจะอยู่ในบ้านหรือ
นอกบ้าน พวกเขาจะอยู่ไม่น่ิงหรือไม่ก็

เพ้อฝันและสนทนาไม่เป็นยกเว้นแต่เรื่อง
ธรรมดาสามัญท่ีสุด ความสามารถอันสง่า
งามกว่าท่ีพัฒนาให้เหมาะกับการแสวงหา
เร่ืองท่ีสูงส่งกว่าถูกท�าให้ตกต�่าไปสู่การ
ไตร่ตรองในเร่ืองไร้สาระหรือท่ีเลวร้ายย่ิง
กว่าเร่ืองหยุมหยิมไร้ค่า จนกระท่ังผู้ท่ีเป็น
เจ้าของพอใจแต่กับเรื่องเหล่านี้ และ แทบ
ไม่มีก�าลังท่ีจะเอื้อมไปสู่สิ่งใดท่ีสูงยิ่งกว่า 
ความคิดและการสนทนาด้านศาสนากลาย
เป็นเร่ืองหมดรสชาตไิป {MYP 279.3}

อาหารฝ่ายจติใจแบบนีท้ีเ่ขาปลกูฝัง 
จนกลายเป็นความชอบก�าลังส่งผลร้าย
ออกมาและน�าไปสู่ทัศนคติที่ไม่บริสุทธ์ิ
และราคะ ดิฉันสงสารอย่างจริงใจต่อจิต 
วญิญาณเหล่านีเ้ม่ือพจิารณาเหน็ว่าพวกเขา 
สูญเสียไปมากด้วยการท้ิงโอกาสมากมาย
ที่จะเรียนรู้เก่ียวกับพระคริสต์พระผู้ทรง
เป็นศูนย์กลางความหวังของชีวิตนิรันดร์ 
เวลาอันล�้าค่ามากมายเพียงไรท่ีพวกเขา
ปล่อยให้สูญสิ้นไปแทนที่จะน�าไปศึกษา
พระเจ้าผู้ทรงเป็นแบบฉบับแห่งความดีอัน
แท้จรงิ {MYP 280.1}

ดิฉันคุ ้นเคยเป็นการส่วนตัวกับ
บางคนที่สูญเสียศักยภาพทางสติปัญญา
จากนิสัยการอ่านหนังสือท่ีไม่ถูกต้อง คน
เหล่านี้ด�าเนินชีวิตผ่านไปด้วยอาการป่วย
ทางจินตนาการ เท่ียวขยายความทุกเร่ือง
เล็กๆ น้อยๆ ที่ไม่ถูกใจ เร่ืองต่างๆ ซึ่งคน
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มีสมองปกติและมีเหตุผลอาจจะไม่สังเกต
เห็นกลับกลายเป็นการทดลองท่ีคนเหล่าน้ี
อดทนไม่ได้และเป็นอุปสรรคท่ีแก้ไขไม่ได้ 
ส�าหรับคนประเภทนี้ ชีวิตอยู่ในเงาหมอง
คล�า้ตลอดเวลา {MYP 280.2}

ผู ้ที่ปล่อยตัวหมกมุ่นอยู่กับนิสัย
การอ่านนิยายตื่นเต้นแบบรวดเดียวจบ
เล่มก�าลังบ่ันทอนศักยภาพทางสติปัญญา
ของเขาให้พกิาร และท�าให้ตวัเองไม่เหมาะ
ที่จะใคร่ครวญค้นคว้าในเร่ืองท่ีมีสาระ ใน
ปัจจุบันมีชายหญิงมากมายซึ่งอยู่ในช่วง
ชีวิตท่ีถดถอยท่ีไม่ฟื ้นคืนมาจากผลของ
การอ ่านหนังสืออย ่างไม ่ประมาณตน 
{MYP 280.3}

นิสัยทีป่ลกูฝังขึน้ในช่วงต้นของชวีติ 
จะเติบโตไปพร้อมกับการเติบโตทางฝ่าย
กายและพละก�าลังของพวกเขา และความ
พยายามท่ีจะแก้ไขนิสัยเหล่านี้ในภายหลัง
แม้ว่าจะตั้งใจอย่างหนักแน่นเพียงไรก็
จะประสบผลส�าเร็จเพียงบางส่วนเท่านั้น 
หลายคนฟื ้นคืนสู ่ความกระฉับกระเฉง
ทางสติปัญญาให้เหมือนเดิมไม่ได้ ความ
พยายามทั้งปวงที่จะเป็นคริสเตียนในทาง
ปฏิบัติสิ้นสุดลงพร้อมกับความปรารถนา 
พวกเขาไม่มีวันเป็นเหมือนพระคริสต์ได ้
อย่างแท้จริงและจะป้อนสมองด้วยวรรณกรรม 
ประเภทนีต่้อไป {MYP 280.4}

ผลร้ายที่มีต่อร่างกายก็ไม่ยิ่งหย่อน
ไปกว่ากัน ระบบประสาทแบกภาระหนัก
อย่างไม่จ�าเป็นจากการชอบอ่านหนงัสอืใน
ลักษณะนี้ ในบางกรณีเยาวชนและแม้แต่
ผู้ใหญ่ล้มป่วยเป็นอัมพาตที่ไม่ได้เกิดจาก

สาเหตุอื่นนอกจากการอ่านมากเกินไป 
สมองตกอยู่ในสภาพท่ีตื่นเต้นตลอดเวลา
จนกระท่ังกลไกอันละเอียดอ่อนของสมอง
อ่อนแอลงจนท�างานต่อไปไม่ได้ ส่งผลให้
เป็นอมัพาต {MYP 280.5}

พวกมึนเมำทำงใจ
เม่ือความกระหายนยิายตืน่เต้นทาง 

กามารมณ์ถูกบ่มเพาะขึ้นมาแล้ว ค่านิยม
ทางศีลธรรมจะถูกบิดเบือน และจิตใจจะ
ไม่พอใจจนกว่าได้รับการตอบสนองด้วย 
อาหารโสโครกไม่ถูกสุขลักษณะนี้ ดิฉัน 
เคยเห็นหญิงสาวมากมายที่อ้างว่าตนเป็น 
ผูต้ดิตามพระคริสต์ พวกเขาจะไม่มีความสขุ 
อย่างแท้จริงนอกจากว่าจะมีนิยายหรือ
นิทานใหม่อยู ่ในมือ จิตใจของพวกเขา
ปรารถนาการกระตุ ้นเหมือนคนขี้ เมา 
กระสันหาสุรา เยาวชนเหล่านี้ไม่เคยแสดง 
ออกถึงวิญญาณของการอุทิศตน ไม่มี
ความกระจ่างจากสวรรค์ส ่องลงมายัง
เพื่อนฝูงท่ีคบค้าสมาคมด้วยเพื่อน�าพวก
เขาไปยังแหล่งน�้าพุแห่งความรู้ พวกเขา
ไม่เคยมีประสบการณ์ทางศาสนาที่ลึกซึ้ง 
หากหนังสือประเภทนี้ไม่อยู่ต่อหน้าพวก
เขาตลอดเวลา พวกเขายังอาจมีความ
หวังท่ีจะปฏิรูปได้บ้าง แต่พวกเขากลับ
กระหายอยากและจะต้องหามาอ่านจนได้ 
{MYP 281.1}

ดิฉันรู ้ สึกเจ็บปวดทุกคร้ังที่ เห็น 
เยาวชนชายหนุ ่มและหญิงสาวท�าลาย 
ความเป็นประโยชน์ในชวีติของตนเองเช่นนี้ 
และพลาดท่ีจะเรียนรู้ประสบการณ์ที่จะ
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เตรียมความพร้อมของตนเพี่อชีวิตนิรันดร ์
ในสังคมแดนสวรรค์ เราคงหาชือ่ทีเ่หมาะสม 
ให้กับพวกเขาไม่ได้ดีไปกว่าการเรียกพวก
เขาว่า “พวกมึนเมาทางใจ” {MYP 281.2}

นิสัยการอ่านอย่างไม่ประมาณ
ตนส่งอิทธิพลอันตรายถึงชีวิตต่อสมองได้
อย่างแน่นอนเช่นเดียวกับการไม่ประมาณ
ตนในการกินและด่ืม {MYP 281.3}

วิธีแก้ไข
วิธีท่ีดีที่สุดเพื่อป้องกันการเติบโต

ของความชั่วคือการเข้ายึดครองผืนดิน
ก่อน มีความจ�าเป็นต้องดูแลเอาใจใส่และ 
เฝ้าระวังข้ันสูงสุดในการพรวนดินของ
จิตใจและหว่านเมล็ดพันธุ ์อันมีค่าแห่ง
สัจธรรมของพระคัมภีร ์ลงไป ด้วยพระ
เมตตาคุณอันยิ่งใหญ่ของพระยาห์เวห ์
พระองค์ได้ทรงส�าแดงให้เราทราบถึงกฎ
ระเบียบของการด�าเนินชีวิตอันบริสุทธิ์ 
ศักด์ิสิทธิ์ ไว ้ในพระคัมภีร ์ .  .  .  .{MYP 
282.1}

เพื่อประโยชน์แก่เรา พระองค์ได้
ทรงดลใจคนบริสุทธิ์ให้บันทึกค�าแนะน�า
เก่ียวกับอันตรายที่คอยดักซุ ่มอยู ่ตาม
ทางและวิธีที่จะหนีให้พ้น ผู ้ใดที่เชื่อฟัง
ค�าตักเตือนของพระองค์ท่ีทรงให้ค้นอ่าน 
พระคัมภีร์ก็จะไม่ขาดความรู้ถึงส่ิงเหล่าน้ี 

ท ่ามกลางภัยอันตรายในยุคสุดท้ายนี ้
สมาชกิครสิตจกัรทุกคนควรเข้าใจถงึเหตผุล 
ของความหวังและความเชื่อของเขาซึ่ง 
เป็นเหตุผลท่ีไม่ยากต่อการเข้าใจ มีเร่ือง 
ให้จิตใจของเราใคร่ครวญมากเพียงพออยู่ 
แล้วหากเราจะเติบโตในพระคุณและใน 
ความเข้าใจถึงองค์พระเยซูคริสต์พระเจ้า 
ของเรา--“Christian Temperance and 
Bible Hygiene,” pp. 123-126. (1890). 
{MYP 282.2}

ก้ำวแรกในบำป
กระบวนการเตรียมตัวอันยาวนาน

ที่ โลกไม ่ เคยรู ้ เ กิด ข้ึนในหัวใจก ่อนท่ี
คริสเตียนคนนั้นจะท�าบาปอย่างเปิดเผย 
จิตใจของเขามิได้ตกจากความบริสุทธิ์และ
ความศักด์ิสิทธิ์สู่ภาวะเสื่อมทราม คดโกง
ทจุรติและอาชญากรรมในทนัท ีส�าหรบัผูท่ี้
มพีระฉายของพระเจ้าอยู่ในตัวต้องใช้เวลา
ในการถดถอยไปสู่ความก้าวร้าวหรือการ 
กระท�าเย่ียงซาตาน ด้วยการมองดูเราจะ
เปล่ียนแปลง ด้วยการหมกมุ่นอยู่กับความ
คิดไม่บริสุทธิ์ มนุษย์จะบ่มเพาะจิตใจของ
ตนจนบาปซึ่งครั้งหนึ่งเขาเคยเกลียดชัง
จะกลายเป็นสิ่งท่ีเขาชื่นชอบ--“Patriarchs 
and Prophets,” p. 459. {MYP 282.3}
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ท้ังผู ้ใหญ่และเยาวชนต่างละเลย
พระคัมภีร์ พวกเขาไม่ได้เอาพระคัมภีร์มา
เป็นต�าราเรียน ไม่ได้น�ามาเป็นกฎเกณฑ์
ของชีวิต โดยเฉพาะเยาวชนท�าผิดในเร่ือง
ของการละเลยนี้ พวกเขาส่วนใหญ่มีเวลา
อ่านหนังสืออื่นๆ แต่กลับไม่ศึกษาหนังสือ
ทีช่ีท้างไปสูช่วีตินรัินดร์นีเ้ป็นประจ�าทุกวนั 
พวกเขาอ่านนยิายไร้สาระได้อย่างเอาใจใส่ 
แต่มองข้ามพระคัมภีร์ไป หนังสือเล่มนี้
เป็นผู้น�าทางของเราไปสู่ชีวิตท่ีสูงส่งและ
บริสุทธิ์กว่า เยาวชนจะเปล่งเสียงประกาศ
ว่าเป็นหนังสือน่าสนใจท่ีสุดเท่าที่ เคย
อ่านหากความนึกคิดของพวกเขาไม่ถูก
บิดเบือนไปโดยการอ่านนทิานทีถ่กูแต่งขึน้ 
{MYP 283.1}

สติป ัญญาของเยาชนทั้งหลาย
พลาดท่ีจะบรรลุถึงการพัฒนาอันประเสริฐ
ที่สุดเม่ือพวกเขาละเลยแหล่งก�าเนิดสูงสุด
ของปัญญา นั่นคือพระวจนะของพระเจ้า 
ซึ่งบอกว่าเราอยู่ในโลกของพระเจ้า อยู่
ท่ามกลางการทรงร่วมสถิตของพระผู้ทรง
สร้าง ซึ่งบอกว่าเราถูกสร้างตามพระฉายา
ของพระองค์ ซึ่งบอกว่าพระองค์ทรงเฝ้า
ระวังภัยให้เรา ทรงรักเราและทรงดูแล
เราอยู่ เรื่องท้ังหมดเหล่านี้เป็นสาระอัน
น่าอัศจรรย์ให้ชวนคิดไตร่ตรองและน�าสติ
ปัญญาไปสู่การใคร่ครวญท่ีกว้างและสูงส่ง
ขึ้น พระองค์ผู้ทรงเปิดสติปัญญาและจิตใจ

ให้พินิจพิจารณาถึงเร่ืองเหล่านี้จะไม่ทรง
พึงพอพระทัยกับเร่ืองเริงรมย์ที่ไม่เป็น
สาระ {MYP 283.2}

ความส�าคัญของการแสวงหาความ
รู้อย่างละเอียดจากพระคัมภีร์มีคุณค่าซึ่ง
ยากจะประเมินได้ “พระคัมภีร์ทุกตอนได้
รับการดลใจจากพระเจ้า” ซึ่งสามารถ “ให้
ปัญญาแก่ท่านในเร่ืองความรอด”  เพื่อ
คนของพระเจ้า “จะมีความสามารถและ
พรักพร้อมเพื่อการดีทุกอย่าง” 2 ทิโมธี 
3:15-17 พระคมัภร์ีมีสิทธอิ�านาจสงูสดุทีจ่ะ
เรียกร้องความสนใจอันน่าเคารพย�าเกรง
ของเรา เราไม่ควรพึงพอใจกับความรู ้
เพียงผิวเผิน แต่ควรแสวงหาท่ีจะเรียนรู้
ความหมายอันบริบูรณ์ของพระวจนะแห่ง
สจัธรรม เพื่อดืม่ด�า่อย่างล�า้ลกึถงึวญิญาณ
แห่งพระวจนะอันบริสุทธิ์--“Counsels 
to Teachers, Parents, and Students,” 
pp. 198, 139. {MYP 283.3}

ผู้พรรณนำถึงเรื่องของบำป
จะเป็นการดีกว่าท่ีเยาวชนจะไม่

อ่านหนังสือเรื่องเริงรมย์ที่จัดพิมพ์และ
เผยแพร่เพื่อมุ่งหวังการกอบโกยเงิน มี
มนตร ์เสน ่ห ์ของซาตานอยู ่ ในหนังสือ
จ�าพวกนี้ การบรรยายถึงเหตุการณ์และ
ความเหี้ยมโหดของอาชญากรรมมีพลัง
สะกดต่อเยาวชนจ�านวนมาก กระตุ้นให้

บทที่

	91 พระคัมภีร์เป็นหนังสือน่ำสนใจที่สุด
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พวกเขามองเห็นว่าพวกเขาสามารถท�า
อะไรได้บ้างเพื่อท�าให้ตนเองเป็นท่ีสนใจ
ของผู้อื่นแม้กระทั่งด้วยการกระท�าท่ีเลว
ทราม บรรดาความชั่วร้ายและความโหด
เหี้ยมต่างๆ รวมถึงการกระท�าท่ีหมกมุ่น
อยู่ในโลกียวสิยัทีบ่รรยายไว้ในงานเขยีนองิ
ประวตัศิาสตร์บางเร่ือง สิง่เหล่านีท้�าหน้าที่
เป็นผงฟูในจิตใจของคนมากมายจนน�าไป
สู่การก่ออาชญากรรมในลักษณะเดียวกัน 
{MYP 284.1}

หนังสือท่ีพรรณนาการกระท�าของ

มนุษย์ในลักษณะแบบซาตาน เป็นการ
ประชาสมัพนัธ์ให้กับความชัว่ รายละเอยีด
ความโหดเหี้ยมเหล่านี้ไม่จ�าเป็นต้องถูก
น�ามาถ่ายทอดซ�้า และผู ้เชื่อในสัจธรรม
ยุคนี้ดไม่ควรมีส่วนในการเผยแพร่ความ
ทรงจ�าเหล่านี้  เม่ือสติปัญญาถูกเล้ียงดู
และกระตุ้นด้วยอาหารที่ผิดศีลธรรมเช่นนี ้
ความคิดของเขาจะไม่บริสุทธิ์และหมกมุ่น
อยู ่ ในเ ร่ืองของทางโลก-- “Counsels 
to Teachers, Parent, and Students,” 
pp. 133, 134. {MYP 284.2}

เราสนับสนุนเยาวชนให้ชื่นชมยินดีกับพระพรที่สวรรค์ประทานมาให้

เพื่อเปิดโอกาสให้เขาเป็นผู้มีวินัยและเป็นคนฉลาด

พวกเขาควรหยิบฉวยความได้เปรียบของโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเป้าหมาย

ของการประสิทธิ์ประสาทความรู้ที่ดีที่สุด

{MYP 185.2}
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บทที่

	92 ปกป้องเส้นทำงของจิตวิญญำณไว้ให้ดี

“จงระแวดระวังใจของเจ้ายิ่งกว่าสิ่ง 
อื่นใด” คือค�าแนะน�าของปัญญาจารย์
ท่านนั้น “เพราะทุกสิ่งท่ีเจ้าท�าออกมาจาก
ใจ” “เพราะเขาคอยนับอยู่ในใจ แต่ใจของ
เขาไม่ได้อยู่กับเจ้า” หัวใจต้องได้รับการ
ฟื้นฟูให้สดใหม่ด้วยพระคุณของพระเจ้า 
มิฉะนัน้การแสวงหาความบริสุทธิแ์ห่งชวีติ 
ก็จะไร้ผล ผูท้ีพ่ยายามสร้างอปุนสัิยท่ีสงูส่ง 
ดีงามโดยไม่พึ่งพิงพระคุณของพระคริสต ์
ก็เท่ากับก�าลังสร้างบ้านของเขาอยู่บนพื้น 
ทรายร่วน ท่ามกลางพายุแห่งการทดลอง
รุนแรงที่โหมกระหน�่าอยู่ บ้านจะพังทลาย
ลงอย่างแน่นอน ค�าอธิษฐานของกษัตริย์
ดาวิดควรเป็นค�าทูลขอของจิตวิญญาณ
ทุกดวง “ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงเนรมิต
สร้างใจสะอาดในข้าพระองค์ และขอทรง
สร้างจิตใจหนักแน่นขึ้นใหม่ภายในข้า
พระองค์” และเม่ือได้เป็นผู ้ร ่วมรับของ
ประทานนีจ้ากสวรรค์แล้ว เราก็จะเดินไปสู่
ความดีพร้อม “ได้รับการคุ้มครองโดยฤทธ์ิ
เดชของพระเจ้าทางความเชื่อ” 1 เปโตร 
1:5 {MYP 285.1}

อย่างไรก็ตาม เรามีงานท่ีต้องท�า
เพื่อต่อต้านการทดลอง ผู้ท่ีจะไม่ตกเป็น
เหยื่อในกับดักของซาตานจ�าเป็นต้องเฝ้า
ระวังเส้นทางของจิตวิญญาณ พวกเขา
ต้องหลีกเลี่ยงการอ่าน การมองดูหรือ
ฟังส่ิงที่จะก่อให้เกิดความคิดที่ไม่บริสุทธิ ์

ไม่ควรปล่อยจิตใจให้ล่องลอยไปอย่างไร้
จุดหมายกับเรื่องที่คู ่อริของจิตวิญญาณ
เสนอแนะ “จงเตรียมตัวเตรียมใจของพวก 
ท่านไว้ให้ดี จงรูจ้กัควบคุมตวัเอง” อคัรทูต 
เปโตรกล่าวว่า “อย่าประพฤติตามกิเลส
ตัณหา อันเกิดจากความโง่เขลาของพวก
ท่านในอดีต แต่พระองค์ผู้ทรงเรียกพวก
ท่านนั้นบริสุทธ์ิอย่างไร พวกท่านเองก็จง
เป็นคนบริสุทธิ์ในชีวิตทุกด้านอย่างนั้น” 
1 เปโตร 1:13-15 อัครทูตเปาโลกล่าวว่า 
“ขอจงใคร่ครวญดูสิง่เหล่านีค้อื ส่ิงท่ีเป็นจริง 
สิ่งที่น่านับถือ  ส่ิงท่ียุติธรรม ส่ิงท่ีบริสุทธ์ิ 
สิ่ งที่น ่า รัก  ส่ิงที่ควรแก ่การสรรเสริญ 
รวมท้ังถ้ามีส่ิงใดที่ยอดเย่ียม  ส่ิงใดที่น่า
ยกย่อง” ฟีลิปปี 4:8 เร่ืองเหล่านี้ต้องการ
การอธิษฐานอย่างเอาจริงเอาจังและการ
เฝ้าระวังอย่างไม่ลดละ เราจ�าต้องอาศัย
การช่วยเหลือจากการทรงร่วมสถิตอยู่
ด ้วยของพระวิญญาณบริสุทธิ์ เพื่อยก
ชูสติปัญญาของเราให้ใฝ่สูง และฝึกให้
ยึดติดกับเร่ืองบริสุทธิ์และศักด์ิสิทธิ์จน
เป็นนิสัย พร้อมทั้งต้องศึกษาพระวจนะ 
ของพระเจ้าอย่างขยันขันแข็ง “คนหนุ่มจะ 
รักษาวิถีทางของตนให้บริสุทธ์ิได้อย่างไร? 
ก็โดยปฏิบัติตามพระวจนะของพระองค์” 
สดุดี 119:9 “ข้าพระองค์ได้เก็บรักษาพระ 
ด�ารัสของพระองค์ไว้ในใจ เพื่อข้าพระองค์ 
จะไม่ท�าบาปต่อพระองค์” สดุดี 119:11 
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ผู ้ประพันธ ์พระธรรมสดุดีกล ่าวไว ้ - - 
“Patriarchs and Prophets,” p. 460. 
{MYP 285.2}

ฟำงข้ำวกับเมล็ดข้ำว
เยาวชนท่ีรักทั้งหลาย หยุดอ่าน

นิตยสารต่างๆ ท่ีมีนิทานอยู่ในนั้น ก�าจัด
นวนยิายออกไปให้หมด. . . . จะเป็นการดี
มากหากเราจะก�าจัดนิตยสารท่ีมีแต่นิยาย
และส่ิงตีพิมพ์อื่นๆ ท่ีประกอบด้วยภาพ
ไร้สาระซึ่งเป็นการน�าเสนอท่ีมีต้นก�าเนิด
มาจากหน่วยงานตัวแทนของซาตานออก
ไปจากบ้านของเรา เยาวชนไม่ควรปล่อย
ให้ส่ิงเช่นนี้มามอมเมาสติปัญญา “เพราะ 

ฟางข้าวจะเปรียบอะไรกับข้าวได”้ เยเรมีย ์
23:28 ขอให้ทุกคนท่ีอ ้างตนว่าเป ็นผู ้
ติดตามพระคริสต์อ่านแต่เรื่องที่เป็นจริง
และมีคุณค่านรัินดร์ {MYP 286.1}

เราต้องเตรียมตัวให้พร ้อมเพื่อ
ท�าหน้าที่อันน่าเกรงขามจริงจังที่สุด โลก
จะต้องถูกช่วยให้รอด. . . . เม่ือค�านึงถึง
ภารกิจย่ิงใหญ่ที่ต้องท�านี้ แล้วยังจะมีใคร
ยอมเสียเวลาอันล�้าค่าและปัจจัยต่างๆ ที่
พระเจ้าประทานให้ในการท�าส่ิงต่างๆ ท่ี
ไม ่ เ กิดผลที่ ดีที่ สุดส�าหรับตนเองหรือ
เพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าได้อย่างไร-- 
The Youth’s Instructor, August 17, 
1906. {MYP 286.2}

อย่าหยุดเพื่อพึงพอใจกับมาตรฐานระดับต�่า. . . . 

หากคุณท�าทุกสิ่งที่คุณท�าได้เพื่อตัวคุณเองได้ 

คุณก็จะช่วยลดภาระให้ครูใหญ่และครูทั้งหลายได้เป็นอย่างมาก

 {MYP 184.2}
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บทที่

93 กำรสร้ำงอุปนิสัยแบบคริสเตียน*

ยงัมีหนงัสอืมากมายทีมี่ความส�าคัญ 
อย่างยิ่งซึ่งเยาวชนของเราไม่ยอมเหลียว
มอง พวกเขามองข้ามหนังสือเหล่านี้
เพราะพวกเขาเห็นว่าไม่ส�าคัญเท่าหนังสือ
อ่านเล่นทีถ่กูใจพวกเขา {MYP 287.1}

เราควรแนะน�าเยาวชนให ้ เอา
หนังสือประเภทนี้มาอ่านเป็นประจ�าเพื่อ
ปลูกฝังอุปนิสัยแบบคริสเตียน จุดที่ส�าคัญ
มากท่ีสุดต่อความเชื่อของเราควรถูกน�า
มาประทับไว้ในความทรงจ�าของเยาวชน 
พวกเขาเคยเรียนรู้สัจธรรมเหล่านี้มาแล้ว
แบบผ่านๆ แต่ยังไม่รู้จักสิ่งเหล่านี้ดีพอท่ี
จะกระตุ้นให้เกิดความต้องการท่ีจะศึกษา
ด้วยความชื่นชม เยาวชนของเราควร
อ่านสิ่งพิมพ์ท่ีส่งผลต่อการช�าระจิตใจให้
บริสุทธิ์แข็งแรง นี่คือส่ิงท่ีพวกเขาต้องการ
เพือ่จะรับรู้ว่าอะไรคอืศาสนาทีแ่ท้จรงิ ยงัมี
การอ่านท่ีดีอีกมากมายซึ่งไมช่�าระจิตใจให้
บริสทุธิ ์{MYP 287.2}

บัดนี้เป็นเวลาและโอกาสของเรา
เพื่อลงแรงท�างานกับเยาวชน จงบอกพวก
เขาว่าเวลานี้เราก�าลังตกอยู่ในวิกฤตท่ี
อันตรายและเราต้องการรู้ว่าเราจะเข้าใจ
กระจ่างถึงทางพระเจ้าที่แท้จริงได้อย่างไร 
เยาวชนของเราต้องการความช่วยเหลือ 

หนุนชูใจและให้ก�าลังใจ แต่ต้องท�าด้วยวิธี
ทีถ่กูต้อง ซึง่บางทีอาจไม่ใช่ตามทีพ่วกเขา
ปรารถนา แต่ท�าในแนวทางท่ีจะช่วยพวก
เขาให้มีจิตใจท่ีถูกช�าระให้บริสุทธิ์ พวก
เขาต้องการศาสนาที่ดีและท่ีช�าระพวก
เขาให้บริสุทธิ์ได้มากกว่าต้องการส่ิงอื่นใด 
{MYP 287.3}

ดิฉันไม่คาดว่าจะมีชีวิตอยู่ได้อีก
นานสักเท่าใด ภารกิจของดิฉันก็ท�าเกือบ
ส�าเร็จจะหมดแล้ว บอกเยาวชนของเรา
ว่าดิฉันต้องการให้ค�าพูดของดิฉันไปหนุน
ใจพวกเขาเพื่อให้มีรูปแบบชีวิตท่ีมีเสน่ห์
ดึงดูดชาวสวรรค์เบื้องบนได้มากที่สุด และ
ที่อิทธิพลของพวกเขาจะส่งผลอย่างสง่า
งามมากทีสุ่ดต่อผูอ้ืน่ {MYP 287.4}

แนะน�ำใหอ้่ำนชุดหนังสือ 
ที่คัดสรรมำแล้ว

ดิฉนัใช้เวลายามค�า่คืนเพือ่คัดเลือก 
และแยกหนงัสอืท่ีอ่านแล้วไม่เกิดประโยชน์ 
แก่เยาวชนออกไป เราควรเลือกหนังสือ
ที่จะหนุนชูและให้ก�าลังใจแก่เขาให้เข้าถึง
ความจริงใจของชีวิต และน�าพวกเขาไปสู่
การเปิดพระวจนะ ดิฉนัเคยมีประสบการณ์
ถึงเร่ืองนี้ในอดีตและคิดว่าดิฉันจะน�ามา 

*ข้อควำมต่อไปนี้เป็นข่ำวสำรช้ินสุดท้ำยที่ท่ำน	อี.	จี.	ไวท์ฝำกไว้ให้คนหนุ่มสำวซึ่งเขียนในช่วง

กำรป่วยครัง้สุดท้ำยของท่ำน
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บอกกล่าวแก่คุณและให้คุณยึดมันไว้ให้มั่น 
เรายอมให้เยาวชนอ่านหนังสือไร้ค่าไม่ได้ 
เราต้องการหนังสือที่เป็นพระพรต่อจิตใจ
และจิตวิญญาณ เราค�านึงถึงเร่ืองเหล่านี้
น้อยเกินไป ดังนั้นคนของเราควรท�าความ
คุ้นเคยกับเร่ืองท่ีดิฉันก�าลังพูดถึงอยู ่นี้ 
{MYP 288.1}

ดิฉันไม่คิดว่าจะมีค�าพยานมาแบ่ง
ปันแก่คนของเรามากไปกว่านี้ ผู้รับใช้ของ
เราท่ีมีความคิดม่ันคงทราบดีว่าอะไรดี
ส�าหรับการหนุนชูใจและการท�างานให้เกิด
ผล แต่ด้วยความรักของพระเจ้าอยู่ในใจ
ของพวกเขา พวกเขาจ�าเป็นต้องแสวงหา
การเรียนรู้ถึงพระลักษณะของพระเจ้าให้
ลึกซึ้งและลึกซึ้งยิ่งข้ึน ดิฉันมีความห่วงใย
เป็นอย่างย่ิงท่ีต้องการให้เยาวชนของเรา
ได้อ่านหนังสือประเภทท่ีเหมาะสม แล้ว
ผู้ใหญ่ของเราก็จะได้อ่านด้วย เราต้องเพ่ง
สายตาไปยังสิ่งที่ดึงดูดความสนใจทาง
ศาสนาของสัจธรรม เราต้องเปิดจิตใจและ 
สติป ัญญาของเราให ้แก ่สัจธรรมแห่ง 
พระวจนะของพระเจ้า ซาตานย่องเข้ามาหา 
เม่ือมนษุย์เผลอ เราจะต้องไม่รู้สึกพงึพอใจ
เพราะขา่วสารของการเตือนได้ถูกน�าเสนอ
ออกไปแล้วหนึ่งครั้ง เราต้องน�าเสนอมัน
อกีคร้ังแล้วครัง้เล่า {MYP 288.2}

เราอาจเริ่มด้วยหลักสูตรการอ่าน
หนังสือที่น่าสนใจที่สุดสักหนึ่งหลักสูตร 
เพือ่จะดึงดูดและส่งอทิธพิลต่อจติใจของคน 
มากมาย หากชีวิตของดิฉันยังถูกถนอม 
รักษาไว้เพือ่รบัใช้ต่อไป ดิฉนัยินดทีีจ่ะช่วย 
จัดเตรียมหนังสือต่างๆ ให้กับเยาวชน 

{MYP 288.3}
ยงัมีอกีงานหนึง่ท่ีต้องท�าเพือ่เยาวชน 

ด้วยการประทับและหล่อหลอมจิตใจของ
พวกเขาด้วยสัจธรรมแห่งการช�าระให้
บริสุทธิ์ของพระเจ้า เป็นความปรารถนา
อย่างจริงใจของดิฉันส�าหรับเยาวชนของ 
เราว่าให้พวกเขาพบความหมายแท้จริง 
ของการท�าให้เป็นผูช้อบธรรมโดยความเชือ่ 
และการท�าอุปนิสัยให้ดีพร้อมท่ีจะเตรียม 
พวกเขาส�าหรับชีวิตนิรันดร์ ดิฉันไม่คิดว่า 
จะมีชีวิตอยู่ต่อไปได้อีกมากนัก ขอฝาก 
ข่าวสารนีไ้ว้ให้กับเยาวชนเพือ่ให้เป้าหมาย 
ที่พวกเขาจัดต้ังไว้จะไม่ล้มเหลว {MYP 
289.1}

ดิฉันขอแนะน�าพี่น้องให้ช่วยกัน
หนุนใจเยาวชนให้เก็บเทิดทูนความล�้าค่า
และพระคุณของพระเจ้าไว้ให้สูงส่ง จง
ท�างานและอธิษฐานอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้
สัมผัสถึงคุณค่าของศาสนาอย่างแท้จริง 
จงใฝ่หาพระพรและเสน่ห์แห่งความบริสทุธิ์
และพระคุณของพระเจ้า ดิฉันเป็นห่วง
อย่างย่ิงถึงเร่ืองนี้ เพราะดิฉันทราบดีว่า 
พวกเราปล่อยปละละเลยกันไปมาก {MYP 
289.2}

ดิฉันไม่มีหลักประกันว่าชีวิตของ
ดิฉันจะอยู่ต่อไปได้อีกนาน แต่ดิฉันรู้สึกว่า
ดิฉนัเป็นคนทีพ่ระเจ้าทรงยอมรับ พระองค์
ทรงทราบว่าดิฉันทุกข์ใจปานใดที่ต้องมา
เป็นผู้รู ้เห็นมาตรฐานการด�าเนินชีวิตอัน 
ตกต�า่ของผูท้ีเ่รียกว่าตนเองว่าเป็นครสิเตยีน 
ดิฉันรู้สึกว่าเป็นเร่ืองหลีกเล่ียงไม่ได้ท่ีต้อง 
ให้เหน็สัจธรรมในชวีติของดิฉนัและค�าพยาน 
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ของดิฉนัควรไปถงึประชาชน ดิฉนัต้องการ 
ให ้ คุณท�าเต็มท่ีเพื่อเผยแพร ่ข ้อเขียน
ของดิฉันไปให้ถึงมือของคนในต่างแดน 
{MYP 289.3}

จงบอกเยาวชนว่าพวกเขามีความ 
ได้เปรียบด้านจติวญิญาณมากมาย พระเจ้า 

ทรงประสงค์พวกเขาให้พากเพียรอย่าง
จริงใจเพื่อน�าสัจธรรมไปสู่ประชาชน และ
ดิฉันประทับใจว่ามันเป็นหน้าท่ีพิเศษของ
ดิฉันที่พูดถึงเรื่องเหล่านี้--“Fundamentals 
of Christian Education,” pp. 547-549. 
{MYP 289.4}

ความชื่นชอบสัจธรรม

และการตระหนักถึงความรับผิดชอบ

เพื่อถวายเกียรติพระเจ้าเป็นแรงกระตุ้นอันทรงพลังที่สุด

ในบรรดาแรงจูงใจทั้งหมดเพื่อการพัฒนาสติปัญญา

{MYP 416.1}
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บทที่

	94 ผลกระทบของนวนิยำย

เยาวชนมากมายพดูว่า “ฉนัไม่มีเวลา 
ศึกษาบทเรียนของฉันเลย” แต่พวกเขา
ท�าอะไรกันอยู่เล่า บางคนใช้เวลาทุกขณะ 
ใส่ใจอยูแ่ต่หารายได้เพิม่ขึน้เพยีงไม่กีส่ตางค์ 
หากพวกเขาจะเอาเวลาที่เจียดไปท�างาน
ไปศึกษาพระคัมภีร์และน�าบทเรียนที่ได้
รับไปลงมือปฏิบัติแล้ว พวกเขาจะมีเงิน
เก็บได้มากกว่าจ�านวนท่ีหามาได้จากการ
ท�างานอย่างหามรุ่งหามค�่า พวกเขาจะ
ประหยัดเงินที่ใช้ไปกับเคร่ืองประดับที่
ไม่จ�าเป็นได้มากมายและยังเก็บถนอม 
รักษาความกระปร้ีกระเปร่าของจิตใจเพื่อ 
เข้าใจความล�า้ลึกของพระลกัษณะของพระเจ้า 
“ความย�าเกรงพระยาห์เวห์เป็นจุดเร่ิมต้น
ของความรู”้ สุภาษติ 1:7 {MYP 290.1}

แต่เยาวชนเหล่านี้ผู ้ซึ่งอ้างตนว่า
เป็นคริสเตียนกลับไปสนองความต้องการ
ของจิตใจท่ีเป็นฝ่ายเนื้อหนังโดยการยอม
ท�าตามความปรารถนาของตนเอง และ
ในช่วงเวลาแห่งพระกรุณาของพระเจ้าท่ี

พระองค์ประทานให้พวกเขาเพื่อท�าความ
รู้จักกับสัจธรรมอันล�้าค่าของพระคัมภีร์
กลับถูกใช ้ไปหมกมุ ่นอยู ่ กับการอ ่าน
นวนิยายเร่ืองโกหก นิสัยนี้เม่ือติดแล้ว
ก็ยากท่ีจะเอาชนะมันแต่ทว่าก็ยังมีทาง
แก้ไข และทุกคนท่ีมีโอกาสเข้าแผ่นดิน
สวรรค์จ�าเป็นต้องท�า {MYP 290.2}

จิตใจท่ีปล่อยให้ซึมซับการอ่าน 
นิทานจะถูกท�าลาย จินตนาการป่วยเป็น 
โรค ความอ่อนไหวทางอารมณ์เข้าครอบง�า 
จิตใจ เกิดความกระสับกระส่ายอย่างเล่ือน 
ลอย กระหายอยากอาหารทางปัญญา 
อย่างแปลกประหลาดซึง่ท�าให้จติใจไม่สมดุล 
อยู่ตลอดเวลา ปัจจุบันมีคนนับพันท่ีอยู่ใน 
โรงพยาบาลโรคจิตซึ่งมีสมองที่ไม่สมดุล 
อันเนื่องจากการอ่านนิยายที่แต่งขึ้น ซึ่ง 
เป็นผลจากการสร้างวิมานกลางอากาศ 
และอารมณ์อ่อนไหวจากการตกหลุมรัก-- 
The Signs of The Times, February 
10, 1881. {MYP 290.3}
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บทที่

	95 ประโยชน์ของดนตรี

ท�านองเพลงแห่งค�าสรรเสริญเป็น
บรรยากาศของสวรรค์และเม่ือสวรรค์เข้า
มาสัมผัสกับโลกจะมีเสียงดนตรีและเสียง 
เพลง เป็น “การขอบพระคุณและเสยีงเพลง” 
อสิยาห์ 51:3 {MYP 291.1}

เหนือโลกท่ีสร้างข้ึนใหม่ซึง่ปราศจาก 
รอยต�าหนิและมลทนิ พระเจ้าทรงพระสรวล 
ด้วยความพอพระทัย “เม่ือเหล่าดาวรุ ่ง 
แซ่ซ้องสรรเสริญ และบรรดาบุตรพระเจ้า
โห่ร้องด้วยความชื่นบาน” โยบ 38:7 ด้วย
ความเห็นพ้องต้องกัน หัวใจมนุษย์สนอง
ตอบคุณความดีของพระเจ้าด้วยท�านอง
เพลงสรรเสริญ เหตุการณ์ประวัติศาสตร์
ของมนุษย ์มากมายล ้วนเชื่อมโยงกับ
บทเพลง. . . . {MYP 291.2}

ดนตรีเป็นของประทำนอันทรง
คุณค่ำ

ประวตัขิองเพลงต่างๆ ในพระคัมภร์ี 
เตม็ไปด้วยข้อแนะน�าในการใช้และประโยชน์ 
ของดนตรีและเสียงเพลง บ่อยครั้งท่ีดนตรี
ถกูน�าไปใช้ในทางผดิเพือ่วตัถปุระสงค์ของ
ความชั่วจึงกลายเป็นส่ือของการทดลอง
ที่เย้ายวนมากที่สุด แต่หากใช้ดนตรีอย่าง
ถูกต้องแล้ว จะเป็นของประทานอันทรง 
คณุค่าของพระเจ้า ซึง่ออกแบบไว้เพือ่ยกชู 
ความคิดไปยังเนื้อหาที่สูงส่งและประเสริฐ 
เพือ่สร้างแรงบนัดาลใจและยกชจูติวญิญาณ 

{MYP 291.3}
ในระหว่างทีช่นชาตอิสิราเอลเดินทาง 

ผ่านถิ่นทุรกันดาร พวกเขาต่างหนุนใจกัน 
ด้วยเสียงเพลงอันศักด์ิสิทธิ์ไปตลอดทาง 
ดังนัน้พระเจ้าจงึทรงก�าชบัเหล่าบุตรท้ังหลาย 
ของพระองค์ในทุกวันนี้ให้สร้างความปลื้ม 
ปีติยินดีกับชีวิตแห่งการแสวงบุญของ
พวกเขา มีไม่ก่ีวิธีที่ใช้ได้ผลในการจดจ�า 
พระวจนะของพระองค์ได้ดีเท่าการพูดซ�้า 
พระด�ารัสเหล่านี้ด ้วยเสียงเพลง เพลง
เหล่านี้มีฤทธานุภาพในการสยบธรรมชาติ
ที่ก้าวร้าวและหยาบกร้าน มีพลังกระตุ้น
ความนึกคิดและการต่ืนตัวต่อการเห็นอก 
เห็นใจ ส ่งเสริมความสามัคคีของการ
ปฏิบัติงาน รวมถึงก�าจัดความเศร้าโศก
และความรู้สึกถึงเหตุร้ายท่ีบ่ันทอนความ
กล้าหาญและท�าให้ความพยายามอ่อน
ก�าลงั {MYP 291.4}

ดนตรีเป็นหนึ่งในวิธีที่มีประสิทธิ- 
ภาพมากที่สุดในการประทับสัจธรรม
ฝ่ายวิญญาณลงสู่จิตใจ มีอยู ่บ่อยคร้ังที่
จิตวิญญาณซึ่งอยู ่ในภาวะสุดตึงเครียด 
พร้อมจะยอมแพ้เกิดจ�าพระวจนะบางตอน 
ของพระเจ้าขึน้มาได้ เช่นเนือ้ร้องบางท่อน 
ของเพลงร้องในวัยเด็กซึ่งหลงลืมไปนาน 
แล้ว ส่งผลให้สิ่งทดลองยั่วยุต่างๆ อ่อน 
ก�าลังลง ชีวิตกลับมีความหมายใหม่และ 
มีจุดประสงค์ขึ้นใหม่และก่อให้เกิดการ 
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ถ่ายทอดก�าลังใจและความปล้ืมปีติยินด ี
ไปสู่จิตวิญญาณดวงอื่นๆ ด้วย! {MYP 
292.1}

เราไม่ควรมองข้ามคุณค่าของการ 
ใช้เสียงเพลงเป็นวิธีในการให้การศึกษา 
จงให้มีเสียงเพลงดังขึ้นภายในบ้าน แต่ 
ต้องเป็นเสียงเพลงที่ไพเราะและบริสุทธิ ์
มีค�าร้องที่ไม่ก่อให้เกิดค�าครหานินทา แต่ 
เปี่ยมด้วยการให้ก�าลังใจ ความหวังและ 
ความชื่นชมยินดี จงให้มีวิชาร้องเพลงใน 
โรงเรยีน แล้วนกัเรียนจะได้รบัการน�าพามา 
เข้าใกล้พระเจ้า เข้าใกล้ครูและเข้าใกล้ชิด
ซึง่กันและกนัมากยิง่ขึน้ {MYP 292.2}

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของพิธีทาง 
ศาสนา การร้องเพลงจัดเป็นการกระท�า 
หนึ่งของการนมัสการที่ มีความส�าคัญ 
เทียบเท่ากับการอธิษฐาน ในความเป็น 
จริงแล้ว เพลงหลายเพลงเป็นค�าอธิษฐาน 

หากเดก็ได้รับการปลกูฝังให้เข้าใจถึงเร่ืองนี้ 
เขาจะใคร่ครวญถงึความหมายของเนือ้เพลง 
ท่ีเขาร้องได้มากขึ้น และจะซึมซับฤทธา-
นุภาพของความหมายนั้นได ้มากขึ้น 
{MYP 292.3}

ในขณะที่พระผู้ไถ่ของเราทรงน�า 
เราเข้าสู ่ธรณีประตูของแดนนิรันดร์กาล 
ท่ีเจิดจ�ารัสด้วยพระสิริของพระเจ้า เราจะ 
ได้ยินเสยีงเพลงสรรเสริญและขอบพระคณุ 
จากคณะนักร้องประสานเสียงของสวรรค ์
ทีร่ายล้อมหน้าพระทีน่ัง่และเม่ือเสยีงเพลงนี ้
ดังก้องขึ้นในบ้านของเราบนโลกนี้คร้ังใด 
ก็จะน�าพาหัวใจมากมายมาเข้าใกล้นักร้อง 
แห่งสวรรค์เหล่านี้ การปฏิสัมพันธ์กับ 
สวรรค์เริม่ต้นขึ้นบนโลกนี้แล้ว ณ ที่นี่ เรา 
ได้เรียนรู้ถงึแก่นสารของค�าสรรเสริญเหล่านี-้- 
“Education,” pp. 161.168. {MYP 292.4}

บุคคลใดที่ท�าคุณประโยชน์แก่ผู้อื่น

อย่างไม่ค�านึงถึงตนเองเป็นผู้ร่วมงานตามพระลักษณะของพระเจ้า

{MYP 209.3}
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ในสมัยโบราณ ดนตรีถกูสร้างขึน้มา 
เพือ่จดุประสงค์ทีบ่ริสทุธิ ์เพือ่ยกชคูวามคดิ 
ไปสู ่เร่ืองท่ีบริสุทธิ์ สง่างาม และสูงส่ง
รวมท้ังปลุกจิตวิญญาณให้อุทิศตนและ
ส�านึกในพระเมตตาคุณต่อพระเจ้า แต่
การใช้ดนตรีในทุกวันน้ีช่างตรงข้ามกับ
ในสมัยโบราณย่ิงนัก มีผู้คนจ�านวนเท่าไร
ที่ใช้ดนตรีเพื่อยกย่องตนเองแทนที่จะใช้
ถวายเกียรติแด่พระเจ้า ความรักในเสียง
ดนตรีน�าพาผู ้ที่ รู ้ไม ่เท่าทันหลงเข้าไป
ชุมนุมกับฝูงชนท่ีคล่ังไคล้ความส�าราญ 
ทางโลกในสถานที่ซึ่งพระเจ้าทรงห้ามไว ้
ดังนั้นสิ่งที่เป็นพระพรยิ่งใหญ่เม่ือใช้อย่าง 
ถูกต้องเหมาะสมจึงกลายเป็นหนึ่งใน 
เคร่ืองมือที่ประสบความส�าเร็จมากที่สุด 
ซึ่งซาตานใช้เพื่อล่อลวงจิตใจให้ออกห่าง 
จากหน้าท่ีความรับผิดชอบและการใคร่ครวญ 
ถงึสิง่ทีเ่ป็นนรัินดร์ {MYP 293.1} 

ดนตรีเป็นส่วนหนึง่ของพธินีมัสการ 
พระเจ้าในท้องพระโรงเบ้ืองบนและเรา 
ควรทุม่เทความพยายามในการถวายเพลง 
สรรเสริญให้ประสานเสียงอย่างสอดคล้อง 
มากเท่าท่ีจะท�าได้กับเสียงเพลงของคณะ 
ประสานเสียงของสวรรค์ การอบรมฝึก 
ให้เปล่งเสียงร้องได้อย่างถูกต้องเป็น 
คุณสมบัติ ท่ีส� า คัญในการบริหารด ้าน 
การศึกษาและไม่ควรปล่อยปละละเลย-- 
“Patriachs and Prophets,” p. 594. 

{MYP 293.2}

ควำมสำมำรถพิเศษที่มีอิทธิพล
มีหลายคนที่มีของประทานพิเศษ

ด้านเสียงเพลง และมีหลายคร้ังที่ข่าวสาร 
พิเศษถูกถ่ายทอดออกมาจากนักร้องเดี่ยว 
หรือนักร้องหลายคนท่ีร่วมกันร้องเพลง 
แต่เราไม่ควรจ�ากัดการร้องเพลงไว้กับคน 
เพยีงไม่ก่ีคน ความสามารถในการร้องเพลง 
เป็นของประทานอนัทรงอทิธพิลซึง่พระเจ้า 
ทรงประสงค์ให้ทุกคนปลูกฝังและใช้เพื่อ 
ถวายเกียรติแด่พระนามของพระองค์-- 
“Testimonies for the Church,” Vol. 7, 
pp. 115, 116. {MYP 293.3}

จงร้องด้วยเสียงใหเ้ข้ำกันกับ 
นักดนตรีชำวสวรรค์

เม่ือมนษุย์ร้องเพลงด้วยจติวญิญาณ 
และความเข้าใจ นักดนตรีชาวสวรรค์ก็
จะร้องรับและร่วมขับร้องเสียงเพลงแห่ง
การขอบพระคุณ พระเจ้าผู้ประทานความ
สามารถเหล่านี้แก่เรา ผู้ทรงกระท�าให้เรา
เป็นผู้ร่วมงานของพระองค์ทรงคาดหวัง
ว่าผู้รับใช้ของพระองค์จะพัฒนาเสียงร้อง
ของพวกเขาให้สามารถพูดและร้องเพลง
ด้วยส�าเนียงที่ผู ้ฟ ังทุกคนจะเข้าใจ ไม่
จ�าเป็นต้องร้องด้วยเสียงอันดังแตร่้องด้วย
ท่วงท�านองเสียงท่ีชัดเจน การออกเสียงที่ 
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ถูกต้องและการเปล่งเสียงที่แจ่มชัด ขอให้
ทุกคนใช้เวลาเพื่อพัฒนาเสียง เพื่อเสียง
ร้องเพลงถวายสรรเสริญพระเจ้าจะเป็น
น�้าเสียงใส นุ่มนวลไม่ใช่หยาบกร้านหรือ
แหลมจนร�าคาญหู ความสามารถในการ
ร้องเพลงเป็นของประทานจากพระเจ้า 
จงใช้เพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์เถิด 
{MYP 294.1}

ในการประชุมต่างๆ ท่ีจัดขึ้น ให้
เลือกหลายคนเพื่อรับใช้ในด้านเสียงเพลง 
และให้มีนักดนตรีท่ีเล่นเคร่ืองดนตรีได้
อย่างช�านาญเล่นประสานเสียงไปด้วย เรา
ไม่คัดค้านการน�าเคร่ืองดนตรีมาร่วมใช้
ในที่ประชุมของเรา ส่วนนี้ของการรับใช้
ต้องด�าเนินไปด้วยความระมัดระวัง เพราะ

เป็นการสรรเสริญพระเจ้าด้วยเสียงเพลง 
{MYP 294.2}

การร ้องเพลงไม่ใช ่ให ้คนเพียง 
ไม่ก่ีคนท�าเสมอไป บ่อยครั้งเท่าที่จะเป็น 
ไปได้ ขอให้ทุกคนในทีป่ระชมุเข้าร่วมด้วย-- 
“Testimonies for the Church,” Vol. 9, 
pp. 143, 144. {MYP 294.3}

ถวำยเกยีรติพระเจ้ำด้วยเสียงเพลง
พระเจ้าทรงได้รับการเทดิทนูเกยีรต ิ

ด้วยเพลงสรรเสริญที่มาจากใจบริสุทธิ ์
อันเปี่ยมด้วยความรักและการอุทิศตนต่อ 
พระองค์--“Testimonies for the Church” 
Vol. 1, p. 509. {MYP 294.4}

บรรดาผู้ที่ได้ลิ้มรสความหวานของ

ความรักแห่งการไถ่ให้รอดแล้วจะไม่อยู่นิ่งและอยู่นิ่งไม่ได้

{MYP 204.3}
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	97 กำรใช้ดนตรีในทำงผิด

ทูตสวรรค์ทั้งหลายก�าลังวนเวียน
อยู่รอบๆ สถานท่ีอาศัยแห่งโน้น  ท่ีนั่น
เยาวชนชุมนุมกันอยู ่  มีเสียงร้องเพลง
และเสียงการเล่นเคร่ืองดนตรีดังออกมา 
คริสเตียนชุมนุมกันอยู ่ที่นั่น แต่เสียงที่
คุณได้ยินนั้นเป็นเสียงอะไร มันคือเสียง
เพลง เป็นเพลงส้ันๆ เล่นๆ ซึ่งเหมาะกับ
โรงเต้นร�า จงดูเถิด ทูตสวรรค์ผู้บริสุทธิ์ท้ัง
หลายรวบแสงของพวกเขามาไว้ประชิด
กายและความมืดก็ห่อหุ้มผู้คนท้ังหลายท่ี
อยู่ในตึกแห่งนั้น ทูตสวรรค์ก�าลังผละออก
จากเหตกุารณ์นัน้ ความเศร้าหมองปรากฏ 
บนใบหน้าของพวกเขา จงดูเถิด พวกเขา 
ก�าลังร้องไห้ ดิฉนัเคยเหน็เหตกุารณ์แบบนี ้
ซ�า้แล้วซ�า้อกีหลายครัง้ท่ามกลางคนทัง้หลาย 
ที่ถือรักษาวันสะบาโตและโดยเฉพาะใน
ที่_______ ดนตรีได้เข้ายึดครองเวลา
ที่ควรอุ ทิศให ้ กับการอธิษฐาน ดนตรี
กลายเป็นรูปเคารพของผู้ที่อ้างว่าตนเป็น
คริสเตียนที่ถือรักษาวันสะบาโต ซาตาน
จะไม่ต่อต้านดนตรีหากมันสามารถใช้ 
เป็นช่องทางเพือ่เข้าถงึจติใจของเยาวชนได้ 
สิ่งท่ีจะบรรลุความมุ ่งหมายของมันคือ 
สิ่ ง ท่ี หันเหจิตใจออกจากพระเจ ้าและ
ครอบครองเวลาที่ควรจะอุทิศให้กับการ
รับใช้พระองค์ มันท�างานผ่านเครื่องมือ
ต่างๆ ท่ีจะให้อิทธิพลอย่างแรงกล้าท่ีสุด
ในการจับคนจ�านวนมากท่ีสุดให้อยู ่ใน

ความหลงใหลในขณะท่ีพวกเขากลายเป็น
อัมพาตด้วยอ�านาจของมัน หากมองใน
ด้านบวก ดนตรีเป็นพระพรของพระเจ้า 
แต่บ่อยคร้ังกลายเป็นส่ือที่น่าดึงดูดใจของ
ซาตานเพือ่ดักจบัจติวญิญาณ เม่ือใช้ไปใน
ทางผิดแล้ว ดนตรีจะน�าผู้ท่ียังไม่อุทิศตน
แก่พระเจ้าไปสู่ความหย่ิงผยองทะนงตน 
ความฟุ้งเฟ้อ และความโง่เขลา เม่ือปล่อย
ให้ดนตรีมีอิทธิพลแทนการนมัสการส่วน
บุคคลและการอธษิฐานแล้ว ก็จะกลายเป็น
ค�าสาปทีร้่ายกาจน่ากลวั เยาวชนทีร่วมตวั
กันเพื่อร้องเพลง และแม้จะอ้างว่าตนเป็น
คริสเตียนก็ตาม บ่อยคร้ังพวกเขากลับหลู่
เกียรติพระเจ้าและความเชื่อของพวกเขา
ด้วยการสนทนาท่ีไร้สาระและการเลือก
ดนตรีของตน ดนตรีศักด์ิสิทธิ์ไม่ถูกกับ
รสนิยมของพวกเขา ดิฉันได้รับการชี้แนะ
ไปยังค�าสอนอันเรียบง่ายแห่งพระวจนะ
ของพระเจ้าท่ีถูกละเลยอย่างไม่ใส่ใจว่า ใน
การพิพากษา ค�าเตือนท่ีได้รับการดลใจ
ทั้งหมดนี้จะประณามความผิดของผู ้ที่ 
ไม่ยอมเชือ่ฟังค�าสอนเหล่านี-้-“Testimonies 
for the Church,” Vol. 1, p. 506. {MYP 
295.1}

ดนตรีเป็นพลังเพื่อประกอบกำรดี
ดนตรีท�าให้เกิดพลังยิ่งใหญ่เพื่อ

การดีได้ กระนั้นเราก็ไม่ได้ใช้สายงานนี ้
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ให้เกิดประโยชน์สูงสุด การร้องเพลงโดย 
ทั่วไปท�าด้วยแรงกระตุ ้นหรือเพื่อสนอง 
กรณีพิเศษ ส่วนเวลาอื่นๆ ผู ้ร้องมักถูก 
ปล่อยให้ร้องไปอย่างผดิๆ ดนตรีจงึสญูเสยี 
ประสทิธผิลต่อจติใจของผูท้ีอ่ยู่ในเหตกุารณ์ 
ดนตรีควรมีความงดงาม สร้างความเมตตา 
สงสารและมีพละก�าลัง จงเปล่งเสียงร้อง 

บทเพลงถวายค�าสรรเสรญิและการนมัสการ 
หากท�าได้ น�าเคร่ืองดนตรีท่ีเหมาะสมมา
ช่วยและให้ท�านองประสานอนัสวยงามล่อง
ลอยขึ้นไปสู่พระเจ้าเป็นเคร่ืองถวายบูชา
ท่ีพอพระทัยของพระองค์--“Testimonies 
for the Church,” Vol. 4, p. 71. {MYP 
296.1}

ผู้ที่ร่วมงานกับพระคริสต์และทูตสวรรค์ทั้งหลาย

ในการช่วยจิตวิญญาณที่ก�าลังพินาศมากมายมาสู่

ความรอดจะได้รับบ�าเหน็จรางวัลอย่างมั่งคั่งในอาณาจักรสวรรค์

{MYP 205.3}



ตอนที่	10

ฉันทะภำระ

บทที่	98-106

ไม่ว ่าตะลันต์ความสามารถของคุณจะเล็กน้อยเพียงไร 
พระเจ้าทรงมีแผนงานส�าหรับของประทานนั้น ตะลันต์หนึ่งเดียว
อันนั้นหากถูกน�ามาใช้อย่างชาญฉลาดก็จะบรรลุผลส�าเร็จตามงาน
ที่ได้รับมอบหมายไว้ ด้วยความสัตย์ซื่อต่อหน้าท่ีเล็กน้อยท้ังหลาย 
เราควรท�างานตามแผนงานแห่งการเพิ่มพูน แล้วพระเจ้าจะทรง
กระท�าตามแผนงานแห่งการทวีคูณเพื่อเรา สิ่งเล็กน้อยเหล่านี้จะ
กลายเป็นอิทธิพลท่ีมีค่าท่ีสุดในพระราชกิจของพระองค์--“Christ’s 
Object Lessons,” p. 360. {MYP 298.1}
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บทที่

	98 บทเรียนของควำมมัธยัสถ์

เราอาจมีเร่ืองมากมายทีต้่องพดูกับ
เยาวชนในเร่ืองเก่ียวกับโอกาสพิเศษของ
พวกเขาที่จะได้ช่วยพันธกิจของพระเจ้า
ด้วยการเรียนรู้บทเรียนของการมัธยัสถ์
และการปฏิเสธตนเอง หลายคนคิดว่าต้อง
ปล่อยตัวไปกับความเพลิดเพลินใจน่ีบ้าง
โน่นบ้างและเพื่อท่ีจะท�าได้เช่นนี้พวกเขา
จึงท�าตนเองให้คุ้นกับการด�าเนินชีวิตของ
การใช้จ่ายรายได้ของตนเองอย่างเต็มที่ 
พระเจ้าทรงประสงค์ให้เราท�าเร่ืองนี้ให้ดี 
ยิง่ขึน้ {MYP 299.1}

เราท�าบาปต่อตนเองเม่ือเราพงึพอใจ 
กับการมีอาหาร เคร่ืองด่ืมและเคร่ืองแต่ง
กายอย่างเพียงพอ พระเจ้าทรงมีบางสิ่งท่ี
สูงส่งกว่านี้อยู่เบ้ืองหน้าเรา เม่ือเรายอม
ทิ้งความปรารถนาอย่างเห็นแก่ตัวไป และ
ทุ ่มเทพลังใจและสติปัญญาเพื่อพันธกิจ 
ของพระเจ้า ผูแ้ทนชาวสวรรค์จะร่วมมือกับ 
เรา ท�าให้เราเป็นพระพรไปสูม่วลมนษุยชาต ิ
{MYP 299.2} 

เก็บออมเพื่อพันธกิจ
แม้เยาวชนจะยากจน แต่ผู้ที่ขยัน

และมัธยัสถ์ก็สามารถเก็บสะสมเล็กน้อย
เพื่อพระราชกิจของพระเจ้าได้ เม่ือดิฉัน
อายุเพียงสิบสองขวบ  ดิฉันก็รู ้ว ่าการ
ประหยัดคืออะไร ดิฉันและพี่สาวรู้จักการ
ค้าขายและแม้ว่าเราจะมีรายได้เพียงวันละ 

25 เซนต์ เราตัดสินใจทีจ่ะเก็บส่วนเล็กน้อย 
ของรายได้นีเ้พือ่มอบให้แก่พระราชกจิ เรา
เก็บสะสมไว้ทีละน้อยจนเรามีเงินสามสิบ
ดอลลาร์ จากนั้นเม่ือข่าวการเสด็จกลับมา
ในเร็ววันของพระเยซูมาถึงพวกเรา ซึ่ง
มีการระดมผู้คนและปัจจัย เรารู้สึกเป็น
สิทธิพิเศษอย่างย่ิงท่ีได้มอบเงินสามสิบ
ดอลลาร์น้ีแก่คุณพ่อ และขอร้องให้ท่าน
น�าไปลงทุนพิมพ์ใบปลิวและแผ่นพับเพื่อ
เผยแพร่ข่าวนี้ไปสู่ผู ้ท่ียังอยู ่ในความมืด 
{MYP 299.3}

เป็นหน้าที่ของทุกคนท่ีมีส่วนใน
ภารกิจของพระเจ้าท่ีจะต้องเรียนรู้ถึงการ 
ประหยัดในการใช้เวลาและเงินทอง ผู ้ท่ี 
หมกมุ่นอยู่ในความเกียจคร้านแสดงว่า 
พวกเขาให้ความส�าคญัน้อยมากต่อสัจธรรม 
อันแจ่มจ�ารัสที่ทรงมอบหมายให้แก่พวก 
เรา พวกเขาจ�าเป็นต้องฝึกอบรมให้มีนิสัย 
ขยันและเรียนรู้ที่จะท�างานด้วยเป้าหมาย
เดียวคือการถวายเกียรติแด ่พระเจ ้า 
{MYP 300.1}

กำรปฏิเสธตนเอง
ส�าหรับผู ้ ท่ีมีวิจารณญาณที่ไม่ดี

ของการใช้เวลาและเงินทองนั้นควรขอ
ค�าปรึกษาจากผู้มีประสบการณ์ ด้วยเงิน
ท่ีดิฉันและพี่สาวหามาได้จากการค้าขาย
ของเรา เราใช้จ่ายไปกับการซื้อเสื้อผ้าของ
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เราเอง เราจะยื่นเงินให้คุณแม่และบอก
ท่านว่า “ซื้อเลยค่ะแม่เพื่อว่าหลังจากที่เรา
จ่ายค่าเสื้อผ้าของพวกเราแล้ว จะยังมีเงิน
เหลือบ้างเพื่อใช้ส�าหรับพันธกิจ” และท่าน
ก็ท�าตามนี ้จงึเป็นการสนบัสนนุเราทัง้สอง
ให้มีจิตวิญญาณของการท�างานรับใช้ใน
พนัธกจิ {MYP 300.2}

การให้ทีเ่กิดจากผลของการปฏิเสธ
ตนเองเป็นแรงส่งเสริมอันน่าอัศจรรย์ต่อ
ผู้ให้ เป็นการถ่ายทอดความรู ้ท่ีช่วยให้
เราเข้าใจลึกซึ้งยิ่งข้ึนถึงพระราชกิจของ 
พระองค์ผู ้เสด็จไปทั่วเพื่อกระท�าความดี 
บรรเทาความทุกข์และเตมิเตม็ความต้องการ 
ของผูส้ิน้หวงั พระผูช่้วยให้รอดทรงด�าเนนิ 
ชีวิตไม่ใช่เพื่อตัวพระองค์เอง ในชีวิตของ
พระองค์ เราไม่พบร่องรอยของความเห็น 
แก่ตวั แม้ในโลกซึง่พระองค์ทรงสร้างขึน้เอง 
พระองค์ทรงไม่เคยอ้างสิทธิ์ว่าเป็นบ้าน
ของพระองค์ “หมาจิ้งจอกยังมีโพรง และ
นกในอากาศก็ยังมีรัง แต่บุตรมนุษย์ไม่มีที่
ทีจ่ะวางศรีษะ” มัทธวิ 8:20 {MYP 300.3}

กำรใช้ตะลันต์อย่ำงถูกต้อง
หากเราใช้ตะลันต์ของเราอย่างดี

ที่สุด พระวิญญาณของพระเจ้าจะทรงน�า
เราไปสู่ประสิทธิภาพที่ยิ่งใหญ่กว่า องค์
พระเจ้าตรัสกับบ่าวท่ีน�าตะลันต์ไปค้าขาย
อย่างสัตย์ซื่อว่า “ดีแล้ว เจ้าเป็นบ่าวท่ีดี
และซื่อสัตย์ เจ้าซื่อสัตย์ในของเล็กน้อย 
เราจะตั้งเจ้าให้ดูแลของจ�านวนมาก เจ้า
จงร่วมยินดีกับนายของเจ้าเถิด” มัทธิว 
25:21 บ่าวท่ีได้รับตะลันต์เดียวก็ถูกคาด 

หวงัว่าให้ท�าอย่างสดุความสามารถเช่นกัน 
หากเขาน�าตะลันต์ไปค้าขาย พระองค์
ก็จะทรงเพิ่มตะลันต์ให้เขาอย่างทวีคูณ 
{MYP 300.4}

พระเจ้าประทานงานแก่มนษุย์ทกุคน 
“ตามความสามารถของแต่ละคน” มัทธิว 
25:15 พระเจ้าทรงทราบถึงศักยภาพของ 
เรา และทรงทราบดีว่าจะมอบหน้าท่ีอะไร
ให้แก่เรา ส�าหรับผู ้ที่มีความซื่อสัตย์ต่อ
หน้าท่ีน้ี พระองค์ทรงบัญชาไว้แล้วว่าจะ
มอบหมายความรับผิดชอบให้เพิ่มขึ้น 
และยิ่งเม่ือเขาได้พิสูจน์ถึงความซื่อสัตย์
ต่อความรับผิดชอบใหม่นี้ พระองค์ก็ตรัส
ส�าทับไว้ว่าจงวางใจเขามากขึ้นอีก ด้วย
เหตุนี้ ด้วยพระคุณของพระคริสต์ เขาจะ
เติบโตเป็นมนุษย์ครบถ้วนในพระลักษณะ
ของพระเยซคูรสิต์ {MYP 301.1}

คุณมีเพียงตะลันต์เดียวเท่านั้นเอง 
หรือ น�ามันออกไปหมุนเวียน ด้วยการ
ลงทุนอย่างชาญฉลาดเพิ่มตะลันต์นั้น
ให้เป็นสอง จงพากเพียรท�างานท่ีเข้ามา
หาคุณ ใช้ตะลันต์อย่างชาญฉลาดเพื่อ
บรรลุตามพันธกิจที่ตั้งไว้ คุณจะซาบซึ้ง
ถึงคุณค่าของมันเม่ือในท่ีสุดคุณจะได้ยิน
ว่า “ดีแล้ว” แต่ผู้ท่ีได้ท�าดีแล้วเท่านั้นที่จะ
ได้ยนิค�าพดูทีว่่า “ดีแล้ว” นี ้{MYP 301.2}

ไม่มีเวลำให้สูญเสียอีกแล้ว
เยาวชนชายหญิงทั้งหลาย คุณ

ไม่มีเวลามากที่จะปล่อยให้เสียไปอย่างไร้
ประโยชน์อีกแล้ว จงลงแรงแสวงหาอย่าง
จริงจังเพื่อน�าไม้เนื้อแข็งมาสร้างอุปนิสัย
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ของคุณ เราขอวิงวอนพวกคุณในนาม 
ของพระคริสต์ให้ซื่อสัตย์ ใช้เวลาให้เกิด 
ประโยชน์ มอบถวายตัวของคุณเองทุกวัน 
เพื่อรับใช้พระเจ้า แล้วคุณจะพบว่าคุณ
ไม่ต้องการวันหยุดมากมายเพื่อพักผ่อน
ตามสบายอารมณ์อย่างไร้จุดหมายหรือ
เงินจ�านวนมากมายเพื่อสนองความอยาก
ของตนเอง สวรรค์ก�าลังเฝ้ามองอยู่เพื่อหา
ผู้ที่บากบ่ันในการพัฒนาและหล่อหลอม
ตนเองไปสู ่ความไพบูลย์ของพระคริสต ์
เม่ือตัวแทนมนุษย์ยอมจ�านนต่อพระคริสต์ 
พระวิญญาณบริสุทธิ์จะประกอบกิจให้เกิด
ผลย่ิงใหญ่เพือ่พระองค์ {MYP 301.3}

ผูรั้บใช้ทกุคนทีอ่ทิุศตนอย่างแท้จริง 
เพือ่พระเจ้าจะเตม็ใจยอมใช้เวลาและทุม่เท 
ตวัเองเพือ่ผูอ้ืน่ พระครสิต์ตรัสว่า “คนทีรั่ก 
ชีวติตวัเองต้องเสยีชวีติ และคนทีเ่กลียดชงั 
ชีวิตตัวเองในโลกนี้จะรักษาชีวิตนั้นไว้ 
นรัินดร์” ยอห์น 12:25 ด้วยความพากเพยีร 
อย่างกระตือรือร้นและเห็นอกเห็นใจที่จะ 
ให้ความช่วยเหลือในสถานท่ีๆ ต้องการ 
คริสเตียนที่ซื่อสัตย์จะส�าแดงความรักของ 

เขาเพื่อพระเจ้าและเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน 
เขาอาจต้องเสียชีวิตของตนในการรับใช้ 
แต่เม่ือพระคริสต์เสด็จมารวบรวมอัญมณ ี
ของพระองค์แล้ว เขาจะได้รับชีวิตกลับมา 
อีกคร้ังหนึ่ง-- The Youth’s Instructor, 
September 10, 1907. {MYP 302.1}

รำงวัลแห่งกำรเสียสละ
เงนิทองท่ีท่านใช้เพือ่เป็นพรแก่ผูอ้ืน่ 

จะได้กลับคืนมายังท่านอีก เงินทองที่ใช้ 
ไปอย่างถูกต้องจะช่วยสร้างสรรค์ส่ิงดีงาม 
ท่ีย่ิงใหญ่ จะชักน�าจิตวิญญาณกลับมาหา 
พระคริสต์ ผูที้ป่ฏิบัติตามแผนการแห่งชวิีต 
ของพระคริสต์จะเหน็คนทีเ่ขาช่วยเหลอืและ 
เสียสละขณะที่อยู ่ในโลกนี้ในพระราชวัง
ของพระเจ้า ผู้ที่ได้รับการไถ่จะจดจ�าผู้ที ่
เป็นส่ือน�าความรอดไปให้พวกเขาด้วยความ 
ขอบคุณ สวรรค์จะมีค่ามากยิ่งส�าหรับ 
ผูซ้ือ่สตัย์ทีท่�างานรับใช้เพือ่ช่วยจิตวญิญาณ 
ให้รอด--“Christ’s Object Lessons.” 
p. 373. {MYP 302.2}
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บทที่

99 วิญญำณแห่งกำรเสียสละ

วิญญาณแห่งความโลภ แห่งการ 
แสวงหาต�าแหน่งและเงินเดือนสูงท่ีสุด
แพร่กระจายอยู่ทั่วโลก เราไม่ค่อยพบ
วิญญาณของการละท้ิงตนเองและการเสีย
สละตนดังที่มีในอดีต แต่น่ีเป็นวิญญาณ
เดียวท่ีขับเคล่ือนผู้ติดตามท่ีซื่อสัตย์ของ
พระเยซู พระอาจารย์ของเราประทาน
แบบอย่างแก่เราว่าต้องท�างานอย่างไร 
และพระองค์ตรัสแก่ผูท้ีพ่ระองค์ทรงเรียกให้ 
“ตามเรามา และเราจะตั้งท่านให้เป็นผู้หา
คนด่ังหาปลา” มัทธิว 4:19 พระองค์ไม่
ได้ทรงเสนอเงินสักก้อนเพื่อตอบแทนการ
รับใช้ของพวกเขา พวกเขาจะต้องร่วมรับ 
ภาระของการปฏิเสธตนเองและการเสยีสละ 
ของพระองค์ {MYP 303.1}

คนเหล ่านั้นที่อ ้างว ่าตนเป ็นผู ้
ติดตามพระอาจารย์ผู้ทรงท�างานและเป็น 
ผู้ที่ท�างานรับใช้พระองค์ในฐานะผู้ร่วมงาน 
ของพระเจ้าจะต้องน�าความละเอยีดแม่นย�า 
และความเชีย่วชาญ ไหวพรบิและสตปัิญญา 
เข้าไปในการท�างานซึ่งเป็นสิ่งท่ีพระเจ้า

แห่งความความดีพร้อมทรงประสงค์ใน
การสร้างสถานนมัสการบนโลก และใน
ปัจจุบันเช่นเดียวกับในยุคนั้นและในสมัย
การประกอบพระราชกิจของพระคริสต์บน
โลก การอุทิศตนแด่พระเจ้าและวิญญาณ
แห่งการเสียสละยังคงถือเป็นคุณสมบัติ
ล�าดับแรกท่ีต้องมีเพื่อให้งานรับใช้นี้เป็น
ท่ีพอพระทัย พระเจ้าทรงออกแบบไม่ให้
มีเส้นใยของความเห็นแก่ตัวแม้แต่เส้น
เดียวถกัทออยูใ่นพระราชกิจของพระองค์-- 
Review and Herald, January 4, 1906. 
{MYP 303.2}

เครื่องหมำยแห่งพระคุณในใจ
ความถ่อมตน การปฏิเสธตน ความ 

เมตตากรุณาและการถวายทศางค์อย่าง 
ซื่อสัตย์ ล ้วนแสดงให้เห็นว่า พระคุณ 
ของพระเจ้าก�าลังประกอบกิจอยู่ภายใน
จิตใจ--“Counsels on Health,” p. 590. 
{MYP 303.3}
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	100 ทศำงค์

พันธกิจ ย่ิงใหญ ่ ท่ีพระเยซูทรง
ประกาศว่าพระองค์เสด็จมาท�านั้นทรง
มอบไว้แก่ผู ้ติดตามของพระองค์ในโลก 
พระคริสต์ทรงเป็นศีรษะของเรา ทรงเป็น
ผู้น�าในพระราชกิจยิ่งใหญ่ของการช่วยให้
รอดและทรงบัญชาเราให้ท�าตามแบบอย่าง
ของพระองค์ พระองค์ประทานข่าวสารท่ี
ต้องประกาศไปทั่วโลก สัจธรรมชิ้นนี้ต้อง
ประกาศไปสู่ทุกชนชาติ ทุกภาษาและคน
ทั้งหลาย อ�านาจของซาตานจะต้องถูก
ท้าทาย พระคริสต์ทรงเคยเอาชนะมันและ
ผู้ติดตามของพระองค์ก็เคยชนะมันด้วย 
เราต้องยนืหยดัท�าสงครามขยายวงต่อต้าน 
อ�านาจมืด และเพื่อท�างานนี้ให้ส�าเร็จ จะ
ต้องใช้ปัจจัย พระเจ้าไม่ทรงเสนอที่จะ
ประทานปัจจัยนี้โดยตรงจากสวรรค์ แต่
ประทานปัจจัยท่ีเป็นตะลันต์ไว้ในมือของ
ผู้ติดตามของพระองค์เพื่อวัตถุประสงค์ใน
การเสริมก�าลังบ�ารุงแก่การท�าสงครามน้ี 
{MYP 304.1}

พระองค ์ประทานแผนงานเพื่อ
ระดมเงินทุนอย่างเพียงพอในการรักษา
กิจการนี้ให้ด�ารงอยู ่ได้ด้วยตนเอง แผน
งานของพระเจ้าในเร่ืองระบบทศางค์นี้มี
ความสง่างามในรูปแบบท่ีไม่ยุ่งยากแต่มี
ความเสมอภาคกัน ทุกคนจะถือปฏิบัติ
ด้วยความเชื่อศรัทธาและความกล้าหาญ
เนื่องจากระบบนี้มีต้นก�าเนิดจากพระเจ้า 

ตัวระบบเองประกอบด้วยความเรียบง่าย
แต่ให้ประโยชน์ และไม่ต้องการการเรียนรู้
อย่างลึกซึ้งเพื่อท่ีจะเข้าใจและน�าไปปฏิบัต ิ
ทุกคนจะรู้สึกว่าตนเองมีส่วนสานต่อพระ
ราชกิจอันล�้าค่าในการช่วยมนุษยชาติ
ให้รอดนี้ ชาย หญิงและเยาวชนอาจจะ
กลายเป็นผู้ดูแลทรัพย์สมบัติของพระเจ้า
ได้ และอาจจะเป็นผู้ให้การสนับสนุนเติม
เต็มท้องพระคลังของพระองค์ได้ อัครทูต
กล่าวว่า “ให้พวกท่านแต่ละคนแยกเงิน
ออกและสะสมไว้ตามรายได้” 1 โครินธ์ 
16:2 {MYP 304.2}

วัตถุประสงค์ย่ิงใหญ่บรรลุความ
ส�าเร็จได้ด้วยระบบนี ้หากแต่ละคนและคน
ท้ังหมดจะยอมรับ แต่ละคนจะกลายเป็น
เหรัญญิกท่ีใส่ใจและซื่อสัตย์ของพระเจ้า
และจะไม่มีความขัดสนในเร่ืองของปัจจัย
เพื่อสานต่อพระราชกิจย่ิงใหญ่ของการ
ประกาศข่าวเตือนคร้ังสุดท้ายนี้ไปท่ัวโลก 
พระคลังจะเตม็ล้นหากทกุคนท�าตามระบบนี ้
และผู้ท่ีสนับสนุนจะไม่ถูกทอดทิ้งให้ต้อง
ยากจนลงเลย โดยผ่านการลงทุนในด้าน
ต่างๆ พวกเขาจะผูกพันกับอุดมการณ์
แห่งสัจธรรมของยุคนี้มากยิ่งข้ึน พวก
เขา “ก�าลังสะสมทรัพย์ท่ีเป็นรากฐานอันดี
ส�าหรับตนในภายหน้า เพื่อพวกเขาจะยึด
ม่ันในชีวิต คือชีวิตท่ีแท้จริงนั้น” 2 ทิโมธี 
9:19--“Testimonies for the Church,” 



Lตอนที่ 10K ฉันทะภาระ ] 249

Vol. 3, pp. 388, 389. {MYP 304.3}

กำรยอมรับว่ำพระเจ้ำทรงเป็น
เจ้ำของ

การถวายทศางค์ [หรือหนึง่ส่วนสิบ- 
ผู้แปล] ของรายได้แด่พระเจ้าไม่ว่าได้มา 
จากการเก็บเก่ียวสวนผักผลไม้และไร่นา 
จากฝูงปศุสัตว์หรือแรงงานจากสติปัญญา 
หรือฝีมือ และการอุทิศทศางค์ส่วนที่สอง 
เพือ่บรรเทาความทุกข์ร้อนของผูย้ากไร้และ 
เพื่องานการกุศลอื่นๆ การถวายท้ังสองน้ี 
มีแนวโน้มทีจ่ะท�าให้คนคดิค�านงึอยูเ่สมอถงึ 
สจัธรรมท่ีว่า ทกุสิง่บนโลกนีเ้ป็นกรรมสทิธิ ์
ของพระเจ้า และพวกเขามีโอกาสเป็น
ช่องทางแห่งพระพรของพระองค์ การ
ถวายเป็นการฝึกฝนให้รู ้จักก�าจัดความ

คับแคบเห็นแก่ตัวออกไป และปลูกฝัง
อุปนิสัยเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และสูงส่งสง่างาม--
“Education.” p. 44. {MYP 305.1}

เป็นของพระเจ้ำ
“ทศางค์........เป็นของพระยาห์เวห์” 

เลวีนิติ 27:30 เร่ืองนี้ก็เหมือนเช่นพระ
ด�ารัสท่ีตรัสเกี่ยวกับพระบัญญัติของวัน
สะบาโต  “แต่วันที่ เจ็ดนั้นเป็นสะบาโต
แด่พระยาห์เวห์พระเจ้าของเจ้า” อพยพ 
20:10 พระเจ้าทรงสงวนเวลาและปัจจัย
ส่วนหนึ่งของมนุษย์ไว้ส�าหรับพระองค์เอง 
และไม่มีมนุษย์ผู ้ใดจะเอาส่วนหนึ่งส่วน
ใดนี้มาจัดสรรเพื่อประโยชน์ของตนเอง
โดยปราศจากความผิด--“Patriarchs and 
Prophets.” pp. 525, 526. {MYP 305.2}

เราอธิษฐานในที่ลี้ลับได้

และพระองค์ผู้ทรงทอดพระเนตรเห็นในที่ลี้ลับ

และสดับทุกสิ่งในที่ลี้ลับจะทรงโปรดประทานบ�าเหน็จแก่เราอย่างเปิดเผย  

{MYP 247.2}
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	101 “จงถวายเกียรติแด่พระยาห์เวหด์้วย 
  ทรัพย์สินของเจ้า”

“ท่านเป็นหนี้นายของข้าพเจ้าเท่า
ไหร่?” ลูกา 16:5 เราจะรับพระพรจาก
พระหัตถ์ของพระเจ้าโดยท่ีไม่ถวายอะไร
ตอบแทนคืนพระองค์เลยหรือ ไม่คืนแม้
กระทั่งทศางค์ซึ่งเป็นส่วนท่ีทรงก�าหนด
ให้สงวนไว้ส�าหรับพระองค์เองหรือ มัน
เป ็นธรรมเนียมปฏิบัติไปแล ้วที่จะหัน
ทุกสิ่งออกไปจากเส้นทางท่ีแท้จริงของ
การเสียสละตนเองไปสู่หนทางของการ
ตามใจตนเอง แต่เรายังจะรับพระพรของ
พระองค์ต่อไปโดยที่ไม่ใส่ใจและไม่คิดตอบ
สนองต่อความรักของพระองค์กระนั้นหรือ 
{MYP 306.1}

เยาวชนที่รักท้ังหลาย คุณจะไม่มา 
เป็นมิชชันนารีของพระเจ้ากระนั้นหรือ 
คณุต้องการเรียนรู้บทเรยีนอนัล�า้ค่าอย่างที ่
คุณไม่เคยท�ามาก่อนเก่ียวกับการจัดท�า 
ของขวัญให้แด่องค์พระผู ้เป็นเจ้าด้วย
การถวายบางส่วนของพระพรที่พระองค์
ประทานมาให้คุณได้ชื่นชมแบบเปล่าๆ 
คืนสู ่พระคลังไหม ไม่ว่าคุณจะรับสิ่งใด
ก็ตาม ขอให ้คุณจัดแบ ่งส ่วนหนึ่ งคืน
กลับไปสู่ผู ้ประทานเพื่อเป็นเครื่องถวาย
ตอบแทนพระคุณ อีกส่วนหนึ่งก็ควรน�าไป
คืนสู่พระคลังเพื่อใช้ในพันธกิจมิชชันนารี
ที่ต้องท�าทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

{MYP 306.2}

สมบัติในแผ่นดินสวรรค์
กระบวนการท่ีน�าไปสู่พันธกิจของ 

พระเจ้าจะต้องอยูต่ดิกับหวัใจของเรา ความ 
กระจ่างแห่งสัจธรรมซึ่งเป็นพระพรต่อ
ครอบครัวใด จะเป็นพระพรยิ่งใหญ่ต่อ 
ครอบครัวอื่นๆ ด้วยหากพ่อแม่และลูกๆ 
ช่วยกันสื่อสารต่อไป แต่เม่ือพระพรของ 
พระเจ้าท่ีประทานให้อย่างอุดมและมาก 
มายถกูกกัเกบ็ไวจ้ากพระองค์และถูกใชไ้ป
อย่างเห็นแก่ตัวเพื่อตนเอง ผู้นั้นจะประสบ
กับค�าสาปแช่งของพระเจ้าแทนท่ีจะได้รับ
พระพรอย่างแน่นอน เพราะเร่ืองนี้พระเจ้า
ทรงประกาศเปิดเผยไว้แล้ว ข้อเรียกร้อง
ของพระเจ้าจะต้องมาก่อนข้อเรียกร้อง
อื่นใด และต้องด�าเนินการก่อน และแล้ว 
จึงดูแลคนยากจนและขัดสน เราต้องไม ่
มองข้ามเร่ืองนี้ไป ไม่ว่าตัวเราเองจะเสีย
หายหรือต้องเสียสละมากเพียงไรก็ตาม 
{MYP 306.3}

“เพือ่ว่าจะมีอาหารในนเิวศของเรา” 
มาลาคี 3:10 เป็นหน้าที่ของเราที่ต ้อง 
ประมาณตนในทุกสิ่งทั้งในการกิน การด่ืม 
และการแต่งกาย ตึกต่างๆ ของเราและ
ของตกแต่งบ้านของเราควรได้รับการ 
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พิจารณาอย ่างระมัดระวังด ้วยความ 
ปรารถนาของหัวใจท่ีจะมอบทุกส่ิงซ่ึงเป็น
ของพระเจ้าแก่พระองค์ ไม่เพียงการถวาย
ทศางค์เท่านั้นแต่เท่าที่ท�าได้รวมถึงของ
ถวายอืน่ๆ และเงินถวายด้วย คนมากมาย
อาจก�าลังสะสมสมบัติในสวรรค์เพื่อตนเอง
โดยการเติมท้องพระคลังของพระเจ้าด้วย
ส่วนที่พระองค์ทรงก�าหนดว่าเป็นของ
พระองค์เอง และด้วยของถวายต่างๆ และ
เงนิถวาย {MYP 307.1}

ผู ้ ท่ี ทูลถามด้วยความจริงใจว ่า
พระเจ้าทรงก�าหนดไว้อย่างไรส�าหรับ
พวกเขาในเรื่องสมบัติที่พวกเขาถือครอง
อยู่นั้นจะต้องค้นหาพระคัมภีร์ภาคพันธ
สัญญาเดิม และดูว่าพระคริสต์พระผู้น�าท่ี
ไม่ปรากฏให้เห็นด้วยสายตาของชนชาติ
อิสราเอลขณะเดินทางในถิ่นกันดารอัน
ยาวนานทรงชี้แนะพวกเขาว ่าควรท�า
อย่างไรเก่ียวกับเร่ืองนี้ เราแต่ละคนควร
เต็มใจที่จะยอมต่อความไม่สะดวกและต่อ
ความคับขันมากกว่าท่ีจะไปปล้นพระเจ้า
ด้วยส่วนหนึ่งท่ีควรอยู ่ในพระคลังของ
พระองค์ ผู ้ที่ศึกษาพระคัมภีร์และเป็นผู้
เชื่อพระคัมภีร์จะมีความรู้อย่างชาญฉลาด
ว่า  “พระเจ้าตรัสไว้อย่างไร” ในเรื่องนี้ 
{MYP 307.2}

ไม่มีข้อแก้ตัว
ในวันนั้นเม่ือมนุษย์ทุกคนจะต้อง 

ถูกพิพากษาตามการกระท�า ท่ีท�าต ่อ 
ร่างกาย ทุกข้อแก้ตัวของความเห็นแก่ตัว 
ที่เวลานี้อาจน�ามาอ้างเพื่อไม่ถวายทศางค์ 

ของถวายและเงนิถวายให้พระเจ้าจะระเหย 
ไปอย่างหยาดน�า้ค้างทีต้่องแสงดวงอาทิตย์ 
หากไม่สายเกินไปตลอดกาล หลายคน
คงจะยนิดกีลับไปและสร้างอปุนสิยัใหม่ แต่
จะสายเกนิไปเสียแล้วทีจ่ะแก้ค�าบันทึกของ
ผู้ที่ปล้นพระเจ้าทุกสัปดาห์ ทุกเดือนและ
ทุกปี ชะตาชีวิตของคนเหล่านี้ถูกก�าหนด
ไว้แล้ว ก�าหนดไว้อย่างที่แก้ไขไม่ได้. . . . 
{MYP 307.3}

ความเห็นแก่ตัวเป็นความชั่วอัน
ร้ายกาจ การรักตนเองและการปล่อยปละ
ละเลยอย่างไม่ใส่ใจต่อเงื่อนไขท่ีก�าหนดไว้
ในข้อตกลงระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ การ
ปฏิเสธทีจ่ะท�าหน้าท่ีผูพ้ทัิกษ์ทรัพย์สินของ
พระองค์จะน�าค�าสาปแช่งของพระองค์มาสู่
คนเหล่านั้นตามท่ีพระองค์ตรัสไว้ในเร่ืองนี้ 
จิตวิญญาณเหล่านี้แยกตนเองจากพระเจ้า
ไปแล้ว พวกเขาน�าผู้อื่นด้วยค�าสอนและ
แบบอย่างให้ฝ่าฝืนพระบัญญัติอันเรียบ
ง่ายของพระเจ้า และพระองค์จึงไม่อาจ
ประทานพระพรแก่พวกเขา {MYP 308.1}

ทศำงค์
พระเจ้าทรงก�าหนดไว้แล้วว่า หนึ่ง 

ในสิบของทรัพย ์ สินของคุณเป ็นของ
พระองค์ คุณต้องน�าของถวายต่างๆ และ 
เงนิถวายทัง้หลายของคณุเข้าไปยังพระคลงั 
เพื่อใช ้ ในการสานต่อพระราชกิจของ 
พระองค์ เพือ่ส่งนกัเทศน์ไปเปิดพระคัมภร์ี 
ให ้แก ่ผู ้ ท่ียังนั่งอยู ่ ในความมืด  {MYP 
308.2}

แล้วยังจะมีผู้ใดเล่ายอมเสี่ยงที่จะ
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เบียดบังส่วนที่เป็นของพระองค์ไปจาก 
พระองค์อีกไหม ท�าตัวเหมือนบ่าวท่ีไม่
สัตย์ซื่อซึ่งน�าเงินของเจ้านายไปฝังไว้ 
ในดิน เราจะท�าเหมือนบ่าวคนนีไ้หมทีเ่ท่ียว 
บ่นว่าต�าหนิพระเจ ้าเพื่อลบล้างความ
ไม่ซื่อสัตย์ของเราเองว่า  “นายเจ้าข้า 
ข้าพเจ้ารู ้อยู ่ว ่าท่านเป็นคนใจตระหนี ่
เก่ียวผลในที่ที่ท่านไม่ได้หว่าน รวบรวม

ในท่ีที่ท ่านไม่ได้โปรย ข้าพเจ้ากลัวจึง
เอาเงินตะลันต์ของท่านไปซ่อนไว้ใต้ดิน 
ดูซิ นี่เงินของท่าน” มัทธิว 25:25 จะเป็น 
การดีกว่าไหม หากเราจะถวายเคร่ือง 
ตอบแทนพระคุณแด ่พระ เจ ้ า - -The 
Youth’s Instructor, August 26, 1897. 
{MYP 308.3}

อุปนิสัยมีพลังอ�านาจ

พยานเงียบๆ ของชีวิตที่เปี่ยมด้วยความซื่อสัตย์

ไม่เห็นแก่ตัวและคุณความดี

มีอ�านาจชักจูงอย่างแทบไม่มีทางต่อต้านได้

{MYP 418.2}
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	102 ควำมรับผิดชอบของแต่ละคน

พระบิดาบนสวรรค์ของเราไม่ทรง
หวังผลงานที่จะได้จากเรามากหรือน้อย 
ไปกว่าความสามารถท่ีพระองค์ประทานให้ 
พระองค์ไม่ทรงวางภาระบนผู้รับใช้เกิน
ความสามารถที่เขาจะแบก “พระองค์เอง
ทรงรู้จักโครงร่างของเรา พระองค์ทรง
ระลึกว่าเราเป็นแต่ผงคลี” สดุดี 103 :14 
ทุกสิ่งที่พระองค์ทรงเรียกร้องจากเรานั้น 
โดยพระคุณของพระเจ้าแล้วเราสามารถ
มอบถวายพระองค์ได้ {MYP 309.1} 

“คนที่ได้รับมาก จะต้องเรียกเอา
จากผู้นั้นมาก” ลูกา 12:48 เราแต่ละคน
จะต้องรับผิดชอบเป็นการส่วนตัวต่อสิ่งท่ี
เราท�าได้น้อยกว่าเพียงหนึ่งขีดของความ
สามารถที่เราจะท�าได้ พระยาห์เวห์ทรง
ตรวจทุกงานอย่างแม่นย�าที่เราสามารถท�า
ถวายพระองค์ ความสามารถท่ีไม่ได้น�าไป
ใช้ก็จะต้องถกูตรวจสอบเช่นเดียวกับความ
สามารถทีพ่ฒันาให้ดีข้ึน พระเจ้าทรงถอืว่า
เราจะต้องรับผิดชอบกับท้ังหมดท่ีจะเกิด
กับเราเม่ือเราใช้ตะลันต์ในทางท่ีถูก เราจะ
ถูกพิพากษาตามที่เราควรจะต้องท�าแต่ไม่
ได้ท�าเพราะเราไม่ได้ใช้ก�าลังของเราเพื่อ
ถวายเกียรติแด่พระเจ้า ถึงแม้เราจะไม่สูญ
เสียจิตวิญญาณของเราก็ตาม แต่เราก็ควร
ตระหนักถึงผลนิจนิรันดร์ของตะลันต์ที่ไม่
ได้ใช้ เราจะสูญเสียไปตลอดกาลส�าหรับ
ความรู้และความสามารถทั้งหมดที่เราน่า

จะได้แต่ก็ไม่ได้ {MYP 309.2}
แต่เม่ือเรามอบถวายตวัเราทัง้หมด

แด่พระเจ้า และท�างานของเราตามพระ
บัญชาของพระองค์แล้ว พระองค์ก็จะทรง 
เป็นผู ้ รับผิดชอบผลส�าเร็จของงานนั้น 
พระองค์จะไม่ทรงปล่อยให้เราคาดเดาถึง 
ผลความส�าเร็จของงานท่ีตัง้ใจท�าด้วยความ 
ซ่ือสัตย์ เราไม่ควรคิดถึงความล้มเหลว
แม้แต่เพียงคร้ังเดียว เราเป็นผู้ร่วมงาน
กับพระองค์ผู ้ไม่ทรงรู้จักความล้มเหลว 
{MYP 309.3}

เราไม่ควรต้องพูดถึงความอ่อนแอ
และความไร้ความสามารถของตัวเราเอง 
การกระท�าเช่นนี้เป็นการแสดงความไม่ไว ้
วางใจในพระเจ้า เป็นการปฏิเสธพระวจนะ 
ของพระองค์ เม่ือเราบ่นเพราะภาระของเรา 
หรือปฏิเสธความรับผิดชอบที่พระองค ์
ทรงเรียกให้แบก เราก�าลังกล่าวหาว่า 
พระองค์ทรงเป็นนายที่ใจร้ายที่เรียกร้อง 
ในสิ่งท่ีพระองค์ไม่ได้ประทานก�าลังให้ท�า-- 
“Christ’s Object Lessons,” pp. 362, 
363. {MYP 309.4}

คุณค่ำของเงินทอง
เงินทองของเราที่พระองค ์ทรง

โปรดประทานนั้น ไม่ได้ให้ไว้เพื่อท�าให้เรา
มีเกียรติและเยินยอตัวเอง เราควรใช้เพื่อ
ถวายเกียรตแิละสรรเสรญิพระเจ้าให้สมกับ
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การเป็นผูอ้ารักขาท่ีดี บางคนคดิว่ามีเพยีง 
เงนิส่วนหนึง่ของเขาเท่านัน้ท่ีเป็นของพระเจ้า 
เม่ือเขาได้จัดแบ่งส่วนหนึ่งเพื่อกิจการ
ทางศาสนาและการกุศลแล้ว เขาก็ถือว่า 
ส่วนที่เหลือเป็นของตนเองและเอาไปใช้ 
ได้ตามท่ีเขาต้องการ แต่การกระท�าเช่นนี ้
ไม่ถกูต้อง ทกุสิง่ทีเ่รามีเป็นของพระยาห์เวห์ 
และเราต้องรับผิดชอบต่อพระองค์ในการ 
ใช้จ่ายท่ีเราได้ท�าลงไป ในการใช้เงินของ
เราทุกบาททุกสตางค์นั้น จะแสดงให้เห็น 
ว่าเรารักพระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจและรัก 
เพื่ อนบ ้ านเหมือน รักตนเองห รือไม  ่
{MYP 310.1}

เงินเป็นส่ิงที่มีค่าอย่างย่ิงเพราะ
สามารถท�าการดีท่ีย่ิงใหญ่ได้ เงินในมือ
บุตรของพระเจ ้าคืออาหารส�าหรับผู ้ที่
หิวโหย น�้าส�าหรับผู้กระหายและเส้ือผ้า
ส�าหรับผู้เปลือยกาย ช่วยปกป้องผู้ที่ถูก 
กดขี่และเป็นความช่วยเหลือแก่ผู้เจ็บป่วย 
แต่เงินนั้นจะไม่มีค่าเกินค่าของเม็ดทราย 
หากไม่ได้ใช้เพื่อการช่วยเหลือผู้อื่นในสิ่ง 
ทีจ่�าเป็นส�าหรับชวีติของเขาเพือ่เป็นพระพร 
แก่ผูอ้ืน่และท�าให้พระราชกิจของพระคริสต์ 
ก้าวหน้า--“Christ’s Object Lessons,” 
p. 351. {MYP 310.2}

ค�าอธิษฐานที่เปี่ยมด้วยความเชื่อเป็นศาสตร์ของพระเจ้า

เป็นศาสตร์ซึ่งทุกคนที่ต้องการประสบความส�าเร็จในชีวิตต้องเข้าใจ

{MYP 252.3}
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	103 ของขวัญตำมเทศกำล

เทศกาลก�าลังมาถึง เม่ือมองถึง 
ความจริงเร่ืองนี ้จะเป็นการดีทีจ่ะพจิารณา 
ว่าเราจะใช้เงินสักเท่าไรในแต่ละปีเพื่อ 
จัดหาของขวัญมาให้แก่คนท่ีไม่ต้องการส่ิง
เหล่านี้เลย ประเพณีปฏิบัติมีอิทธิพลแรง
มากที่ท�าให้การไม่มอบของขวัญแก่มิตร
สหายของเราในโอกาสเหล่านีดู้คล้ายกับว่า
เราละเลยพวกเขาไป แต่ให้เราจดจ�าไว้ว่า 
องค์ผู้ทรงพระคุณบนสวรรค์ของเราทรงมี
สทิธอิ�านาจเหนอืตวัพวกเราทีพ่วกเราต้อง
รับผิดชอบมากมายย่ิงกว่ามิตรสหายบน
โลกนี้ แล้วเราจะไม่ถวายของขวัญของเรา
แด่พระเจ้าในระหว่างเทศกาลนี้เชียวหรือ 
แม้แต่เด็กๆ ก็เข้าร่วมในกิจกรรมนี้ได้ เรา
อาจมอบเสื้อผ้าและสิ่งของใช้แล้วอื่นๆ ให้
แก่ผู้ยากไร้ท่ีสมควรได้รับ และนี่เป็นงาน
หนึ่งท่ีเราอาจท�าเพื่อถวายพระเจ้าผู้ทรง
เป็นนายของเรา {MYP 311.1}

ควำมชั่วของกำรปล่อยตัวตำมใจ
ตนเอง

ให้เราจดจ�าไว้ว่า การฉลองเทศกาล 
คริสตมาสเป็นการร�าลึกถึงการประสูติ
ของพระผู้ไถ่ของโลก โดยท่ัวไปแล้ววันน้ี
มักมีการเล้ียงอาหารกันอย่างละโมบและ
ฟุ่มเฟือย ใช้จ่ายเงินจ�านวนมหาศาลไป
กับการตามใจความอยากของตนเองโดย
ไม่จ�าเป็น ผู ้คนต่างสนองความต้องการ

ทางปากและความเพลิดเพลินทางอารมณ ์
อย่างตามใจตนเองจนเสยีหายต่อพละก�าลงั 
ทางกาย ทางสติปัญญาและทางศีลธรรม 
ความทะนงตน แฟชั่นและการสนองความ
อยากทางปากรวบเงินไปจ�านวนมหาศาล
ซ่ึงไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใดอย่างแท้จริง 
แต่กลับสนับสนุนให้เกิดการใช้จ่ายอย่าง
ฟุ ่มเฟือยซึ่งเป็นเร่ืองที่พระเจ้าไม่ทรง
โปรดปราน เทศกาลเช่นนี้ถูกใช้ไปเพื่อให้
เกียรติยศแก่ตนเองมากกว่าแด่พระเจ้า 
สุขภาพถูกสังเวยไป เงินทองท่ีสูญเสีย 
ไปนัน้ย่ิงกว่าน�าไปขว้างท้ิง คนจ�านวนมาก 
ต้องสญูเสยีชวีติจากการรับประทานอาหาร 
มากเกินไปหรือหมกมุ่นในเร่ืองผดิศลีธรรม 
และจิตวิญญาณมากมายต้องพินาศไปโดย
วธินีี ้{MYP 311.2}

พระเจ้าจะทรงได้รับการเทิดพระ
เกียรติเม่ือเหล่าบุตรทั้งหลายของพระองค์
จะพึงพอใจเพลิดเพลินอยู ่ กับอาหารที่
เรียบง่าย และใช้ปัจจัยที่ทรงฝากไว้กับ
พวกเขาในการถวายเข้าคลังเงินถวาย
ของพระองค์ ไม่ว่ามากหรือน้อยเพื่อใช้
ในการส่องความกระจ่างแห่งสัจธรรมไปสู่ 
จิตวิญญาณท่ียังตกอยู่ในความมืดของ
ความผิด หัวใจของเหล่าแม่ม่ายและเด็ก
ก�าพร้าจะชื่นชมปีติยินดีเพราะของขวัญท่ี
ไปเพิม่ความสขุสบายและเตมิเตม็ความหวิ
ของพวกเขา {MYP 312.1}
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ของขวัญส�ำหรับพระเจ้ำ
ขอให้ทุกคนซึ่งแสดงว่าตนเชื่อใน

สัจธรรมของยุคนี้ค�านวณว่าตนเองใช้จ่าย
เงินทองจ�านวนเท่าไรในแต่ละปี และโดย
เฉพาะในเทศกาลต่างๆ ที่ฉลองกันเป็น
ประจ�าทุกปี เพื่อสนองความอยากท่ีเห็น
แก่ตัวและความปรารถนาที่ไม่บริสุทธิ์ ใช้
จ ่ายเท่าไรในการสนองความอยากใน
การรับประทาน และใช้จ่ายไปเท่าไรเพื่อ
แข่งขันกับผู้อื่นในการตกแต่งซ่ึงไม่ใช่แบบ
คริสเตียน จงรวมค่าใช้จ่ายเหล่านี้ที่ใช้ไป
อย่างไม่จ�าเป็น แล้วลองค�านวณดูว่าจะ
เก็บเงินได้มากเท่าไรเพื่อใช้เป็นของขวัญ
อันที่อุทิศมอบถวายส�าหรับพระราชกิจ
ของพระเจ้าโดยที่ไม่เป็นอันตรายต่อจิต
วญิญาณหรือร่างกาย {MYP 312.2}

เศษสตางค์และของถวายอย่าง
ใจกว้างตามความสามารถของผู้บริจาค 
จะช่วยแบ่งเบาภาระของคริสตจักรซึ่ง
ได้อุทิศถวายแด่พระเจ้า นอกจากนี้ยัง
มีมิชชันนารีต่างๆ ที่ต ้องส่งไปท�างาน
ในที่ ใหม ่และในที่อื่นๆ ตามสายงาน
ของพวกเขา มิชชันนารีเหล่านี้ล้วนต้อง
ใช ้ชีวิตประหยัดอย่างกวดขันท่ีสุดแม้
กระท่ังต้องปฏิเสธความสบายบางอย่าง
ที่ คุณได ้ รับกันอยู ่ทุกวันและเป ็นส่ิงที่
พวกคุณถือว่าเป็นส่ิงจ�าเป็นในชีวิต พวก
เขายินดีในสิ่งฟุ ่มเฟือยเพียงเล็กน้อย-- 
Review and Herald, November 21, 
1878. {MYP 312.3}

สุขภาพแข็งแรงเป็นลาภอันประเสริฐ

เป็นสมบัติล�้าค่าที่สุดซึ่งมนุษย์มตะพึงมี

{MYP 240.3}
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บทที่

	104 กำรประหยัดเรื่องเครื่องแต่งกำย

ประชากรของพระเจ้าควรมีพฤตกิรรม 
ของความประหยัดในเร่ืองอาภรณ์นอก
กายอย่างเคร่งครัด เพื่อว่าพวกเขาจะมี
สิ่งของมาถวายแด่พระองค์พร้อมกับกล่าว
ว่า “ข้าพระองค์ท้ังหลายได้ถวายของที่มา
จากพระองค์แด่พระองค”์ 1 โครินธ์ 29:14 
ด้วยวิธีนี้ พวกเขาจะมีโอกาสตอบแทน
พระคุณของพระองค์ส�าหรับพระพรต่างๆ 
ที่ได้รับจากพระองค์ และด้วยวิธีนี้เช่นกัน 
พวกเขาก�าลังสะสมทรัพย์สมบัติส�าหรับ
ตนเองไว้รอบๆ พระท่ีนั่งของพระเจ ้า 
{MYP 313.1}

ชาวโลกใช้จ ่ายเงินทองจ�านวน
มหาศาลส�าหรับเคร่ืองแต่งกายซึ่งน่าจะ
น�ามาใช้เล้ียงดูผู้ยากไร้หิวโหยและหนาว 
เหน็บมากกว่า คนจ�านวนมากท่ีพระคริสต ์
สละพระชนม์ชีพเพื่อช่วยให้รอดยังขาด 
แคลนเคร่ืองนุ่งห่มราคาถูกและธรรมดา
ท่ีสุด ในขณะท่ีคนอีกจ�าพวกหนึ่งไม่ยอม
เหลียวแลแต่กลับใช้จ่ายเงินจ�านวนหลาย
พันดอลลาร์เพื่อสนองความต้องการเพื่อ
แต่งกายตามสมัยนยิมทีมี่การเปลีย่นแปลง
แบบไม่รู้จกัจบสิน้ {MYP 313.2}

องค์พระผูเ้ป็นเจ้าทรงก�าชบัประชากร 
ของพระองค์ให้แยกตัวออกมาจากโลก 
ความส�าราญสนุกสนานและเสื้อผ้าราคา
แพงมิได้มีไว้ส�าหรับคนท่ีเชื่อว่าพวกเรา
ก�าลังมีชีวิตอยู ่ ในยุคสุดท้ายของระยะ

เวลาแห่งพระกรุณา อัครทูตเปาโลเขียน
ว่า “เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าปรารถนาให้พวก
ผู้ชายยกมืออันบริสุทธิ์ข้ึนอธิษฐานในทุก
แห่งหน โดยปราศจากความโกรธหรือการ
ทุ่มเถียงกัน ส่วนพวกผู้หญิงก็เหมือนกัน 
ควรแต่งกายให้สุภาพด้วยความเหมาะสม 
และพอเหมาะพอควร ไม่ต้องถักผมหรือ
ประดับกายด้วยทองค�า ไข่มุก หรือเสื้อผ้า
ราคาแพง แต่ประดับด้วยการท�าดี สมกับ
เป็นหญงิทีป่ระกาศตนว่านมัสการพระเจ้า” 
1 ทิโมธ ี2:8-10 {MYP 313.3}

แม้แต่ในบรรดาผู้ท่ีอ้างว่าตนเป็น
บุตรของพระเจ้า  ยังมีคนท่ีใช้จ ่ายเกิน
ความจ�าเป็นในเรื่องเครื่องแต่งกาย เรา
ควรแต่งกายอย่างเรียบร้อยและมีรสนิยม 
แต่น้องสาวท้ังหลายของดิฉัน เวลาท่ีพวก
คุณจะซื้อและตัดเย็บเส้ือผ้าของตัวเอง
และของลูกๆ จงร�าลึกถึงงานอีกมากมาย
ในทุ่งนาของพระเจ้าท่ียังรอคนงานมาท�า 
การซ้ือวัสดุที่ดีและตัดเย็บอย่างละเอียด
เรียบร้อยเป็นเร่ืองท่ีถูกต้อง นี่เป็นการ
ประหยดั แต่การประดับลูกไม้ตามชายเส้ือ
เป็นเร่ืองไม่จ�าเป็น และหากมัวหมกมุ่น
แต่ส่วนนี้จะเป็นการสิ้นเปลืองเงินทอง
เพื่อสนองความอยากของตนเองแทน
การใช้จ่ายเพื่อพระราชกิจของพระเจ้า 
{MYP 313.4}

เส้ือผ้าของคุณไม่ได้สร้างคุณค่า
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ให้แก่ตัวคุณในสายพระเนตรของพระเจ้า 
การตกแต่งภายใน ความสง่างามของจิต
วิญญาณ ค�าพูดที่แสดงถึงความเมตตา
ปรานี การค�านึงถึงความทุกข์ร้อนของ 
ผู้อื่นต่างหากที่พระเจ้าทรงให้คุณค่า จง
แต่งกายโดยปราศจากการประดับลูกไม้
ที่ไม่จ�าเป็นและเก็บเงินท่ีประหยัดได้เพื่อ
พระราชกิจของพระเจ้า {MYP 314.1}

กำรปฏิเสธตนเป็นที่พอพระทัย
ของพระเจ้ำ

จงเรียนบทเรียนของการปฏิเสธ
ตนเอง และสอนบทเรียนน้ีแก่ลูกของคุณ 
เรายังจ�าเป็นต้องมีเงินท้ังหมดท่ีสะสมได้
จากการปฏิเสธตนเองเหล่านี้มาสานต่อ
งานท่ียังต้องท�าอีกมาก ผู้ที่ก�าลังตกทุกข์
ได้ยากต้องได้รับการบรรเทา คนเปลือย
กายจะต้องได้เสื้อผ้าสวมใส่ คนหิวต้อง
ได้รับอาหาร  สัจธรรมของยุคนี้จ�าเป็น
ต้องเผยแพร่ออกไปสู ่ผู ้ ท่ียังไม่เคยรู้มา
ก่อน. . . . {MYP 314.2}

เราเป็นพยานของพระคริสต์ และ
ต้องไม่ปล่อยให้ผลประโยชน์ทางโลกมา
เบียดเบียนเวลาและความสนใจของเรา
จนเราไม่ปฏิบัติตามสิ่งท่ีพระเจ้าตรัสว่า
ต้องมาเป็นอันดับแรก ยังมีสิ่งที่ส�าคัญ
กว่าเป็นเดิมพัน “แต่พวกท่านจงแสวงหา
แผ่นดินของพระเจ้า และความชอบธรรม
ของพระองค์ก่อน” มัทธิว 6:33 พระคริสต์
ประทานท้ังหมดของพระองค์เพื่อพระ
ราชกิจที่พระองค์เสด็จมาด�าเนินการ และ

พระองค์ตรัสแก่เราว่า “ถ้าใครต้องการจะ
ติดตามเรา ให้คนนั้นปฏิเสธตนเอง รับ
กางเขนของตนแบกและตามเรามา” มัทธวิ 
16:24 “และเป็นสาวกของเรา” ยอห์น 
15:8 พระคริสต์ทรงสละพระองค์เองอย่าง
เต็มพระทัยและปลาบปลื้มยินดีเพื่อปฏิบัติ
ตามน�้าพระทัยของพระเจ้า พระองค์ทรง
เชื่อฟังตราบจนถึงความมรณา แม้กระทั่ง 
ความมรณาบนไม้กางเขน เราจะรู้สึกว่า 
การปฏิเสธตนเองเป็นเร่ืองยากล�าบากหรอื 
เราจะถอนตัวจากการร่วมทนทุกข์กับ
ความเจ็บปวดทรมานของพระองค์หรือ 
การมรณาของพระองค์ควรกระตุ้นก�าลัง
ทุกส่วนในตัวเราให้เต็มใจที่จะอุทิศทุกสิ่งที่
เรามีและเป็นอยู่ในบัดนี้ให้กับพระราชกิจ
ของพระองค์ เม่ือเราร�าลึกถึงส่ิงท่ีพระองค์
ทรงกระท�าแก่เรา หัวใจของเราควรเปี่ยม
ล้นด้วยความรัก {MYP 314.3}

เม่ือผู ้ที่เข้าใจสัจธรรมปฏิบัติตน 
ด้วยการปฏิเสธตนเองดังท่ีแนะน�าไว้ใน 
พระวจนะของพระเจ้า ข่าวสารจะออกไป 
ด้วยพลงั พระยาห์เวห์จะสดับฟังค�าอธษิฐาน 
ของเราเพื่ อน� าจิตวิญญาณมากมาย 
กลับใจมารับเชื่อ ประชากรของพระเจ้าจะ
ส่องแสงแห่งความกระจ่างของตนให้เจิด
จ้ากว้างไกล และเม่ือผู้ไม่เชื่อเห็นผลงาน
อันประเสริฐของคนเหล่านี้ พวกเขาจะ
ถวายเกียรติแด่พระบิดาบนสรวงสวรรค์-- 
Review and Herald, December 1, 
1910. {MYP 315.1}
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ควำมชื่นชอบกับกำรโอ้อวด
การคล่ังไคล้แต่งกายเพื่อโอ้อวด 

ก่อให้เกดิความสรุุ่ยสรุ่าย และฆ่าแรงดลใจ 
ต่อชีวิตท่ีใฝ่คุณงามความดีของเยาวชน
จ�านวนมาก แทนที่จะใฝ่หาการศึกษา 
พวกเขากลบัท�างานบางอาชพีเพือ่หารายได้ 
มาหมกมุ่นอยู่กับความใคร่อยากในการ 
แต่งตัว และโดยการสนองความต้องการนี ้
เยาวชนสาวมากมายจึงถูกลวงล่อไปสู ่ 
ความพินาศ--“Educat ion,”  p.  247. 
{MYP 315.2}

ควำมเรียบง่ำยของผู้เคร่งครัด 
ในหลักธรรม

สภาพของที่พักอาศัยและการ
แต่งกายน่าจะบ่งบอกถึงความตรงไป
ตรงมาและความเรียบง ่ายของผู ้ เชื่อ
สัจธรรมในยุคป ัจจุ บัน ป ัจจัยท้ังปวง
ที่ใช้จ ่ายไปอย่างไม่จ�าเป็นกับการแต่ง
กายและการประดับบ้านเรือนเป็นการ
สิ้นเปลืองเงินทองของพระเจ้า เป็นการ
ทุจริตต่อพระราชกิจของพระเจ้าเพื่อสนอง
ตัณหาของความหยิ่งยโส--“Testimonies 
for the Church,” Vol. 1, p. 189. {MYP 
315.3}

สุขภาพที่แข็งแรงเป็นพระพรอันล�้าค่าอย่างหนึ่ง

ที่น้อยคนตระหนักถึงคุณค่า

{MYP 235.1}
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บทที่

	105 กำรสนองควำมอยำกของตนเอง

ในขณะที่ดิฉันไปเย่ียมบ้านคนของ
พวกเราและโรงเรียนของเรา ดิฉันเห็นว่า 
ทีว่่างต่างๆ บนโต๊ะ ชัน้ และห้ิงเหนอืเตาผงิ 
เต็มไปรูปภาพต่างๆ ทั้งซ้ายและขวามีแต ่
ภาพของใบหน้าคน พระเจ้าทรงปรารถนาให้ 
เราเปลี่ยนแปลงการกระท�าเหล่าน้ี หาก 
พระคริสต์ด�าเนินอยู่บนโลกน้ีในเวลาน้ี 
พระองค์คงจะตรัสอย่างแน่นอนว่า “เอาของ 
พวกนี้ออกไป” ยอห์น 2:16 ดิฉันได้รับ
การช้ีแนะว่ารูปภาพเหล่านี้ล้วนเป็นรูป
เคารพ ท�าให้เราสิ้นเปลืองเวลาและความ
นึกคิดไปอย่างไร้ประโยชน์ซ่ึงควรน�าไป
อุทิศถวายพระเจ้าด้วยความศักด์ิสิทธิ์ 
{MYP 316.1}

รูปภาพเหล่านี้ล้วนต้องสิ้นเปลือง
เงินทอง การกระท�าเช่นน้ีจะสอดคล้อง
กับเราไหมที่ใช้เงินของพระเจ้าในการท�า
รูปภาพของใบหน้าเราเองและใบหน้าของ
เพื่อนของเราทั้งๆ ที่รู้ว่ามีงานอะไรที่ต้อง
ท�าในเวลานี้  ไม่ควรหรือท่ีเราจะใช้เงิน 
ทุกบาทที่เราจะถวายสนับสนุนพระราชกิจ
ของพระเจ้า รูปภาพเหล่านี้ใช้เงินที่ควร
น�ามาอุทิศเพื่อพระราชกิจของพระเจ้า ท้ัง
ยังเบ่ียงเบนจิตใจของเราออกจากสัจธรรม
ในพระวจนะของพระเจ้า {MYP 316.2}

เป็นรูปเคำรพประเภทหนึ่ง
การจัดท�าและการแลกเปล่ียน 

รูปภาพเป็นรปูเคารพประเภทหนึง่ ซาตาน 
พยายามเต็มท่ีเพื่อบดบังสวรรค์ออกจาก
โลกทัศน์ของเรา ขอให้เราอย่าส่งเสริมมัน
ด้วยการผลิตวัตถุเคารพในลักษณะของ 
รูปภาพ เราจ�าเป็นต้องใฝ่หามาตรฐานที ่
สูงกว ่าภาพของใบหน้ามนุษย์เหล ่านี้ 
พระเจ้าตรัสว่า “ห้ามมีพระเจ้าอื่นใดนอก
เหนือจากเรา” อพยพ 20:3 ผู้ที่อ้างว่าตน 
มีความเชือ่ในพระคริสต์จ�าเป็นต้องตระหนกั 
ว่าเขาต้องสะท้อนพระฉายาของพระองค ์
ต่อผูอ้ืน่ จะต้องมีพระลักษณะของพระองค์ 
เหนือส่ิงอื่นใดอยู่ในจิตใจของเขา ค�าพูด
ทั้งปวงที่เขาพูดออกมาต้องเปี่ยมด้วยแรง
ดลใจจากสวรรค์. . . . {MYP 316.3}

สิ่งที่ส�ำคัญต้องมำก่อน
ผู ้ที่ เข ้าร ่วมพิธี รับบัพติสมาอัน

ศักด์ิสิทธิ์มาแล้วได้ปฏิญาณตนเองใน
พิธีว่าจะแสวงหาส่ิงที่อยู่เบ้ืองบนซึ่งเป็น
ที่ที่พระคริสต์ประทับอยู ่เบ้ืองขวาของ
พระเจ้า พวกเขาปฏิญาณตนว่าจะท�างาน
อย่างเอาจริงเอาจังเพื่อความรอดของ
คนบาปท้ังหลาย พระเจ้าทรงทวงถามผู้
ท่ีต้อนรับพระนามของพระองค์ว่าคุณใช้
ศักยภาพท่ีพระบุตรของพระองค์ทรงสละ
พระชนม์ของพระองค์เพื่อไถ่คุณให้รอด
ไปอย่างไร คุณก�าลังใช้ศักยภาพท้ังหมด
เพื่อความเข้าใจด้านจิตวิญญาณเติบโตขึ้น
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สู่ระดับที่สูงข้ึนหรือไม่ พวกคุณก�าลังปรับ
ผลประโยชน์และการกระท�าของตนให้
สอดคล้องกับการเรียกเชิญอันส�าคัญของ
นิรันดร์กาลหรือไม่ {MYP 317.1}

ขอให้มีการปฏิรูปในท่ามกลาง
ประชากรของพระเจ้า “เพราะฉะนั้นเม่ือ
พวกท่านจะรับประทาน จะด่ืม หรือจะท�า
อะไรก็ตาม จงท�าเพื่อถวายพระเกียรติแด่
พระเจ้า” 1 โครินธ์ 10:31 คนเหล่าน้ันท่ี
พระเจ้าทรงวางภาระของพระราชกิจของ
พระองค์ลงบนพวกเขานั้น ก�าลังด้ินรนที่
จะเผยแพร่ข่าวประเสริฐเพื่อจิตวิญญาณ
ที่ก�าลังพินาศเพราะขาดความรู้จะได้รับ
การตักเตือน คุณจะไม่ท�าอะไรบ้างหรือไง 
ที่จะปฏิเสธตนเองเพื่อช่วยพวกเขาท�างาน 
จงต่ืนเถิดและแสดงตนให้เห็นด้วความ
กระตือรือร้นท่ีไม่เห็นแก่ตัวและด้วยความ 
จริงใจว่าคุณกลับใจใหม่แล้ว {MYP 317.2}

งานการช่วยจิตวิญญาณให้รอด
ต้องการเงินทุกบาททุกสตางค์ เงินของ
ผู้ท่ีอ้างว่าตนเป็นประชากรของพระเจ้า
ที่น�าไปลงทุนซื้อภาพใบหน้าของบุคคล
น่าจะน�ามาสนับสนุนเหล่ามิชชันนารีใน
ต่างแดน ล�าธารเล็กๆ หลายสายเม่ือมา
บรรจบกันจะกลายเป็นแม่น�้าสายหลัก เรา
ยักยอกสมบัติของพระเจ้าเม่ือเราใช้ปัจจัย
ที่ควรใช้เพื่อการประกาศข่าวสารสุดท้าย
ให้แก่ชาวโลกไปเพื่อความเพลิดเพลิน
ที่ เห็นแก่ตัว หากคุณใช้ทรัพย์สินของ
พระเจ้าเพื่อสนองความอยากของตนเอง 
คุณยังหวังว่าพระองค์จะประทานพรแก่
คุณต่อไปกระนั้นหรือ แล้วพระองค์จะทรง

คิดอย่างไรกับผู ้ที่ใช้จ ่ายทรัพย์สินของ 
พระองค์เพือ่ซือ้รูปภาพ ทรัพย์สนิเหล่านัน้ 
น่าจะน�าไปซื้อส่ิงพิมพ์ต่างๆ เพื่อแจกจ่าย 
แก่ผูค้นทีย่งัอยูใ่นความมืดเพราะขาดความรู้ 
{MYP 317.3}

สัจธรรมท่ีพระเจ้าประทานให้แก่
เราจะต้องประกาศไปสู ่ชาวโลก เราได้
รับสิทธิพิเศษเพื่อรับใช้ในงานนี้ เราต้อง
หว่านเมล็ดพันธุ์แห่งสัจธรรมอยู่ข้างห้วง
น�้าทั้งปวง พระยาห์เวห์ทรงเรียกเราให้
ปฏิบัติด ้วยการปฏิเสธตนเองและการ
เสียสละตนเอง ข่าวประเสริฐเรียกร้อง
การยอมจ�านนอย่างหมดส้ิน สิ่งที่จ�าเป็น
ต่อพระราชกิจของพระเจ้าเรียกร้องเรา
ให้ถวายท้ังหมดท่ีเราจะถวายได้ การ
ปล่อยตัวหมกมุ่นหลงใหลรูปภาพของเรา
เป็นการสนองความอยากที่เห็นแก่ตัวใน
ส่วนของเรา ซึ่งกลายเป็นพยานหลักฐาน
เงียบท่ีฟ้องเรา การหมกมุ่นในลักษณะนี้
เป็นการสะสมกองไม้ ฟาง และกองฟืน
ไว้ท่ีฐานรากเพื่อเป็นเชื้อเพลิงของไฟที่ใช้
เผาในวันสุดท้าย {MYP 318.1}

หน้ำที่ของกำรปฏิเสธตนเอง
หลังจากทีไ่ปเยีย่มสมาชกิตามบ้าน 

และได้เห็นรูปภาพต่างๆ แล้ว ดิฉันเกิด 
แรงดลใจทีต้่องเตอืนคนของเราถงึความชัว่ 
นี้ {MYP 318.2}

ในเร่ืองนี้  เราท�าเพื่อพระเจ้าได ้
เราเก็บรูปภาพเคารพเหล่านี้ให้พ้นสายตา 
ได้ รูปเคารพเหล่านี้ไม่มีพลังของการท�า 
ความดีแต่เข้าก้ันขวางระหว่างพระเจ้ากับ
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จิตวิญญาณ มันท�าอะไรไม่ได้เพื่อช่วยใน
การหว่านเมล็ดแห่งสัจธรรม พระคริสต ์
ทรงเรียกผู ้ที่อ้างตนว่าติดตามพระองค์
ให ้สวมยุทธภัณฑ์ ท้ังชุดของพระเจ ้า 
{MYP 318.3}

สถาบันการศึกษาท้ังหลายของเรา
จ�าเป็นต้องสัมผัสถึงฤทธานุภาพของการ
ปฏิรูปของพระวิญญาณของพระเจ้า “ถ้า
เกลือนั้นหมดรสเค็มไปแล้ว จะท�าให้กลับ
เค็มอีกได้อย่างไร ตั้งแต่น้ันไปก็ไม่เป็น
ประโยชน์อะไร มีแต่จะถูกท้ิงเสียให้คน
เหยียบย�่า” มัทธิว 5:13 ผู้ท่ีท�าหน้าท่ีเป็น
ครูในโรงเรียนและสถานส่งเสริมสุขภาพ
ต่างๆ จะต้องก้าวให้ถึงมาตรฐานของการ
อุทิศตนที่สูงกว่านี้ และนักเรียนในสถาบัน
เหล่านี้ที่ก�าลังฝึกฝนอบรมเตรียมความ
พร้อมให้ออกไปเป็นมิชชันนารีนั้น ควร
เรียนรู้ถึงวิธีปฏิบัติในการปฏิเสธตนเอง
ด้วย {MYP 318.4}

เราเป็นผู้ดูแลพิทักษ์รักษาสมบัต ิ
ของพระเจ ้า และตามที่กล ่าวไว ้ในข้อ 
พระคัมภีร์ 1 โครินธ์ 4:2 ว่า “ย่ิงกว่านั้น 
บรรดาผู้รับมอบฉันทะย่อมได้รับการคาด 
หวังว่าต้องเป็นคนที่ไว้วางใจได้” เงินทอง 
ที่พระเจ้าทรงมอบไว้แก่เราเป็นเงินที่ต้อง 

พทัิกษ์ไว้ด้วยความระมัดระวัง เรามีหน้าที่ 
ต้องเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ตะลันต ์
ความสามารถท่ีประทานให้อย่างดีที่สุด 
เพื่อเม่ือถึงเวลาพระเจ้าเสด็จกลับมา เรา 
จะคืนทั้งเงินต้นและดอกเบ้ียของพระองค ์
เองแด่พระองค์--Review and Herald, 
June 13, 1907. {MYP 319.1}

กำรถ่ำยภำพซ�้ำแล้วซ�้ำอีก
เยาวชนมีหัวใจท่ีเต็มล้นด้วยความ

รักตนเองอยู่แล้ว เรื่องนี้แสดงออกให้เห็น
ด้วยความปรารถนาที่จะเห็นภาพใบหน้า 
ของตนเองถูกถ่ายภาพแบบดาแกร์โรไทพ ์
โดยศิลปิน [daguerreotype การท�าภาพ 
เหมือนบนแผ่นโลหะเงินหรือแผ่นทองแดง 
ท่ีฉาบด้วยโลหะเงินและท�าให้ไวแสงด้วย 
ธาตุไอโอดินเพื่อจับภาพและท�าให้ถาวร 
ด ้วยไอปรอท--ผู ้แปล] พวกเขามักจะ 
ไม่พอใจกับภาพเดียวแต่จะนั่งให้ถ่ายภาพ 
แล้วถ่ายภาพอีกด้วยหวังจะได้ภาพที่ดี 
ท่ีสุดและสวยกว่าตัวจริง เงินของพระเจ้า
ถูกใช้ไปอย่างส้ินเปลืองและได้ประโยชน์
อะไรกลับมาหรือ--“Testimonies for the 
Church,” Vol. 1, p. 500. {MYP 319.2} 
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บทที่

106 ควำมมัธยัสถ์กับควำมเมตตำกรุณำ

หลายคนดูแคลนความมัธยัสถ์ น�า
ไปสับสนกับความตระหนี่ขี้ เหนียวและ
การมีใจคับแคบ แต่ความมัธยัสถ์กลับ
สอดคล้องกับความมีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ท่ี
จรงิแล้ว หากไม่มีความมัธยัสถ์ย่อมไม่เกิด
ความมีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อย่างแท้จริง เรา
ต้องเก็บออมเพือ่แบ่งปัน {MYP 320.1}

ไม่มีผู้ใดท�าตัวมีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ 
อย่างแท้จรงิโดยปราศจากการปฏิเสธตนเอง 
ด้วยชวีติทีส่มถะ ปฏิเสธตนเองและมัธยสัถ์ 
อย่างเคร่งครัดเท่านัน้จงึจะท�าให้เราบรรลุผล 
ของการท�างานทีท่รงโปรดมอบหมายให้แก่ 
เราในฐานะผูแ้ทนของพระครสิต์ให้ส�าเร็จได้ 
ความหย่ิงยโสและความทะเยอทะยานฝ่าย
โลกจะต้องถูกก�าจัดให้ออกไปจากใจ หลัก
การแห่งความไม่เหน็แก่ตวัทีส่�าแดงในชวีติ
ของพระคริสต์จะต้องถูกน�ามาปฏิบัติใน
การงานทัง้หมดของเรา รูปภาพทีแ่ขวนอยู่
บนก�าแพงและเครื่องเรือนต่างๆ ในบ้าน
ของเรา ต้องบ่งบอกว่า “น�าคนยากจนไร้
บ้านเข้ามาในบ้านของเจ้า” และในตูเ้สือ้ผ้า
ของเราควรเห็นข้อความราวกับจารึกลาย
พระหัตถ์ของพระเจ้าท่ีว่า “คลุมกายให้แก่
คนเปลือยกาย” ในห้องอาหารที่บนโต๊ะมี 
อาหารวางไว้มากมาย เราก็ควรเหน็ร่องรอย 
“แบ่งอาหารของเจ้าใหกั้บคนหิวไม่ใช่หรือ” 
อสิยาห์ 58:7 {MYP 320.2}

ประตูกำรท�ำตัวให้เป็นประโยชน์
เปิดไว้อยู่

ประตเูพือ่การท�าตวัให้เป็นประโยชน์ 
เปิดกว้างไว้แล้วต่อหน้าเรา บ่อยคร้ังเรา
โอดครวญว่าทรัพยากรมีน้อย แต่หาก
คริสเตียนท้ังหลายจะเอาจริงเอาจังอย่าง
ละเอียดถี่ถ ้วน พวกเขาน่าจะเพิ่มพูน
ทรัพยากรขึ้นเป็นพันเท่า ความเห็นแก่ตัว
และการปล่อยตัวตามใจตนเองต่างหากที่
ขวางก้ันการท�าตวัให้เป็นประโยชน์ของเรา 
{MYP 320.3}

เราสูญเสียปัจจัยไปสักเท่าไรกับ
สิ่งของท่ีเป็นเพียงแค่รูปเคารพ ส่ิงของที่
คอยแต่วุ่นวายกับความคิด เวลาและก�าลัง
ของเราซึง่น่าจะน�าไปใช้ให้เกิดคุณค่าสงูส่ง
กว่าน้ี เราส้ินเปลืองเงินทองไปมากปานใด
เพื่อซื้อบ้านและเครือ่งเรอืนราคาแพง เพื่อ
แสวงหาความเพลิดเพลิน ความส�าราญ 
อาหารไม่ถูกสุขลักษณะและการปล่อยตัว
ตามใจที่เป็นอันตราย เราถลุงเงินไปเท่าไร
กับของขวัญที่ไม่เป็นประโยชน์แก่ผู้ใด ผู้ที่
อ้างตนว่าเป็นคริสเตียนในทุกวันนี้ใช้จ่าย
เงินทองส�าหรับสิ่งของที่ไม่จ�าเป็น ซึ่งบ่อย
ครั้งให้โทษมากกว่าการใช้จ่ายเพื่อบากบั่น
ช่วยจิตวิญญาณให้รอดพ้นจากอบายมุข
หลายเท่านกั {MYP 320.4}

ผู้ที่อ้างว่าตนเป็นคริสเตียนจ�านวน 
มากใช้จ่ายเงินทองก้อนโตส�าหรับเคร่ือง
แต่งกายจนไม่เหลือไว้ช่วยเหลือผูอ้ืน่ท่ีขดัสน 
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พวกเขาค�านึงแต่ว่าตนเองจ�าต้องมีเคร่ือง 
ประดับและเสื้อผ้าราคาแพงจนไม่สนใจ
ความขัดสนของผู ้ที่ไม่อาจจัดหาเสื้อผ้า 
ธรรมดาให้กบัตนเองได้ {MYP 321.1}

กำรเก็บออมเศษเล็กเศษน้อย
น้องสาวของข้าพเจ้า หากคุณจะ 

แต่งกายให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีมีอยู ่
ในพระคัมภีร์แล้ว พวกคุณก็จะมีเงินเหลือ
มากมายที่จะช่วยพี่สาวน้องสาวที่ยากจน
กว่าคุณ คุณไม่เพียงแต่มีเงินทองเท่าน้ัน 
แต่ยังจะมีเวลาด้วย ซึ่งบ่อยคร้ังเป็นสิ่งท่ี 
ต้องการมากท่ีสดุ มีหลายคนทีคุ่ณช่วยเหลือ 
ได้ด้วยการให้ค�าแนะน�า ด้วยประสบการณ์ 
และความสามารถของคณุ จงสอนพวกเขา 
ให้รู ้จักการแต่งกายอย่างเรียบง่ายแต่มี 
รสนยิม ผูห้ญงิหลายคนไม่ได้ไปร่วมนมัสการ 
ในพระวหิารของพระเจ้าเพราะรู้สกึว่าเส้ือผ้า 
ของตนนัน้เก่า ไม่เข้ากับรูปร่างของตนและ 
แตกต่างอย่างเด่นชัดจากเคร่ืองแต่งกาย 
ของผูอ่ื้น จติวญิญาณไม่น้อยท่ีอ่อนไหวง่าย 
จงึเพาะบ่มความรูส้กึขมขืน่ในความต�า่ต้อย 
น่าอับอายและความอยุติธรรมเนื่องจาก 
ความแตกต่างนี ้และเพราะเหตนุีห้ลายคน 
จึงถูกชักจูงให้สงสัยสภาพที่แท้จริงของ 
ศาสนา และท�าจิตใจแข็งกระด้างต่อต้าน 
ข่าวประเสริฐ {MYP 321.2}

พระคริสต์ทรงรับสั่งให้เรา “เก็บ 
เศษอาหารท่ีเหลอืไว้ อย่าให้มีสิง่ใดตกหล่น” 
ยอห์น 6:12 ในขณะที่มนุษย์นับพันชีวิต
ต้องพินาศไปทุกวันเพราะความอดอยาก
เนื่องจากการกันดารอาหาร เหตุการณ์
นองเลือด ไฟไหม้และโรคระบาด ดังนั้น 
ผู้ที่ซาบซึ้งในพระเมตตาของพระองค์จะ

ต้องคอยระมัดระวังมิให้ส่ิงหนึ่งส่ิงใดต้อง
สูญเปล่าไปและไม่ใช้จ่ายในสิ่งท่ีไม่จ�าเป็น 
เพื่อเขาจะสามารถใช้ให้เป็นประโยชน์แก่
เพือ่นมนษุย์ได้ {MYP 321.3}

การปล่อยเวลา ปล่อยความคิดให้ 
สญูเสยีไปอย่างเปล่าประโยชน์เป็นความผดิ 
เราเสยีเวลาไปทกุขณะเม่ือเราใช้ไปกบัการ 
สนองความต้องการของตนเอง หากเราให ้
คุณค่าแก่เวลาของเราและใช้เวลาอย่างถกูต้อง 
เราจะมีเวลาส�าหรับท�าทุกสิ่งที่เราจ�าเป็น 
ต้องท�าเพือ่ตวัเราเองหรือเพือ่ชาวโลก จงให้ 
คริสเตียนทุกคนมองไปยังพระเจ้าเพื่อทูล 
ขอการทรงน�าในขณะท่ีใช้จ่ายเงนิทอง เวลา 
พละก�าลงัและโอกาส “แต่ถ้าใครในพวกท่าน 
ขาดสตปัิญญา ให้คนนัน้ทลูขอจากพระเจ้า 
ผู้ประทานให้กับทุกคนด้วยพระทัยกว้าง 
ขวางและไม่ทรงต�าหนิแล้วเขาก็จะได้รับ 
ตามท่ีทูลขอ” ยากอบ 1:5--“Ministry of 
Healing” pp. 206-208. {MYP 322.1}

แนวทำงสู่กำรมัธยัสถ์
เราไม่จ�าเป็นต้องก�าหนดอย่างละเอยีด 

ในทีน่ีว่้าเราต้องมัธยสัถ์อย่างไร ผูท้ีมี่จติใจ 
ท่ีถวายตนอย่างหมดส้ินต่อพระเจ้าและมี 
พระวจนะของพระองค์เป็นผู้น�าทางของ 
พวกเขาจะทราบดีว่าตนเองจะต้องท�าอะไร 
ในทุกหน้าท่ีของชีวิตพวกเขาจะเรียนรู้ถึง 
แบบอย่างของพระเยซูผู้ทรงถ่อมตนและ 
ถ่อมใจ และด้วยการเรียนรู้ถึงการปลูกฝัง 
พระลักษณะของการถ่อมตนของพระคริสต ์
พวกเขาจะปิดประตูใส่การทดลองมากมาย 
อย่างนับไม่ถ้วนได้--“Fundamentals of 
Christian Education.” p. 152. {MYP 322.2}
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การฟื้นฟูและยกระดับจิตวิญญาณของมนุษยชาติเร่ิมต้น 
ภายในครอบครัว หน้าที่ของบิดามารดาเป็นรากฐานรองรับกิจการ 
อื่นท้ังหมด สังคมประกอบด้วยครอบครัวและจะเป็นเช่นไรย่อมสุด 
แท้แต่หัวหน้าครอบครัวจะสรรสร้างให้เป็นไป “เพราะทุกส่ิงที่เจ้าท�า 
ออกมาจากใจ” สภุาษติ 4:23 (THSV) และหวัใจของสงัคม ของคริสตจกัร 
และของประเทศชาติคือครอบครัว ความผาสุกของสังคม ความ 
ส�าเร็จของคริสตจักร ความรุ่งเรืองของประเทศขึ้นอยู่กับอิทธิพล
ของครอบครัว--“Ministry of Healing,” p. 349. {MYP 324.1}
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บทที่

	107 ครัวเรือนของชำวคริสเตียน

ผู้ที่อ้างว่าตนรักพระเจ้าควรต้อง
สร้างแท่นบูชาแด่พระองค์ในทุกแห่งทีพ่วก
เขากางเต็นท์ของตนเหมือนเช่นบรรพชน
ในอดีต หากมียคุใดทีทุ่กครวัเรือนควรเป็น 
บ้านแห่งการอธิษฐาน ยุคท่ีว่านั้นคือยุคนี ้
คุณพ่อและคณุแม่ควรยกชหูวัใจของพวกเขา 
ให้สูงข้ึนไปสู่พระเจ้าด้วยการทูลขอความ
ช่วยเหลืออย่างถ่อมตนเพื่อตัวของพวก
เขาเองและของลกูๆ จงให้ผูเ้ป็นพ่อซึง่เป็น
ปุโรหิตประจ�าบ้านวางเคร่ืองถวายบูชาบน
แท่นบูชาพระเจ้าทุกเช้าและเย็นในขณะ
ที่ผู้เป็นภรรยาและลูกๆ ร่วมกันอธิษฐาน 
และสรรเสรญิ พระเยซทูรงโปรดปรานทีจ่ะ 
มาร่วมสถติในครัวเรือนเช่นนี ้{MYP 325.1}

บ้านของคริสเตียนทุกหลังควรส่อง
แสงสว่างอันบริสุทธิ์ออกมา พฤติกรรม
ควรบ่งบอกถึงความรัก ความรักน้ีควร
ไหลเวียนอยู่ในค�าสนทนาท้ังหมดภายใน
ครอบครัว แสดงออกด้วยความเมตตา

กรุณา ความอ่อนโยน และความสุภาพท่ี
ไร้ความเห็นแก่ตัว มีหลายบ้านที่ปฏิบัติ
ตามหลักการนี้ซึ่งเป็นบ้านที่พระเจ้าได้รับ
การนมัสการและความรักที่แท้จริงครอบ
ครองอยู่ ค�าอธิษฐานด่ังเคร่ืองหอมท้ังใน
เวลาเช้าและเย็นจากบ้านเหล่านี้ลอยข้ึน
เบ้ืองบนสู่พระเจ้า และพระเมตตาคุณและ
พระพรของพระองค์จะหลั่งลงมาสู่ผู้ทูลขอ
ด่ังเช่นน�า้ค้างในยามเช้า {MYP 325.2}

ครัวเรือนชาวคริสเตยีนทีมี่ระเบียบ
วนิยัเป็นเหตผุลทีมี่อ�านาจในการสนบัสนนุ
ความเป็นจริงของศาสนาคริสเตียน เป็น
เหตุผลที่ผู ้ไม่เลื่อมใสศาสนาไม่สามารถ
ปฏิเสธได้เลย ทุกคนมองออกว่ามีอิทธิพล 
หนึ่งที่ท�างานอยู่ในครอบครัวนี้ซึ่งมีผล
ต่อลูกๆ และพระเจ้าของอับราฮัมสถิต
ร ่วมอยู ่ด ้วยกับพวกเขา--“Patriarchs 
and Prophets” p. 144. {MYP 325.3}
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108 ควำมซื่อสัตย์ต่อหน้ำที่ในบ้ำน

หน้าท่ีสูงสุดที่ตกทอดมาสู่เยาวชน
นั้นอยู่ในบ้านของพวกเขาเอง โดยการ
เป็นพระพรแก่พ่อแม่ แก่พี่น้องชายหญิง
ด ้วยการมอบความรักและความสนใจ
อย่างจริงใจ ท่ีนี่ พวกเขาแสดงออกถึงการ
ปฏิเสธตนเองและไม่ค�านึงถึงตนเองด้วย
การดูแลผูอ้ืน่ สตรีจะไม่มีวนัตกต�า่ด้วยการ
ท�างานนี้ เป็นงานศักด์ิสิทธิ์และสูงส่งท่ีสุด
ที่คุณรับมาท�าได้ เป็นอิทธิพลอันดีเพียง
ไรที่พี่สาวมีต่อน้องชาย หากคุณท�าใน
สิ่งที่ถูก คุณจะเป็นผู้ก�าหนดอุปนิสัยของ
น้องชาย ค�าอธิษฐาน ความอ่อนโยน และ
ความรักของคุณจะเป็นคุณประโยชน์อย่าง
มากภายในครัวเรอืน {MYP 326.1}

น้องสาวของดิฉัน คุณไม่อาจถ่าย 
ทอดคุณสมบัติอันประเสริฐเหล่านี้ให้แก่ 
จติใจของผูอ้ืน่ได้หากคณุยังไม่มีคุณสมบัตนิี ้
อยูใ่นตวัของคุณเองก่อน จติใจท่ีเป่ียมด้วย
ความพึงพอใจ ความรัก ความอ่อนโยน
และความแจ่มใสในอารมณ์เช่นนี้ท่ีแผ่ไป
ถึงจิตใจของทุกคน จะสะท้อนให้เห็นจิตใจ

ของคุณที่พร้อมจะมอบให้แก่ผู ้อื่น หาก
พระคริสต์ไม่ทรงครอบครองอยู่ในใจแล้ว 
ก็จะมีแต่ความไม่พอใจและความบกพร่อง
ฝ่ายศีลธรรม ความเห็นแก่ตัวจะเรียกร้อง
จากผู้อื่นในส่ิงที่เราไม่เต็มใจจะมอบให้แก่
พวกเขา. . . . {MYP 326.2}

มันไม่ใช่เฉพาะงานอันยิ่งใหญ่และ 
สงครามท่ีใหญ่โตเพียงอย่างเดียวท่ีท�าให ้
จิตวิญญาณท้อแท้และเรียกร้องขอความ 
กล้าหาญ ชวีติในแต่ละวนักน็�าบรรดาความ 
สับสน การทดลองหลายอย่างและความ
ท้อแท้ใจต่างๆ ของมันเองมาให้ บ่อยคร้ัง
ทีง่านท่ีถ่อมจะไปดึงความอดทนและความ
เข้มแข็งออกมา การพึ่งพาตนเองและการ
แก้ไขปัญหามีความจ�าเป็นเพื่อรับมือและ 
เอาชนะความยากล�าบากท้ังหมด จงยึด 
องค์พระผู้เป็นเจ้าให้เสด็จประทับเคียงข้าง 
คุณในทุกแห ่งหนเพื่อคอยปลอบและ 
ประโลมใจของคุณ--“Testimonies  for 
the Church” Vol. 3, pp. 80, 81. {MYP 
326.3}
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109 ศำสนำภำยในบ้ำน

เรายังขาดศาสนาภายในบ้านอยู่
มาก และค�าพูดท่ีใช้ในบ้านควรมีลักษณะ
ท่ีถูกต้องมิฉะนั้นแล้วค�าพยานของเราใน
โบสถ์ก็ไร้ความหมายอย่างสิ้นเชิง นอก 
เสยีจากว่าคุณจะแสดงออกถงึความถ่อมตน 
โอบอ้อมอารแีละสภุาพภายในบ้าน ศาสนา
ของคุณก็จะไร้ความหมาย หากภายใน
บ้านมีศาสนาที่แท้จริงมากขึ้นเท่าไร พละ
ก�าลังของคริสตจักรก็จะเข้มแข็งมากขึ้น
เท่านัน้ {MYP 327.1}

ค�ำพูดที่แล้งน�้ำใจภำยในบ้ำน
ค�าพูดที่ขาดความอดทนให้โทษ

ต่อสมาชิกในครอบครัวมากปานใด เพราะ
ค�าพูดขาดความอดทนของคนหน่ึงจะน�า
ให้อีกฝ่ายหนึ่งโต้ตอบกลับมาด้วยเจตนา
และท่าทีเดียวกัน จากนัน้กจ็ะมีค�าพดูทีแ่ก้
แค้นและค�าพดูทีแ่ก้ตวัตามมาเป็นชดุ ด้วย
การใช้ค�าพูดเช่นนี้จึงสร้างแอกอันหนัก
อึ้งไว้บนบ่าของคู่กรณี ค�าพูดสร้างความ
ขมขื่นใจเหล่านี้จะหวนกลับมาเก็บเก่ียว
ผลผลิตที่ไม่พึงปรารถนาต่อจิตวิญญาณ
ของคณุ {MYP 327.2}

ผู ้ใดท่ียังตามใจตนเองโดยพูดใน
ลักษณะเช่นนี้จะประสบกับความอับอาย 
สูญเสียการเคารพตนเอง หมดความเชื่อ
ม่ันในตนเอง และจะเกิดการส�านึกผิดและ
เสียใจอย่างขมข่ืนที่ตนเองปล่อยให้เร่ืองน้ี 

มาท�าให้ไม่อาจควบคุมตนเองจนต้องใช ้
ค�าพดูเหล่านี ้จะดีกว่าเพยีงไรหากไม่ปล่อย 
ให้ค�าพูดเหล่านี้หลุดจากปาก จะดีกว่า 
เพยีงไรท่ีมีพระคณุเป็นน�า้มันชโลมอยูใ่นใจ 
ปล่อยการเอารัดเอาเปรยีบและการรังควาน 
ให้ผ่านพ้นไป และอดกล้ันต่อความอธรรม
ท้ังปวงด้วยการถ่อมตนและการอดกลั้น
ตามแบบพระคริสต์ {MYP 327.3}

หากคุณปฏิบัติตามเงื่อนไขแห่ง
พระสญัญาของพระเจ้าอย่างครบถ้วน พระ
สัญญาเหล่านั้นก็จะเกิดผลในตัวคุณ หาก
จิตใจของคุณยึดติดกับพระเจ้า คุณก็จะ
ไม่เปลี่ยนจากสภาพยินดีอย่างล้นพ้นไปสู่
สภาพหดหู่ใจเม่ือพบกับการทดลองและ
การยั่วยุ คุณจะไม่กล่าวค�าพูดที่เคลือบ
แคลงและสิน้หวงักบัผูอ้ืน่ {MYP 327.4}

ซาตานอ่านความคิดของเราไม่ได ้
แต่มันมองเห็นพฤติกรรมและฟังค�าพูด
ของเราออก และจากการเรียนรู้ครอบครัว
มนุษย ์มาอย่างยาวนาน  มันดัดแปลง 
การทดลองของมันเพื่อเอาเปรียบจุดอ่อน 
ในอุปนิสัยของเรา และบ่อยครั้งเพียงไร 
ที่เรายอมปล่อยให้มันล้วงความลับถึงวิธีที ่
จะเอาชนะเรา โอ ให้เราคอยควบคุมค�าพดู 
และพฤตกิรรมของเรา เราจะมีความเข้มแขง็ 
อย่างมากเพียงไรหากค�าพูดของเรานั้นถูก 
ต้องจนมิอาจท�าให้เราอับอายเม่ือได้ยิน 
บันทึกค�าพดูของเราในวันพพิากษา ค�าพดู 
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เหล่านัน้ท่ีปรากฏในวนัของพระเจ้าจะแตกต่าง 
อย่างมากเพียงไรจากที่เราพูดในวันนั้น-- 
Review and Herald, February 27, 
1913. {MYP 328.1}

บ้ำนเป็นบทเรยีนทีมี่จดุประสงค์
พันธกิจในครอบครัวครอบคลุม

ไปไกลกว ่าสมาชิกภายในครอบครัว 
ครอบครัวคริสเตียนต้องเป็นบทเรียนที่
สัมผัสได้ซึ่งบรรยายถึงความเลิศล�้าของ
หลักการแห่งชีวิตอันแท้จริง แบบอย่าง

เช่นนี้จะเป็นพลังแห่งความดีงามในโลก 
อิทธิพลของครอบครัวท่ีแท้จริงเกิดพลัง
ต่อจิตใจและต่อชีวิตมนุษย์มากย่ิงกว่า
ที่ค�าเทศนาจะท�าได้  เม่ือเยาวชนก้าว
ออกจากครอบครัวเช่นนี้สู ่โลกภายนอก 
พวกเขากจ็ะถ่ายทอดบทเรียนท่ีได้เรียนมา 
จะแนะน�าหลักการชีวิตอันสง่างามกว่า
ไปสู่ครัวเรือนอื่นๆ และเป็นอิทธิพลหนุน 
ชู จิต ใจต ่ อชุมชนนั้ น - - “M in i s t r y   o f 
Healing,” p. 352. {MYP 328.2}

พระบัญญัติที่ว่า

“จงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง”. . . . 

กฎทองค�านี้เป็นหัวใจหลักของความสุภาพอันแท้จริง

{MYP 420.2}
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110 บ้ำนเป็นโรงเรียนฝึกอบรม

เยาวชนจะไม่กลายเป็นผู ้มีจิตใจ
อ่อนแอหรือไร้ประสิทธิภาพเม่ือเขาอุทิศ
ตนเองเพื่อรับใช้พระเจ้า ความย�าเกรง
พระเจ้าเป็นจุดเร่ิมต้นของปัญญา ในสาย
พระเนตรของพระเจ้าแล้วเด็กเล็กที่สุด
ที่รักและย�าเกรงพระเจ้าจะย่ิงใหญ่กว่า
ผู้ที่มีความสามารถและคงแก่เรียนที่สุด
แต่มองข้ามการทรงช่วยให้รอดที่ยิ่งใหญ่ 
เยาวชนท่ีอุทิศหัวใจและชีวิตของพวกเขา
แด่พระเจ้าได้จัดวางตัวเองไปผูกพันกับ
ธารน�้าพุแห่งสติปัญญาและความดีเลิศ 
{MYP 329.1}

หน้ำที่ประจ�ำวัน
หากลูกๆ ได้รับการอบรมสั่งสอน

ให้ถือว่ากิจวัตรประจ�าวันแบบธรรมดาๆ 
ต่างๆ เป็นแนวทางซึ่งพระเจ้าทรงก�าหนด
ไว้ส�าหรับพวกเขาให้เป็นโรงเรียนฝึกหัด
เพื่อท�างานรับใช้ด้วยความซื่อสัตย์และมี
ประสิทธิภาพแล้ว งานที่พวกเขาต้องท�า
จะดูเหมือนเป็นงานท่ีน่าเพลิดเพลินและ
มีเกียรติมากยิ่งขึ้นเพียงไร การปฏิบัติทุก
หน้าที่ราวกับท�าถวายพระเจ้าจะท�าให้
การงานอันต�่าต้อยท่ีสุดถูกล้อมด้วยเสน่ห์
รอบตัวและเชื่อมคนท�างานบนโลกเข้ากับ
เหล่าผู้รับใช้อันบริสุทธิ์ที่คอยปรนนิบัติ
ตามน�้าพระทัยของพระเจ้าในแดนสวรรค์ 
{MYP 329.2}

เราควรท�าหน้าท่ีท่ีก�าหนดไว้ให้เรา
ด้วยความซื่อสัตย์มากเท่ากับทูตสวรรค์ที่
ท�าหน้าท่ีอยูเ่บ้ืองบน ผูท้ีรู้่สกึว่าตวัเองเป็น
ผู้รับใช้ของพระเจ้าจะเป็นคนท่ีได้รับความ 
ไว้วางใจได้ในทุกแห่งหน ประชากรของ 
สวรรค์จะต้องเป็นประชากรท่ีดีท่ีสดุของโลก 
การมีทัศนคติที่ถูกต้องในเร่ืองหน้าท่ีของ
เราต่อพระเจ้าจะก่อให้เกิดวิสัยทัศน์ท่ี
ชัดเจนในเร่ืองหน้าที่ของเราที่มีต่อเพื่อน
มนษุย์ของเรา {MYP 329.3}

รำงวัลของผู้เป็นแม่
ในวันท่ีผู้พิพากษาจะขึ้นนั่งบัลลังก์ 

และหนังสือต่างๆ ก็ถูกเปิดออก เม่ือค�าว่า 
“เจ้าท�าดีแล้ว” ขององค์พระผู ้พิพากษา 
ผู ้ ย่ิงใหญ่ดังขึ้น และมงกุฎแห่งศักด์ิศรี 
อนัไม่ร่วงโรยถกูน�ามาสวมใส่บนศรีษะของ 
ผูมี้ชยั คนมากมายจะชมูงกุฎขึน้ท่ามกลาง 
สายตาของจักรวาลที่มาร่วมชุมนุมกัน
และชี้ไปยังคุณแม่ของตน กล่าวว่า “โดย
พระคุณของพระเจ้าท่านเป็นผู้ท่ีท�าให้ฉัน
เป็นอย่างท่ีเป็นอยู่ ค�าสอนของท่านและ
ค�าอธิษฐานของท่านได้รับพระพรด้วย
ความรอดบาปชั่วนิรันดร์ของฉัน”. .  .  . 
{MYP 330.1}

คนหนุ ่มควรได้รับการฝึกอบรม
ให้ยืนหยัดเข้มแข็งอยู่ท่ามกลางความชั่ว 
ให ้บากบ่ันจนถึงที่สุดเพื่อหยุดย้ังการ 
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แผ่ขยายของความชัว่ร้าย และเพือ่ส่งเสรมิ 
คุณงามความดี ความบริสุทธิ์และการเป็น 
สุภาพบุรุษอย่างแท้จริง รอยประทับใจท่ี 
จารึกลงบนจติใจและอปุนสิยัในช่วงแรกเร่ิม 
ของชีวิตจะฝังลึกและเหนียวแน่น การ 
อบรมท่ีไม่ฉลาดหรือการคบค้าสมาคมกับ 
คนชั่วบ่อยคร้ังจะส่งอิทธิพลของความชั่ว 
ร้ายต่อจิตใจอันอ่อนวัยจนความพยายาม 
ทัง้สิน้ทีจ่ะแก้ไขในภายหลังไม่มีอ�านาจท่ีจะ 
ลบมันท้ิงไปได้--The Sings of the Times, 
November 3, 1881. {MYP 330.2}

ควำมเป็นไปได้ของกำรฝึกอบรม
ในบ้ำน

อนาคตของสังคมถูกก�าหนดโดย 
เยาวชนและเด็กๆ ของวันนี้ แต่เด็กๆ 

และคนหนุ่มสาวเหล่านี้จะเป็นคนเช่นไร 
นัน้ย่อมขึน้อยู่กบัครอบครัวของเขาทัง้หลาย 
การทีเ่ด็กๆ มิได้รับการอบรมอย่างถกูต้อง 
จากครอบครัวเป็นสาเหตุส�าคัญท่ีก่อให ้
เกิดโรคภัย ความทุกข์ และอาชญากรรม 
ท่ีหลอนมนุษยชาติ หากครอบครัวมีชีวิต 
ท่ีบริสุทธิ์และชอบธรรม หากลูกๆ ได้รับ 
การเตรียมความพร้อมให้เผชิญความรับ 
ผิดชอบต่อชีวิตและภัยอันตรายอย่างถูก 
ต้องก่อนแยกตัวจากครอบครัวไปสู ่โลก 
ภายนอกแล้ว โลกเรานี้จะเปล่ียนแปลง 
ไปจากที่เห็นอยู ่ทุกวันนี้มากเพียงไร-- 
“M i n i s t r y   o f   Hea l i n g , ”   p .   3 51 . 
{MYP 330.3}

การไม่ประมาณตนในทุกเรื่อง

เป็นการละเมิดกฎระเบียบความเป็นอยู่ของเรา  

{MYP 236.3}
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 111 ควำมเคำรพและควำมรักต่อพ่อแม่

ผู้ที่ต้องการติดตามพระคริสต์ด้วย
ความจริงใจต้องยอมให้พระองค์สถิตอยู่
ในใจและยอมให้พระองค์ครองความเป็น
ใหญ่ย่ิงท่ีสุด พวกเขาต้องแสดงออกถึง
พระลักษณะและจิตวิญญาณของพระองค์
ในชีวิตของเขาขณะท่ีอยู่ในบ้านตนเอง 
และแสดงออกถึงความสุภาพและความ
เมตตาต่อทุกคนท่ีพวกเขาติดต่อด้วย 
{MYP 331.1} 

มีเด็กจ�านวนมากที่แสดงตนว่า 
เข้าใจสัจธรรมนั้น เป็นคนท่ีไม่ให้เกียรต ิ
และไม่ให้ความรักต่อพ่อแม่ตามท่ีพวกเขา 
เป็นหนี้ต่อท่านทั้งสอง และยังแสดงออก 
ถึงความรักเพียงน้อยนิดท่ีมีต่อบิดาและ 
มารดา และยังล้มเหลวที่จะให้เกียรติแก ่
พวกท่านด้วยการยอมท�าตามความประสงค์ 
ของท่านหรอืด้วยการคอยพยายามบรรเทา 
ความกังวลของท่าน หลายคนท่ีแสดงออก
ว่าตนเป็นคริสเตียนไม่เข้าใจว่า “จงให้
เกียรติแก่บิดามารดาของเจ้า” น้ันมีความ
หมายอย่างไร และผลที่ตามมาคือพวกเขา
จึงเข้าใจแต่เพียงเล็กน้อยถึงความหมาย
ของประโยคต่อมาท่ีว่า “เพื่ออายุของเจ้า
จะได้ยืนยาวบนแผ่นดิน ซึ่งพระยาห์เวห์
พระเจ้าของเจ้าประทานแก่เจ้า” อพยพ 
20:12 {MYP 331.2}

เยาวชนของเราที่แสดงตนออก
มาว่าอยู่ในกลุ่มคนที่ถือรักษาพระบัญญัติ

ของพระเจา้ กระนั้นยงัคงละเลยและฝา่ฝืน 
พระบัญญัติข้อท่ีห้า จึงท�าให้พระพรอัน
อุดมท่ีทรงโปรดสัญญาไว้แก่ผู ้ที่รักษา
บัญญัติข ้อนี้และให้เกียรติแก่พ่อแม่จึง
ไม่เกิดผลต่อพวกเขา นอกเสียจากพวก
เขาจะส�านึกผิดและเปลี่ยนแปลงความ
ประพฤติและอุปนิ สัยของตนเองด ้วย
พระคุณของพระคริสต์แล้ว พวกเขาจะ
ไม่มีวันได้เข้าไปในโลกใหม่ที่ซึ่งพวกเขา
จะมีชีวิตนิรันดร์ ผู้ใดทีไ่ม่เคารพและรักพ่อ
แม่ของตนจะไม่เคารพและถวายเกียรติ
พระเจ้า ผู้ใดที่ไม่ผ่านการทดสอบนี้ ผู้ใด
ท่ีไม่ให้เกียรติแก่พ่อแม่ของตนผู้ย�าเกรง
พระเจ้า ก็เท่ากับล้มเหลวในการเชื่อฟัง
พระเจ้า และด้วยเหตุนี้จึงไม่อาจคาดหวัง
ท่ีจะเข้าไปยังแผ่นดินแห่งพระสัญญาได ้
{MYP 331.3}

ชะตำกรรมของกำรเชื่อฟัง
ในเวลานี้ เยาวชนท้ังหลายก�าลัง

ตัดสินชะตากรรมนิรันดร์ของตนเอง และ
ดิฉนัอยากเรียกร้องให้คณุมาพจิารณาพระ
บัญญัติข้อที่พระเจ้าทรงผนวกพระสัญญา
ที่ว ่า  “เพื่ออายุของเจ้าจะได้ยืนยาวบน
แผ่นดิน ซึ่งพระยาห์เวห์พระเจ้าของเจ้า
ประทานแก่เจ้า” อพยพ 20:12 เข้าไปด้วย 
ลูกๆ ท้ังหลาย คุณปรารถนาท่ีจะได้ชีวิต 
นิรันดร์ไหม ฉะนั้นจงเคารพและให้เกียรติ
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แก่พ่อแม่ของคุณ. . . . {MYP 332.1}
หากคุณท�าบาปโดยไม่ให้ความรัก 

และการเชื่อฟังพ่อแม่แล้วก็จงลงมือใน
เวลานี้เพื่อกู้คืนอดีตท่ีผ่านไป คุณไม่อาจ
บ่ายเบ่ียงหาทางออกอื่นใดได้อีกแล้ว 
เพราะนั่นก็เท่ากับว่าคุณต้องสูญเสียชีวิต
นิรันดร์ไป พระองค์ผู้ทรงตรวจสอบหัวใจ 
ทรงทราบดีถงึทัศนคตขิองคุณทีมี่ต่อพ่อแม่ 
เพราะพระองค์ทรงตวงวัดอุปนิสัยทาง 
ศลีธรรมด้วยมาตรวดัทองค�าของพระวหิาร 
บนสวรรค์ โอ จงสารภาพความไม่เอาใจใส่
ของคุณท่ีมีต่อพ่อแม่ของคุณ จงสารภาพ 
ถงึความเฉยเมยไม่สนใจของคุณทีมี่ต่อท่าน 
และการดูแคลนของคุณท่ีมีต่อพระบัญญัต ิ
อนับริสทุธิข์องพระเจ้า. . . .{MYP 332.2}

หัวใจพ่อแม่ของคุณทุ ่มเทด้วย

ความเห็นอกเห็นใจอย่างเอ็นดูต่อคุณ 
และคุณจะตอบแทนความรักของท่านด้วย 
ความอกตัญญูอย่างเยือกเย็นเช่นนี้ได ้
กระนั้นหรือ ท่านรักจิตวิญญาณของคุณ 
และต้องการให้คุณได้รับความรอด แต่มีอยู่ 
บ่อยครั้งไม่ใช่หรือที่คุณดูแคลนค�าแนะน�า 
ของพวกท่านและท�าตามความตั้งใจและ 
ไปตามทางของคุณเอง คุณไม่ได้ท�าตาม 
การตัดสินใจอย่างอิสระของตนเองหรือใน 
เม่ือคุณก็ทราบดีว่าแนวทางการด้ือร้ัน 
ตามใจนัน้ไม่เป็นทีช่อบพระทยัของพระเจ้า 
พ่อแม่จ�านวนมากลงสูห่ลุมฝังศพด้วยหวัใจ 
ที่แตกสลายเพราะความอกตัญญูและการ 
ขาดความเคารพท่ีลูกๆ ของตนแสดง 
ออกมา--“The Youth’s  Instructor,” 
June 22, 1893. {MYP 332.3}

สุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเป็นตัวช่วยส�าคัญที่สุด

ในการขัดเกลาอุปนิสัย  

{MYP 233.3}
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พระเยซตูรัสกับเยาวชนว่า “ลูกเอ๋ย 
ขอใจของเจ้าให้ข้าเถอะ” สุภาษิต 23:26 
พระผู้ช่วยให้รอดของโลกทรงพอพระทัย
ที่จะให้เด็กๆ และเยาวชนถวายหัวใจ
ของพวกเขาแด่พระองค์ ยังมีกองทัพเด็ก
ขนาดใหญ่ท่ีคงความซื่อสัตย์ต่อพระเจ้า
เพราะพวกเขาเดินอยูใ่นความสว่างเหมือน
ที่พระคริสต์ทรงด�าเนินอยู่ในความสว่าง 
พวกเขาจะรักพระเยซูและมีความปีติยินดี
ท่ีจะท�าให้พระองค์ทรงพอพระทัย พวก
เขาจะไม่หงุดหงิดเม่ือถูกว่ากล่าวตักเตือน 
แต่จะท�าให้หัวใจของพ่อและแม่ยินดีด้วย
ความเมตตา ความอดทน ความเต็มใจ 
ของพวกเขาท่ีจะช่วยท�าทุกสิ่งท่ีพวกเขา
ช่วยได้เพื่อแบกรับภาระในชีวิตประจ�าวัน 
ตลอดชีวิตในวัยเด็กและวัยเยาว์พวกเขา 
จะเป็นสาวกที่ซื่อสัตย์ของพระผู้เป็นเจ้า 
ของเรา {MYP 333.1}

เด็กๆ และเยาวชนท้ังหลาย พวก
คุณเป็นพระพรแก่ครอบครัวในช่วงวัยแรก
เร่ิมที่สุดได้  เป็นเร่ืองน่าเศร้าเพียงไรที่
เห็นลูกๆ ของพ่อแม่ที่ย�าเกรงพระเจ้าขาด
ระเบียบวินัยและไม่เชื่อฟัง ไม่ส�านึกในบุญ
คุณและเอาแต่ใจตนเอง มุ่งมั่นที่จะท�าตาม
ทางของตนโดยไม่ค�านึงว่าจะสร้างความ
ล�าบากหรือความเสียใจต่อพ่อแม่เพียงไร 
ซาตานดีใจที่เข้าคุมจิตใจของเด็กเหล่านี้
ไว้ได้และหากมันได้รับอนุญาตมันคงดล

บันดาลใจพวกเขาด้วยวิญญาณแห่งความ
เกลียดชงั {MYP 333.2}

กำรเชื่อฟังพ่อแม่
พ่อแม่อาจท�าทุกส่ิงทุกอย่างท่ีท�า 

ได้ตามความสามารถของตนเพื่อให้ลูกๆ 
ของพวกเขามีโอกาสพเิศษและรบัค�าแนะน�า 
เพื่อพวกเขาจะมอบถวายหัวใจแด่พระเจ้า 
แต่กระนัน้เด็กๆ อาจปฏิเสธทีจ่ะด�าเนนิอยู่
ในความสว่าง และด้วยวิถีทางแห่งความ
ชั่วของพวกเขาจึงได้สะท้อนลักษณะอัน
ไม่พึงปรารถนาแก่พ่อแม่ที่รักพวกเขาและ
ท่ีมีหัวใจวอนหาความรอดให้แก่พวกเขา 
{MYP 333.3}

ซาตานเป็นผู ้ทดลองเด็กๆ  ให ้
เดินตามทางบาปและการไม่เชื่อฟัง และ
แล้วหากมันได้รับอนุญาตมันจะปลิดชีวิต
ของเด็กเหล่านี้ในขณะท่ียังหมกมุ่นอยู่ใน
บาป เพือ่จะตัดพวกเขาออกจากความหวงั
ทั้งหมดท่ีจะได้รับความรอด และราวกับ
ใช้ดาบไปเชือดเฉือนหัวใจของผู้เป็นพ่อ
แม่ที่ย�าเกรงพระเจ้า ผู ้ที่ต้องยอมจ�านน
ด้วยความทุกข์โศกจนไม่อาจบรรเทาได้
เพราะความไม่ส�านึกผิดและการกบฏต่อ
พระเจ้าในวาระสุดท้ายของพวกเขา. . . . 
{MYP 334.1}

เด็กๆ และเยาวชนเอ๋ย ดิฉันขอ
วิงวอนพวกคุณเพื่อเห็นแก่พระคริสต์ ให้
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ด�าเนินไปตามทางสว่าง เอาความตั้งใจ
ของคุณมอบถวายให้เป็นไปตามพระทัย
ของพระเจ้า เม่ือใดที่ “คนบาปล่อชวนเจ้า 
อย่าได้ยอมตาม” สุภาษิต 1:10 จงยึดม่ัน 
ในทางของพระยาห์เวห์ เพราะคณุจะไม่พบ 
สันติสุขในการล่วงละเมิด ด้วยการเดินไป 
ตามทางความชัว่ คณุจะน�าความเสือ่มเสีย 
มาสู ่พ ่อแม ่และหลู ่ เ กียรติศาสนาของ 
พระคริสต์ จงจ�าไว้ว ่า ชีวิตของคุณถูก
บันทึกไว้ในหนังสือแห่งสวรรค์ และจะ
กางออกในวันท่ีจักรวาลร่วมชุมนุมกัน 
คิดดูให้ดีว ่าคุณจะพบกับความอับอาย 
ความเศร้าเสียใจมากเพียงไร คุณจะทุกข์ 

ระทมหนกัไหมหากต้องสูญเสียชวีตินรัินดร์ 
“จงหันมาสนใจค�าตักเตือนของข้า นี่แน่ะ 
ข้าจะเทความคิดของข้าให้เจ้าทัง้หลาย ข้า 
จะให้ถ้อยค�าของข้าแจ้งแก่พวกเจ้า. . . . 
แล้วพวกเขาจะร้องเรียกข้า. . . . แต่ผู้ท่ี
ฟังข้า จะอยู่อย่างปลอดภัยและอยู่อย่าง 
สงบสุข ไม่กลัวส่ิงร้ายใดๆ” สุภาษิต 1:23, 
28, 33 จงท�าตามค�าสอนของพระคริสต์เถดิ 
“เม่ือยงัมีความสว่างอยูก่จ็งเดินไปเถดิ เพือ่ 
ท่ีว่าความมืดจะได้ตามท่านไม่ทัน” ยอห์น 
12:35--The Youth’s Instructor, August 
10, 1893. {MYP 334.2}

เยาวชนที่ท�าตามพระคริสต์

จะเลือกคบหามิตรสหายที่จะช่วยให้เขาท�าในสิ่งที่ถูกต้อง

{MYP 422.2}
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ซาตานล่อลวงลูกๆ ไม่ให้เข้าหา
และปรึกษากับพ่อแม ่ของตน และให ้
เลือกมิตรสหายท่ีอายุน ้อยและไม ่ มี
ประสบการณ์ของพวกเขามาเป็นคนที่
พวกเขาไว้วางใจแทนซึ่งคนเช่นนี้ช ่วย
พวกเขาไม่ได้และมีแต่จะให้ค�าแนะน�าท่ี
ผดิ. . . . {MYP 335.1}

เด็กๆ จะถกูช่วยให้อยู่อย่างปลอดภยั 
จากความชั่วมากมายหากพวกเขามีความ
สนิทใกล้ชิดกับพ่อแม่ของตนให้มากขึ้น 
พ่อแม่ควรส่งเสริมลกูๆ ให้มีอปุนสิยัในการ
พดูอย่างเปิดเผยกับตน ให้ลูกๆ เข้าหาตน
เม่ือมีปัญหาและเร่ืองเดือดร้อน และเม่ือ
ลกูๆ มีเร่ืองยุง่ยากทีม่องไม่เหน็ทางออกที่ 
เหมาะสม ต้องเกดิความต้องการทีจ่ะเปิดเผย 
เร่ืองเหล่านั้นกับพ่อแม่ในมุมมองของลูก 
เพื่อขอค�าแนะน�า ใครเล่าที่จะเห็นและชี้ถึง 
ภัยอันตรายต่างๆ ได้ดีเท่าผู ้ปกครองที ่
ย�าเกรงพระเจ้า ใครจะเข้าใจอารมณ์แปลกๆ 
ของลูกได ้ดีเท ่าพวกเขา แม ่ผู ้ซึ่ งเฝ ้า
ติดตามดูแลลูก ทุกขั้นตอนของการพัฒนา
สติปัญญาตั้งแต่วัยทารก ย่อมจะคุ้นเคย
กับอารมณ์ตามธรรมชาติของลูกแต่ละคน 
และจะเป็นผู้ที่พร้อมให้ค�าแนะน�าลูกของ
ตนได้ดีที่สุด ใครเล่าที่จะบอกว่าควรหยุด
และยับยั้งอุปนิสัยด้านใดของลูกแต่ละคน
ได้ดีเท่าแม่ท่ีได้รับการสนับสนุนจากพ่อ
เล่า {MYP 335.2}

กำรท�ำให้พ่อแม่มีควำมสุข
เด็กๆ ท่ีเป็นคริสเตียนจะให้ความ

ส�าคัญกับความรักและความเห็นชอบจาก
พ่อแม่ผู ้ย�าเกรงพระเจ้าเป็นอันดับแรก
มากกว่าพรอื่นใดทางฝ่ายโลก พวกเขาจะ
รักและให้เกียรตแิก่พ่อแม่ การท�าให้พ่อแม่
ของพวกเขามีความสุขได้อย่างไรนั้นควร
จะเป็นการศึกษาที่ส�าคัญท่ีสุดในชีวิตของ
พวกเขา ในยุคแห่งการด้ือร้ันไม่เชื่อฟังนี้ 
เด็กๆ ท่ีไม่ได้รับการสอนแนะและอบรม
ระเบียบวินยัอย่างถกูต้องจะมีความรู้สึกถงึ
ภาระหน้าทีท่ีมี่ต่อพ่อแม่ของพวกเขาเพยีง
เล็กน้อยเท่านั้น โดยมากแล้วจะกลายเป็น
ว่าย่ิงพ่อแม่ช่วยลูกมากเท่าไร ลูกจะยิ่ง
อกตัญญูต่อพ่อแม่มากขึ้นและจะย่ิงเคารพ
พ่อแม่น้อยลงเท่านัน้ {MYP 335.3}

ลูกๆ  ท่ีถูกเลี้ยงด้วยความโปรด 
ปรานและได้รับการบริการมักจะคาดหวัง 
ท่ีจะได้รับแบบนั้นอยู่เสมอ และหากไม่ได ้
ตามที่คาดหวังแล้วพวกเขาจะผิดหวังและ 
ท้อแท้ใจ นิสัยเช่นนี้จะติดไปตลอดชั่วชีวิต 
จนกลายเป็นคนช่วยเหลือตนเองไม่ได ้
คอยแต่จะพึ่งพาอาศัยความช่วยเหลือจาก
ผู้อื่น คาดหวังให้ผู้อื่นเอ็นดูและยอมพวก
เขา และเม่ือถูกขัดขวาง แม้เม่ือโตเป็น
หนุ่มสาวแล้วก็ตาม ก็คิดว่าตนเองนั้นถูก
ล่วงเกินเอารัดเอาเปรียบจนทุกข์ใจไปกับ
ทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้ แทบจะไม่อาจ
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แบกรับภาระของตัวเอง เที่ยวบ่นพึมพ�า
และกลัดกลุ้มไปท่ัวเพราะทุกสิ่งไม่เป็นไป
ตามใจของพวกเขา. . . . {MYP 336.1} 

ลูกๆ ควรส�านึกว่าตนเองเป็นหนี ้
บุญคุณพ่อแม่ที่คอยเฝ้าระวังเล้ียงดูมา
ตั้งแต่วัยทารกและดูแลรักษาพวกเขา 
ในยามเจ็บป่วย พวกเขาควรตระหนักว่า 
พ่อแม่ต้องทนทกุข์กังวลใจเนือ่งจากพวกเขา 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งพ่อแม่ที่เอาใจใส่และ
ย�าเกรงพระเจ้าจะคอยดูแลด้วยความ
สนใจอย่างลึกซึ้งว่าลูกๆ ของตนควรเลือก
ด�าเนินชีวิตในเส้นทางที่ถูกต้อง เม่ือพวก
เขาเห็นความผิดพลาดในลูกๆ หัวใจของ
พ่อแม่จะเป็นทุกข์เพียงไร หากลูกๆ ที ่
ท�าให้หัวใจของพ่อแม่ต้องเป็นทุกข์เช่นนี้ 
จะมองเห็นผลของการด�าเนินชีวิตของ
ตนเอง พวกเขาต้องผ่อนทีท่าลงอย่าง
แน่นอน หากพวกเขามองเห็นน�้าตาของ
แม่และได้ยินค�าอธิษฐานทูลขอพระเจ้า
เผื่อพวกเขา หากพวกเขาได้ยินเสียง
การถอนหายใจที่อดกลั้นและไม่เป็นค�า
ของท่าน หัวใจของพวกเขาก็จะส�านึก
และรีบสารภาพความผิดและขอการ
อภยัโทษ. . . . {MYP 336.2}

พละก�ำลังส�ำหรับกำรต่อสู้
เราก�าลังด�าเนินชีวิตอยู่ในยุคที่ไม่

เอื้อผลดีส�าหรับเด็กๆ กระแสเชี่ยวกราด
ก�าลังมุ่งด่ิงลงสู่นรก และมีความต้องการ
ประสบการณ์และพละก�าลังที่มากกว่าของ
เด็กเล็กเพื่อต้านกระแสนี้และไม่ให้พวก
เขาถกูฉดุลากลงไป โดยท่ัวไป ดูเหมือนว่า

เยาวชนกลายเป็นเชลยของซาตานไปแล้ว 
ซาตานกับสมุนของมันก�าลังพาเยาวชน
เหล่าน้ีไปสู่ความหายนะที่แน่นอน ซาตาน
และสมุนของมันท�าสงครามกับรัฐบาล
ของพระเจ้าอยู ่ และทุกคนที่ปรารถนา
มอบหัวใจให้กับพระองค์และปฏิบัติตาม
ข้อก�าหนดของพระองค์นั้น ซาตานจะ
พยายามท�าให้พวกเขาสับสนและเอาชนะ
พวกเขาด้วยการทดลองของมันเพื่อให้
พวกเขาท้อแท้และยอมแพ้สงคราม. . . . 
{MYP 337.1}

ด ้วยค�าอธิษฐานอย่างแรงกล ้า
จริงจังและความเชื่อที่มีชีวิตเราจะได้รับ
ชัยชนะอันยิ่งใหญ่ ผู ้ปกครองบางคนไม่
ตระหนกัถงึความรับผดิชอบท่ีพวกเขาต้อง
แบกรับและละเลยการศึกษาทางศาสนา
ของลูกๆ ในเวลาเช้า ความคิดอันดับแรก
ของคริสเตียนควรอยู่ที่พระเจ้า งานการ
ทางโลกและผลประโยชน์ส่วนตนควรเป็น
เร่ืองรอง ลูกๆ ควรได้รับการสั่งสอนให้
เคารพนบัถอืเวลาของการอธษิฐาน ก่อนท่ี
จะออกจากบ้านไปประกอบหน้าท่ีการงาน
ของตนนัน้ สมาชกิทุกคนในครอบครวัควร
มารวมตัวกัน และผู้เป็นพ่อหรือแม่หาก
พ่อไม่อยู่ ควรวอนทูลขอต่อพระเจ้าอย่าง
ร้อนรนเพื่อให้พระองค์ทรงปกป้องทุกคน
ตลอดทัง้วนั. . . . {MYP 337.2}

ไม่สบอำรมณ์เมื่อถูกควบคุม
เด็กๆ ที่ถือรักษาวันสะบาโตอาจ

ไม่สบอารมณ์เม่ือถูกควบคุมและคิดว่าพ่อ
แม่ของตนเข้มงวดเกินไป อาจเกิดความ
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รู้สึกขุ่นเคืองขึ้นในใจของพวกเขาและรู้สึก
ไม่พอใจ พวกเขาอาจปลูกฝังความทุกข์ท่ี
ต่อต้านผู้ที่ก�าลังท�างานเพื่อประโยชน์ของ
เขาในปัจจุบัน ในอนาคตและนิรันดร์กาล 
แต่หากชีวิตของพวกเขามีโอกาสเติบโตไป
อีกหลายปี พวกเขาจะขอบคุณผู้ปกครอง
ที่คอยดูแลพวกเขาอย่างเข้มงวดและอย่าง 
ซื่อสัตย์ในช่วงเวลาที่พวกเขายังด ้อย
ประสบการณ์. . . . {MYP 337.3}

ควำมรับผิดชอบของแต่ละคน
เด็กๆ ทัง้หลาย พระเจ้าทรงเหน็ว่า

เหมาะที่มอบคุณให้ไปอยู่ในความดูแลของ
ผู้ปกครองของคุณ เพื่อให้พวกเขาสอน
และอบรมพวกคุณ และพวกเขาท�าหน้าท่ี
หล่อหลอมอุปนิสัยที่เหมาะส�าหรับสวรรค์
ให้แก่พวกคุณ ถึงอย่างน้ันเรื่องน้ีก็ขึ้น
อยู่กับคุณเองว่ายอมที่จะพัฒนาอุปนิสัย
ที่ดีของคริสเตียนด้วยการท�าดีท่ีสุดท่ีได้
จากข้อได้เปรียบของการมีผู้ปกครองรัก
พระเจ้าท่ีซื่อสัตย์อธิษฐานอยู ่เสมอหรือ
ไม่ อย่างไรก็ตาม ความกังวลท้ังหมดและ
ความซื่อสัตย์ของผู้ปกครองท่ีท�าเผื่อลูกๆ 
เพียงล�าพังฝ่ายเดียวนั้นไม่อาจช่วยพวก
เขาให้รอดได้ มีงานทีเ่ด็กๆ จะต้องท�า เด็ก

ทุกคนมีเรื่องของแต่ละคนท่ีต้องใส่ใจด้วย
ตนเอง {MYP 338.1}

พ่อแม่ท่ีมีความเชื่อฟังทั้งหลาย 
ท่านมีหน้าท่ีรับผิดชอบวางอยู ่ต ่อหน้า
ท่าน นั่นคือการน�าทุกย่างก้าวของลูกๆ 
แม้กระท่ังประสบการณ์ทางศาสนาของ
พวกเขา  เม่ือพวกเขารักพระเจ ้าด ้วย
ความจริงใจ พวกเขาจะอวยพรและเคารพ 
คุณส�าหรับการดูแลเอาใจใส่ที่คุณท�าต่อ 
พวกเขาและส�าหรับความซื่อสัตย์ของคุณ 
ในการยับย้ังความปรารถนาของพวกเขา 
และสยบความตั้งใจที่ไม่ถูกต้องของพวก
เขา--“Testimonies for  the Church,” 
Vol. 1, pp. 391-403. {MYP 338.2}

นุ่งห่มด้วยควำมชอบธรรม 
ของพระคริสต์

เม่ือเราสวมใส่ความชอบธรรมของ 
พระคริสต์ เราจะไม่มีความปรารถนาท่ีจะ 
ท�าบาป เพราะพระครสิต์จะทรงร่วมท�างาน 
กับเรา เราอาจท�าผิด แต่เราจะเกลียดชัง 
บาปท่ีเป็นสาเหตุของการทนทุกข์ทรมาน
ของพระบุตรของพระเจ้า--Review and 
Herald, March 18, 1890. {MYP 338.3}
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บทที่

114 เยำวชนต้องแบกควำมรับผิดชอบ*

ชายหนุม่เหล่านีมี้หน้าทีภ่ายในบ้าน 
ที่ต้องท�าแต่พวกเขาละเลย พวกเขาไม่ได้ 
เรียนรู ้ที่จะรับหน้าท่ีมาท�าและแบกรับ
ความรับผิดชอบในบ้านซึ่งเป็นหน้าท่ีท่ี
พวกเขาต้องแบกรับ พวกเขามีแม่ที่สัตย์
ซื่อและเป็นคนลงมือปฏิบัติจริง เป็นคนท่ี
รับภาระซึ่งลูกไม่น่าปล่อยให้ท่านต้องแบก
รับ ในเร่ืองนี้พวกเขาพลาดที่จะให้เกียรติ
แก่มารดา พวกเขาไม่ได้แบ่งเบาภาระ
ต่างๆ ของบิดาซึ่งเป็นหน้าที่ของพวกเขา 
และละเลยที่จะให้เกียรติบิดาตามท่ีพวก
เขาควรจะท�า พวกเขาท�าตามใจมากกว่า
ท�าตามหน้าท่ี {MYP 339.1}

พวกเขาเดินไปตามทางทีเ่หน็แก่ตวั 
ในชีวิตของพวกเขา หลีกเล่ียงภาระหน้าท่ี 
และการงาน และพลาดท่ีจะสั่งสมประสบ- 
การณ์อันมีค่าที่ผู้ต้องการความส�าเร็จของ
ชีวิตจะขาดเสียมิได้ พวกเขาไม่ตระหนัก
ถึงความส�าคัญของความซื่อสัตย์ในเร่ือง
เล็กน้อย และพวกเขายังไม่เคยรู้ตัวว่า
ตนมีพันธะผูกพันต่อพ่อแม่ท่ีต้องซื่อตรง 
ละเอียดและซื่อสัตย์ในหน้าท่ีเล็กๆ น้อยๆ 
เหล่านี้ของชีวิตที่ปรากฏขึ้นตามเส้นทาง
ชีวิตของตน พวกเขามองข้ามสาขาความ
รู้ท่ีธรรมดานี้ซึ่งจ�าเป็นอย่างยิ่งต่อการ
ด�าเนนิชวีติในทางปฏิบัต ิ{MYP 339.2}

กำรท�ำให้บ้ำนมีควำมสุข	
หากชายหนุม่เหล่านีจ้ะเป็นพระพร 

ในที่หนึ่งท่ีใดแล้ว  ท่ีนั่นควรเป็นท่ีบ้าน 
หากพวกเขายอมแพ้ต่อส่ิงที่ตนเองชอบ 
แทนท่ีจะยอมให้การตัดสินใจอย่างระมัด 
ระวังและมีเหตุผลจริงจัง พิเคราะห์อย่าง
หนกัแน่นและด้วยจติส�านกึทีรู่แ้จ้งเป็นผูน้�า
ทางชีวิตแล้ว พวกเขาก็ไม่อาจเป็นพระพร
แก่สังคมหรือแก่ครอบครัวของคุณพ่อของ
พวกเขาได้ และอนาคตของพวกเขาใน
โลกนี้และในโลกภายภาคหน้าจะตกอยู่ใน
อนัตราย {MYP 339.3}

เยาวชนมากมายถูกปลูกฝังไว้ว่า
ชีวิตในวัยเริ่มต้นของตนไม่ได้ถูกออกแบบ
เพื่อให้คอยดูแลเอาใจใส่ แต่มีไว้เพื่อปล่อย
ตัวไปกับการละเล่นไร้สาระ การหยอกเย้า 
การล้อเล่นและการสนองความอยากอย่าง
โง่เขลา ในขณะที่พวกเขาเข้าร่วมอยู่กับ
เร่ืองเขลาและปล่อยตัวสนองความอยาก
ทางอารมณ์นั้น บางคนไม่คิดถึงสิ่งอื่น
ใดนอกจากความสุขชั่วครู ่ ท่ีเกิดขึ้นซึ่ง 
เชื่อมโยงกับสิ่งนั้น ความปรารถนาของ
พวกเขาเพือ่ความเพลิดเพลนิรวมทัง้ความ
รักของพวกเขาที่มีต่อสังคมและการพูดคุย
และการหัวเราะ ส่ิงเหล่านี้เพิ่มขึ้นด้วยการ
ปล่อยตวัตามใจ และพวกเขาสญูเสียความ

* เป็นบทความที่มอบให้กับชายหนุ่มสองคน 
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ชื่นชอบความเป็นจริงของชีวิต และหน้าท่ี
งานบ้านก็ดูไม่น่าสนใจ การเปล่ียนแปลงมี
ไม่พอที่จะสนองความต้องการในจิตใจของ
พวกเขา และพวกเขาจงึกลายเป็นอยูไ่ม่นิง่ 
ฉุนเฉียวและหงุดหงิด เยาวชนเหล่านี้ควร
ส�านึกว่าตนเองมีหน้าที่ท่ีจะต้องท�าให้บ้าน
มีความสขุและชืน่บาน. . . . {MYP 340.1}

การเปล่ียนจากการท�างานด้วยแรง
กายอย่างหนักจนท�าให้หมดแรงนั้นอาจ
มีความจ�าเป็นส�าหรับเวลาบางช่วง เพื่อ
พวกเขาจะกลับไปท�างานด้วยแรงกาย
ได้อีกคร้ังอย่างมีก�าลังที่จะทุ่มเทให้ได้ผล
มากยิ่งขึ้นต่อไป ในแง่ของแรงกายแล้ว
การหยุดพักไปเลยอาจไม่จ�าเป็น หรือ
แม้เพื่อให้ได้ผลดีที่สุดส�าหรับแรงกาย 
{MYP 340.2}

พวกเขาไม่จ�าเป็นต้องเสียเวลาอัน
มีค่าเพื่อฟื้นฟูพละก�าลังท่ีหมดไปจากงาน
หนักประเภทหนึ่ง พวกเขาอาจหางาน
อื่นซึ่งไม่ส้ินเปลืองพละก�าลังมากนักแต่
เป็นพระพรแก่คุณแม่และพี่สาวน้องสาว
ของตนมาท�าแทน ในการท�าให้ภาระของ
พวกเขาเหล่านั้นเบาลงด้วยการเอาภาระ
หนักท่ีสุดมาไว้กับตนเองเช่นนี้ พวกเขา
ก็สามารถจะพบความสนุกเพลิดเพลินท่ี
เกิดจากการท�าตามหลักการซึ่งส่งผลให้
เกิดความสุขอย่างแท้จริงได้ และพวกเขา
ก็จะไม่ใช้เวลาไปกับเร่ืองไร้สาระหรือสนอง
ความอยากอย่างเหน็แก่ตวั--“Testimonies 
for the Church,” Vol. 3, pp. 221-223. 
{MYP 340.3}

ผู้ที่ศึกษาพระคัมภีร์ด้วยใจอธิษฐาน

จะก้าวออกจากการค้นคว้าในแต่ละครั้ง

ด้วยความฉลาดที่มากขึ้นกว่าก่อนการค้นคว้า

{MYP 259.2}
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บทที่

115 ชั่วโมงนมัสกำร

ในการกระตุ ้นและเสริมสร้างให้
ช่ืนชอบการศึกษาพระคัมภีร์น้ันจะต้อง
พึ่งชั่วโมงนมัสการเป็นส่วนใหญ่ การ
นมัสการในช่วงเวลาเช้าและเวลาเย็นควร
เป็นเวลาท่ีหวานชื่นท่ีสุดและให้ประโยชน์
สูงสุดของวัน ขอให้เข้าใจว่า ในช่วงเวลา
นี้จะไม่มีความคิดที่ทุกข์ใจและไม่ปรานี
เข้ามาแทรกแซง เวลานี้เป็นเวลาท่ีพ่อแม่
และลูกรวมตัวกันเพื่อเข้าเฝ้าพระเยซูและ
เพื่อเชิญทูตสวรรค์บริสุทธิ์เข้ามาอยู่ร่วม
ด้วยในครอบครัว ขอให้เป็นการประชุมที่
สั้นกะทัดรัดและมีชีวิตชีวา ปรับให้เข้ากับ
โอกาสและปรบัเปลีย่นไปตามกาลเวลา ขอ
ให้ทุกคนเข้าร่วมอ่านพระคัมภีร์และศึกษา
และท่องพระบัญญัติของพระเจ้า อาจจะ
เพิ่มความสนใจของเด็กๆ โดยอนุญาตให้
พวกเขาเลือกข้อพระคัมภีร์เองในบางครั้ง 

ให้ตัง้ค�าถามถามพวกเขาเกีย่วกบัสิง่ท่ีอ่าน
และให้พวกเขาถามต้ังค�าถามเองด้วย จง
ยกตัวอย่างสิ่งท่ีจะใช้อธิบายความหมาย 
เม่ือการนมัสการถูกท�าให้ไม่ยาวเกินไปใน
ลักษณะเช่นนี้ ก็ให้เด็กเล็กๆ มีส่วนร่วม
ในการอธิษฐานด้วยและให้พวกเขาร่วม
ร้องเพลงถึงแม้จะเป็นเพลงเพียงข้อเดียว
ก็ตาม {MYP 341.1}

เพือ่ท�าให้การนมัสการเป็นไปตามท่ี 
ควรจะเป็น ควรวางแผนเตรียมตัวอย่างดี 
และพ่อแม่ควรใช้เวลาทุกวันศึกษาพระคัมภร์ี 
กับลูกๆ ไม่เป็นที่สงสัยเลย เร่ืองนี้จะต้อง 
ใช้ความพยายามและการวางแผนและการ 
เสียสละเพื่อให้ ส่ิงเหล่านี้บรรลุผล แต่
ความเพียรพยายามนี้จะน�าผลตอบแทน 
มาอย่างอุดม--“Education,” p. 186. 
{MYP 341.2}

การอธิษฐานเป็นลมหายใจของจิตวิญญาณ

{MYP 249.3}
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บทที่

116 กำรมีไมตรีจิตตำมหลักศำสนำ

เราจะมีความสุขและเป็นประโยชน ์
มากกว่านีห้ากชวีติในบ้านและการปฏิสมัพนัธ์ 
ทางสังคมของเรายึดหลักการของการ
ถ่อมตนและความเรียบง่ายแบบพระคริสต ์
แทนที่จะตรากตร�าเพื่อการโอ้อวด เพื่อ
กระตุ้นความชื่นชมหรือความอิจฉาของ
แขก เราควรพยายามท�าให้ผู้ที่อยู่รอบตัว
เรามีความสุขด้วยความร่าเริง ความเห็น
อกเห็นใจและความรักของเรา แสดงให้
ผู ้มาเยือนเห็นว่าเราเพียรพยายามที่จะ
ด�าเนินชีวิตให้สอดคล้องกับพระประสงค์
ของพระคริสต์  ให้พวกเขามองเห็นว่า
ครอบครัวของเราแม้จะเรียบง่ายก็ยังมี 
จิตวิญญาณของความพึงพอใจและใจ 
ขอบคุณ บรรยากาศของครอบครัว
คริสเตียนที่แท้จริงคือสันติสุขและความ
สงบ แบบอย่างเช่นนี้ไม่ใช่ว่าจะไม่เกิด
ผล. . . . {MYP 342.1}

ในความพยายามของเราเพื่อให้ผู้
มาเยือนของเรามีความสุขความสบายใจ 

เราไม่ควรมองข้ามข้อผูกพันของเราที่มีต่อ
พระเจ้า เวลาเพื่อการอธิษฐานไม่ควรถูก
ละเลยด้วยเร่ืองอืน่ใด อย่าพดูคยุและร่าเริง
สนุกสนานกันจนทุกคนอ่อนล้าเกินไปที่
จะเข้าร่วมนมัสการ หากท�าเช่นนี้ก็เท่ากับ
ถวายเคร่ืองบูชาที่เป็นมลทินแด่พระเจ้า 
หัวค�่าเป็นเวลาที่จะอธิษฐานได้โดยไม่รีบ
เร่งและชัดถ้อยชัดค�า เราควรทูลขอค�า
อ้อนวอนของเราด้วยเสียงที่ดัง ด้วยเสียง
สรรเสริญพระองค์อย่างมีความสุขและ
ความส�านกึในพระคณุ {MYP 342.2}

ให้ผู ้มาเยือนทั้งหลายที่ไปเยี่ยม 
คริสเตียนเห็นว่าชั่วโมงอธิษฐานเป็นเวลา 
ล�้าค่าที่สุด บริสุทธิ์ที่สุด และเป็นเวลาที่มี 
ความสุขมากท่ีสุดของวัน ช่วงเวลาแห่ง 
การนมัสการนี้ส ่งอิทธิพลช่วยขัดเกลา 
และยกระดับสู่ทุกคนท่ีเข้าร่วม เป็นเวลา 
ที่น�ามาซึ่งสันติสุขและการพักผ่อนให้กับ 
จิตวิญญาณ--Review and Hera ld, 
November 29, 1887. {MYP 342.3}



ตอนที่	12

เสื้อผ้ำและกำรประดับกำย

บทที่	117-123

อุปนิสัยของบุคคลหนึ่งดูได้จากรูปแบบการแต่งกายของ
เขา รสนิยมท่ีผ่านการขัดเกลามาแล้ว จิตใจที่ผ่านการปลูกฝังมา
แล้วจะเปิดเผยในเห็นจากการเลือกเครื่องแต่งกายท่ีเรียบง่ายและ
เหมาะสม การแต่งกายอย่างเรียบง่ายบริสุทธิ์บวกกับอากัปกิริยาที่
สุขุมอ่อนโยนจะแวดล้อมหญิงสาวด้วยบรรยากาศของความส�ารวม
อันบริสุทธิ์ซึ่งจะเป็นเกราะป้องกันคุณจากภัยนับพันประการ--
“Education,” p. 248. {MYP 344.1}
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บทที่

 117 ส่วนประกอบในกำรสร้ำงอุปนิสัย

เป็นเร่ืองส�าคัญที่ควรต้องฝึกเด็ก
และเยาวชนให้รักษาค�าพูดและการกระท�า
ของตน เพราะการกระท�าของพวกเขาก่อ
ให้เกิดแสงแดดหรือเงามืดไม่เพียงในบ้าน
ของตนเองเท่านัน้ แต่ส่งผลต่อทุกคนทีเ่ขา
คบหาสมาคมด้วย แต่ว่าก่อนท่ีเยาวชนจะ
ระมัดระวังและมีความรอบคอบและหลีก
เล่ียงจากสิ่งชั่วร้ายได้นั้น พวกเขาต้องมี
สตปัิญญาซึง่มาจากเบ้ืองบนและพละก�าลัง 
ซึง่มีเพยีงพระเยซเูท่านัน้ทีจ่ะประทานได้. . . . 
{MYP 345.1}

เครื่องประดับที่แท้จริง
คนมากมายหลอกตัวเองโดยคิดว่า 

หน้าตาดีและเคร่ืองแต่งกายฉูดฉาดจะ 
ท�าให้พวกเขาเป็นทีย่อมรับในโลก แต่เสน่ห์ 
ที่มาจากการแต่งกายประดับภายนอกนั้น
เป็นแค่เปลอืกนอกและเปลีย่นแปลงได้และ
พึ่งไม่ได้ การประดับกายตามท่ีพระคริสต์
ทรงก�าหนดให้แก่ผู ้ติดตามท้ังหลายของ 
พระองค์นั้นจะไม่มีวันร่วงโรย พระองค์
ตรัสว่า “อย่าประดับตัวแต่ภายนอก ด้วย
การถักผม การสวมใส่เคร่ืองทอง หรือ
การนุ่งห่มเส้ือผ้า แต่จงประดับด้วยบุคลิก
ที่ซ่อนอยู่ในใจ ด้วยเคร่ืองประดับซึ่งไม่รู้
เสื่อมสลาย คือด้วยจิตใจท่ีสุภาพอ่อนโยน
และจิตใจที่สงบ ซึ่งเป็นส่ิงล�้าค่าย่ิงนักใน
สายพระเนตรพระเจ้า” 1 เปโตร 3:3-4 

{MYP 345.2}
หากครึ่งหนึ่งของเวลาท่ีเยาวชน

ใช้ในการตกแต่งตัวเองเพื่อให้ภาพลักษณ์
ภายนอกดูมีเสน่ห์ถูกใช้ไปกับการปลูกฝัง
จิตวิญญาณซึ่งเป็นการประดับกายภายใน
ของตนเองแล้ว จะเห็นความแตกต่างของ
พฤติกรรมการวางตัว ค�าพูดและกิริยา
การกระท�าของพวกเขาอย่างมากเพียงไร 
ผู้ใดท่ีแสวงหาการติดตามพระคริสต์อย่าง
จริงใจจะรู้ส�านึกถึงศีลธรรมจรรยาในเรื่อง
เส้ือผ้าท่ีสวมใส่ พวกเขาจะบากบ่ันแต่งตัว
ให้ได้ตามค�าชี้แนะอย่างชัดแจ้งของพระ
ยาห์เวห์ เงินที่สิ้นเปลืองไปกับการแต่ง
กายอย่างสุรุ ่ยสุร่ายจะน�ามาใช้เพื่อสาน
ต่อพระราชกิจของพระเจ้าและเพื่อสะสม
ความรู้ที่เป็นประโยชน์เพื่อท�าให้ตนเหมาะ
ที่จะรับต�าแหน่งท่ีน่าเชื่อถือ พวกเขาจะ
แสวงหาทางเพื่อปฏิบัติตามความคาดหวัง
ของพระเยซูผู้ทรงไถ่พวกเขาด้วยราคาอัน
ประเมินค่าไม่ได้ {MYP 345.3}

เด็กๆ และเยาวชนท่ีรัก พระเยซู 
ทรงท�าทุกส่ิงเท่าทีอ่ยู่ในอ�านาจของพระองค์ 
ท่ีจะท�าได้เพื่อให้คุณมีบ้านในพระนิเวศ
ที่ทรงเตรียมไว้ส�าหรับผู ้ที่ รักและรับใช้
พระองค์ในโลก พระองค์ทรงจากบ้านบน
สวรรค์เพื่อมายังโลกท่ีแปดเปื้อนด้วยบาป 
ทรงมายังผู้คนท่ีไม่ชื่นชมพระองค์ ผู ้คน
ท่ีไม่รักความบริสุทธิ์และความศักดิ์สิทธิ์
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ของพระองค์ ผู ้คนที่ดูแคลนค�าสอนของ
พระองค์และสุดท้ายก็น�าพระองค์ไปสู ่
ความตายอย่างทารุณท่ีสุด “พระเจ้าทรง
รักโลกดังนี้ คือได้ประทานพระบุตรองค์
เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนท่ีวางใจใน
พระบุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร”์ 
ยอห์น 3:16 {MYP 346.1}

ลักษณะภำยนอก
พระเจ้าทรงประสงค์การตอบแทน

บางอย่างส�าหรับการเสียสละย่ิงใหญ่นี้
ที่ทรงท�าเพื่อคุณ พระองค์ทรงประสงค์
ให้คุณเป็นคริสเตียนไม่เพียงแต่ในนาม
เท่านั้น แต่ในการแต่งกายและการสนทนา
ด้วย พระองค์ทรงประสงค์ให้คุณพอใจกับ
การแต่งกายด้วยเสือ้ผ้าสภุาพ ไม่ใช่ฟดู้วย
จีบและขนนกหรือการประดับชายเสื้อที่
ไม่จ�าเป็น พระองค์ทรงประสงค์ให้คุณมี
มารยาทที่ดึงดูดใจแบบท่ีสวรรค์เห็นชอบ 
เยาวชนที่รักท้ังหลาย คุณจะท�าให้ความ
คาดหวังของพระองค์ไม่สมหวังกระนั้น
หรอื {MYP 346.2} 

ภาพลักษณ์ภายนอกมักเป็นดัชนี
บ่งบอกถึงจิตใจ และเราจึงควรระมัดระวัง
ว่าก�าลังแขวนเคร่ืองหมายอะไรให้ชาวโลก
ตัดสินความเชื่อของเรา เราต้องการให้
คุณติดตามพระเยซูอย่างเด็กเล็กที่น่ารัก 
เชื่อฟังทุกพระประสงค์ของพระองค์ เรา
ต้องการให้คุณถวายความพึงพอใจแด่พระ
ผู้ไถ่ของคุณด้วยการแสวงหาการตกแต่ง
ภายในตัวคุณอย่างจริงใจ ดังนั้นในวันแล้ว
วันเล่า คุณจะเอาชนะตัวเองได้ด้วยความ

ช่วยเหลือของพระเยซู ความทะนงตนและ
ความชื่นชอบแสดงออกอย่างโอ้อวดจะถูก
ก�าจัดออกจากใจและชีวิตของคุณ ความ
ถ่อมสุภาพและการชอบความเรียบง่าย
จะถูกส่งเสริม ด้วยประการฉะนี้ เยาวชน
จะเป็นกองทหารท่ีซื่อสัตย์ของพระคริสต ์
{MYP 346.3}

เราก�าลั งด� า เนินชีวิตอยู ่ ในยุค
อันตราย เม่ือผู้ที่อ้างตนว่ารักและเชื่อฟัง 
พระเจ้ากลบัปฏิเสธพระองค์ในชวีติประจ�าวนั 
ของพวกเขา “เพราะผู้คนจะเห็นแก่ตัว 
รักเงินทอง โอ้อวด หย่ิงยโส ชอบดูหม่ิน 
ไม ่ เชื่ อฟ ั งพ ่ อแม ่   อกตัญญู   ชั่ ว ร ้ าย 
ไร้มนุษยธรรม ไม่ให้อภัยกัน ใส่ร้ายกัน 
ไม่ยับย้ังชั่งใจ ดุร้าย เกลียดชังความดี 
ทรยศ มุทะลุ โอหัง รักความสนุกมากกว่า 
รักพระเจ้า ยึดถือทางพระเจ้าแต่เพียง 
เปลือกนอก แต่ปฏิเสธฤทธิเ์ดชของทางนัน้” 
2 ทิโมธี 3:2-6  เยาวชนท่ีรัก พระเจ ้า 
ไม่ทรงประสงค์ท่ีจะให้พวกคุณไปอยู่ใน
กลุ่มคนเหล่านี้ คุณเรียนรู ้วิธีหลีกเล่ียง
ความชั่วเหล ่านี้ ได ้จากพระวจนะของ
พระองค์ และจะกลายเป็นผู ้พิชิตได้ใน
ทีส่ดุ. . . . {MYP 347.1}

“พวกเขาชนะพญามารด้วยพระ
โลหติของพระเมษโปดก และด้วยค�าพยาน
ของพวกเขาเอง”  วิวรณ์ 12:11  “แล้ว
คนเหล่านั้นที่เกรงกลัวพระยาห์เวห์จึง
พูดคุยกัน พระยาห์เวห์ทรงฟังและทรง
ได้ยิน มีหนังสือม้วนหนึ่งส�าหรับบันทึก
ความจ�าเฉพาะพระพักตร์พระองค์ คือ
บันทึกชื่อผู ้ท่ีเกรงกลัวพระยาห์เวห์และ
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ยกย่องพระนามของพระองค์ไว้” มาลาคี 
3:16 {MYP 347.2}

กำรเป็นพยำน
การหลีกเ ล่ียงภาพลักษณ์ของ 

ความชั่วยังไม่เพียงพอ คุณจะต้องก้าวไป 
ให้ไกลกว่านี้ คุณต้อง “ฝึกท�าดี” อิสยาห ์
1:17 พวกคุณต้องเป็นผูแ้ทนของพระครสิต์ 
ให้แก่ชาวโลก คุณต้องศึกษาทุกวันเป็น
ประจ�าว่าจะเรียนรู้วิธีรับใช้พระราชกิจของ
พระเจ้าได้อย่างไร สาวกของพระองค์ต้อง
เป็นจดหมายแนะน�าตัวท่ีมีชีวิตซึ่ง “ให้ทุก
คนรู้และอ่าน” 2 โครินธ์ 3:2 {MYP 348.1}

คุณไม่มีทางที่จะรักษาอุปนิสัยท่ีดี 
ไว้ได้เพยีงแค่ด้วยการตัง้ความหวงั อปุนสิยั 
ที่ ดีจะได ้มาด ้วยการลงแรงท�าเท ่านั้น 
ความปรารถนาในด้านนี้ของคุณจะต้อง
แสดงออกมาด้วยการลงแรงอย่างจริงใจ
และสัตย์ซื่ออดทน โดยการปีนข้ันบันได
แห่งความก้าวหน้าในแต่ละวัน สุดท้าย
คุณก็จะพบตัวเองก ้าวถึงยอดในที่สุด 
นั่นคือเป็นผู้พิชิต ถูกแล้ว เป็นย่ิงกว่าผู ้
พิชิตโดยผ่านทางพระองค์ผู้ทรงรักคุณ-- 
The Youth’s Instructor, November 5, 
1896. {MYP 348.2}

ศำสนำถกูตัดสินด้วยกำรแต่งกำย
เยาวชนท่ีรัก ความประสงค์ในตัว

คุณท่ีจะแต่งกายตามสมัยนิยมและสวมใส่
เสื้อลูกไม้และทองค�าและของเทียมต่างๆ 
เพื่อโอ้อวดจะไม่แนะน�าศาสนาของคุณ
หรือสัจธรรมท่ีคุณเชื่อไปสู่ผู้อื่นได้เลย คน
ฉลาดพอจะมองออกว่าความพยายามของ
คุณท่ีจะท�าให้ตัวเองดูสวยงามภายนอก
เป็นเคร่ืองพิสูจน์ว่าคุณมีจิตใจท่ีอ่อนแอ
และหัวใจท่ีหยิ่งผยอง ดิฉันขอแนะน�าน้อง
สาวท้ังหลายว่าให้แต่งกายด้วยอาภรณ์ที่
ง่าย เรียบ ไม่เสแสร้ง ไม่มีวธิอีืน่ใดทีดี่กว่า
นี้เพื่อส่องความสว่างไปยังผู้อื่นด้วยเครื่อง
แต่งกายและการวางตวั คุณอาจแสดงออก
ให้ทุกคนเห็นว่า เม่ือเทียบกับเร่ืองของ
ชีวิตนิรันดร์แล้ว คุณให้คุณค่าแก่ส่ิงของ
ในชีวิตนี้อย่างเหมาะสม--“Testimonies 
for the Church,” Vol. 3, p. 376. {MYP 
348.3}
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 118 เสื้อผ้ำและอุปนิสัย

พระคริสต์ทรงเปรียบผู้ติดตามของ
พระองค์ว่าเป็นเกลือของผืนดินและเป็น
ความสว่างของโลก หากปราศจากอทิธพิล
ของการช่วยให้รอดของคริสเตียน โลกนี้
คงพินาศไปในความเลวทรามของมันเอง
จงดูกลุ่มคนที่อ้างว่าตนเป็นคริสเตียนซึ่ง 
ถกูบรรยายไว้ พวกเขามักง่ายและปล่อยปละ 
ละเลยในเร่ืองการแต่งกาย หละหลวม 
ในการท�าธรุกรรมเช่นเดียวกบัการแต่งกาย 
ของพวกเขาที่แสดงออกมา หยาบกร้าน 
ไม่สุภาพและกิริยาหยาบคาย ลามกใน
การสนทนา ในขณะเดียวกันก็กลับคิดว่า
นิสัยอันน่าสังเวชเหล่าน้ีเป็นเครื่องหมาย
ของการถ่อมตนและของชีวิตคริสเตียน
ท่ีแท้จริง จงคิดให้ดีว่า หากพระผู้ช่วยให้
รอดของเราอยู่บนโลกนี้ พระองค์จะทรงชู 
คนเหล่านี้ขึ้นเป็นเกลือของผืนดินและ
แสงสว่างของโลกไหม--ไม่ ไม่มีทางเลย 
{MYP 349.1}

คริสเตียนมีความสูงส่งในทางวาจา 
และถึงแม ้พวกเขาเชื่อว ่ามันเป ็นการ
ท�าบาปท่ีจะลดตัวลงมาสู่การยกยอปอปั้น
อย่างไร้สาระ พวกเขาก็ยังเป็นคนสุภาพ 
เมตตาและโอบอ้อมอารี ค�าพูดของพวก
เขาจริงใจและสัตย์จริง พวกเขาซื่อสัตย์ใน
การตดิต่อกบัพีน้่องและกบัชาวโลก ในการ
แต่งตวัพวกเขาจะหลกีเลีย่งความฟุม่เฟือย
และการโอ้อวด แต่เสื้อผ้าท่ีพวกเขาสวม

ใส่จะดูเรียบร้อย ไม่ฉูดฉาด สุภาพและ
สวมใส่อย่างมีระเบียบและมีรสนิยม พวก
เขาจะพิถีพิถันเป็นพิเศษในการแต่งกาย
เพื่อแสดงถึงความเคารพอย่างบริสุทธิ์ให้
กับวันสะบาโตและการนมัสการพระเจ้า 
{MYP 349.2}

การแยกแยะระหว่างผู้คนในกลุ่มนี้
กับชาวโลกนั้นเห็นได้ชัดเจนเกินกว่าที่จะ
มองผิดพลาดไปได้ อิทธิพลของผู้เชื่อจะ
เพิม่ขึน้มากกว่าสิบเท่าหากชายและหญงิที่
รับเชื่อสัจธรรมเป็นผู้ท่ีในอดีตเคยเป็นคน
มีนิสัยเลินเล่อและเกียจคร้านแต่กลับมา
เป็นคนสูงส่งและได้รับการช�าระให้บริสุทธิ์
โดยสัจธรรมจนกลายเป็นผู ้ ท่ีมีอุปนิสัย
เรียบร้อย มีระเบียบและมีรสนิยมในการ
แต่งกาย พระเจ้าของเราทรงเป็นพระเจ้า
ของความเป็นระเบียบเรียบร้อย และ
พระองค์ไม่ทรงโปรดปรานการออกนอกลู่
นอกทางหรือความโสโครกหรือบาปไม่ว่า
ในระดับใด {MYP 349.3}

ควำมสัมพันธ์กับแฟชั่น
คริสเตียนไม่ควรลงทุนท�าตนเอง 

ให้เป็นเป้าสายตาของผู้คนด้วยการแต่งตัว 
ให้แตกต่างจากชาวโลก แต่หากการแต่งกาย 
อย่างสุภาพและถูกสุขลักษณะตามความ
เชื่อและหน้าท่ีของพวกเขาท�าให้รู ้สึกว่า
พวกตนล้าสมัย พวกเขาไม่ควรเปล่ียน
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การแต่งกายของตนไปตามชาวโลก แต่
ควรแสดงให้เห็นถึงความกล้าหาญในการ
ท�าสิ่งที่ถูกต้องอย่างเสรีและมีคุณธรรม 
ถึงแม้ชาวโลกทั้งหมดจะแต่งกายแต่งต่าง 
จากพวกเขา หากชาวโลกน�ารูปแบบการ 
แต่งกายทีส่ภุาพ สะดวกและถกูสุขลักษณะ 
ซึ่งสอดคล้องกับพระคัมภีร ์มาน�าเสนอ 
มันก็จะไม ่เปลี่ยนแปลงความสัมพันธ ์ 
ของเราท่ีมีต่อพระเจ้าหรือต่อชาวโลกใน 

การรับการแต่งกายในลักษณะเช่นนั้น 
มาใช้ คริสเตียนควรด�าเนินตามพระคริสต์ 
และแต่งกายตามค�าสอนของพระวจนะ 
ของพระเจ้า พวกเขาควรหลีกเล่ียงการ 
กระท�าท่ีสุดข้ัว พวกเขาควรด�าเนินไปตาม 
ทางตรงไม่ว่าจะถูกยกย่องหรือถูกต�าหนิ 
และจะต ้องยึดติดอยู ่ กับสิ่ ง ท่ีถูกต ้อง 
เพราะคุณค่าในตัวมันเอง--Review and 
Herald, January 30, 1900. {MYP 350.1}

เยาวชนแต่ละคนควรแสวง

การคบเพื่อนที่พากเพียรก้าวไปสู่ความสูงส่ง

ด้วยย่างก้าวที่ไม่ย่อท้อหวั่นไหว

{MYP 423.2}



Lตอนที่ 12K เสื้อผ้าและการประดับกาย ] 289

บทที่

119 เครื่องแต่งกำยที่เหมำะสม

พระคัมภร์ีสอนเราให้แต่งกายอย่าง 
สภุาพด้วยความเหมาะสม “ส่วนพวกผูห้ญงิ 
ก็เหมือนกัน ควรแต่งกายให้สุภาพด้วย 
ความเหมาะสม” 1 ทิโมธี 2:9 ค�าสอนนี ้
ห้ามการโอ้อวดในเร่ืองเคร่ืองแต่งกาย 
เสือ้ผ้าทีมี่สฉีดูฉาด เครือ่งประดับทีฟุ่ม่เฟือย 
และอุปกรณ์ใดที่ออกแบบเพื่อดึงดูดความ 
สนใจและค�าชมของผูพ้บเหน็มาสูต่วัผูส้วม 
ใส่ล้วนเป็นสิ่งต้องห้ามท่ีพระวจนะก�าหนด 
ไว้ตามความหมายของการแต่งกายท่ีสภุาพ 
เหมาะสม {MYP 351.1}

กำรประหยัดในเรื่องของเสื้อผ้ำ
เสื้อผ้าของเราต้องมีราคาไม่แพง 

คือไม่ใช่ประดับด้วย “ทองค�า ไข่มุก หรือ
เสื้อผ้าราคาแพง” 1 ทิโมธี 2:9 เงินทอง
เป็นทรัพย์สินจากพระเจ้า ไม่ใช่เป็นของ 
เราที่จะน�ามาใช้จ่ายเพื่อสนองความยโส 
หรือความทะเยอทะยาน เม่ืออยู่ในมือของ
บุตรของพระเจ้า เงินทองจะเป็นอาหาร
ส�าหรับผู ้อดอยากและเส้ือผ้าส�าหรับผู ้
ขาดเคร่ืองนุ ่งห่ม เป็นโล่ป้องกันคนถูก
กดขี่ เป็นปัจจัยของผู้ป่วยเพื่อไปสู่สุขภาพ 
หรือการประกาศข่าวประเสริฐส�าหรับคน 
ยากจน คุณน�าความสุขไปสู่หัวใจจ�านวน 
มากมายได้โดยการใช้จ่ายเงินอย่างฉลาด 
แทนการใช้อย่างโอ้อวดในเวลานี ้จงพจิารณา 
ชีวิตของพระคริสต์ ศึกษาพระลักษณะ

ของพระองค์และร ่วมงานกับพระองค์
ในการปฏิเสธความต้องการของตนเอง 
{MYP 351.2}

ในโลกของผู ้ ท่ีแสดงตนว่าเป ็น 
คริสเตียน เงินที่ใช้ไปกับเพชรนิลจินดา 
และอาภรณ์ราคาแพงมีเพียงพอที่จะ 
เล้ียงคนอดอยากและสวมใส่เส้ือผ้าให้แก ่
คนเปลือยกาย แฟชั่นและการแต่งกาย 
เพื่อโอ้อวดเป็นตัวดูดซับปัจจัยที่อาจใช ้
คลายทุกข์ให้กับคนจนและคนทุกข์ล�าบาก 
พวกเขาปล้นข่าวประเสริฐแห่งความรักของ 
พระผู้ช่วยให้รอดไปจากโลก. . . .{MYP 
351.3}

คุณภำพกับรสนิยม
แต่เส้ือผ้าของเรา แม้จะสุภาพและ 

เรียบง่าย ต้องมีคุณภาพดี  มีสีเข ้ากับ 
กาลเทศะ และเหมาะกับการท�างาน 
ควรเลือกเพื่อใช้ให้คงทนมากกว่าที่จะสวม
ใส่เพื่อการโอ้อวด ควรให้ความอบอุ่นและ
ห่อหุ้มป้องกันร่างกาย แม่บ้านฉลาดที่
บรรยายไว้ในข้อพระคัมภีร์สุภาษิต 31:21 
“ไม่กลวัหมิะมาท�าให้ครอบครัวของคณุหนาว 
เพราะทุกคนในครอบครัวสวมเสื้อสองชั้น” 
{MYP 351.4}

สุขภำพกับควำมสะอำด
เส้ือผ้าของเราควรสะอาด เสื้อผ้า 
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ทีส่กปรกบ่งบอกถงึความไม่ถกูสุขลกัษณะ 
และด้วยเหตนุีท้�าให้ร่างกายและจติวญิญาณ 
โสโครก “ท่านทั้งหลายรู้แล้วไม่ใช่หรือว่า 
พวกท่านเป็นวิหารของพระเจ้า ถ้าใคร 
ท�าลายวหิารของพระเจ้าพระเจ้าจะทรงท�าลาย 
คนนัน้” 1 โครินธ์ 3:16, 17 {MYP 352.1}

เสื้อผ้าของเราควรถูกสุขลักษณะ
ทุกประการ “เหนือสิ่งอื่นใด” พระเจ้าทรง
ปรารถนาให้เรา “มีสุขภาพแข็งแรงและมี 
ความสุขความเจริญทุกอย่าง” 3 ยอห์น 2 
คือ มีสุ ขภาพ ท่ีแ ข็งแรงทางกายและ 
จิตวิญญาณ และเราต้องเป็นผู้ร่วมท�างาน
กับพระองค์เพื่อสุขภาพท่ีแข็งแรงท้ังจิต
วิญญาณและกาย เสื้อผ้าท่ีถูกสุขลักษณะ
จะเสรมิสร้างท้ังสองสิง่ {MYP 352.2}

ควำมสง่ำงำมกับควำมงำม 
ตำมธรรมชำติ

เราควรมีความสง่างาม ความสวยงาม 

และความเหมาะสมเรียบง่ายตามธรรมชาติ 
{MYP 352.3}

พระคริสต์ทรงเตือนเราเรื่องความ
เย่อหยิ่งของชีวิต แต่ไม่ทรงต่อต้านความ
สง่างามและความสวยงามตามธรรมชาต ิ
พระองค์ทรงชี้ไปที่ดอกไม้ในทุ่งนา ไป
ยังดอกลิลล่ีท่ีก�าลังเบ่งบานอย่างบริสุทธิ์
พร้อมตรัสว่า “ แม้แต่กษัตริย์ซาโลมอน
เม่ือทรงบริบูรณ์ด้วยศักด์ิศรีก็ไม่ได้แต่ง 
พระองค์งามเท่าดอกไม้เหล่านีสั้กดอกหนึง่” 
มัทธิว 6:29 ด้วยประการฉะนี้ พระคริสต์
ทรงใช ้ ส่ิงของในธรรมชาติอธิบายถึง 
ความงามที่สวรรค์ให้คุณค่า ความสง่างาม 
อย่างสุภาพ ความเรียบง่าย ความบริสุทธิ์ 
ความเหมาะสมกับกาลเทศะที่จะท�าให้ 
เครื่องแต่งกายของเราเป็นท่ีโปรดปราน 
ของพระองค์--“Counsels to Teachers, 
Parents, and Students,” pp. 302, 303. 
{MYP 352.4}

หากเรายอมให้พระคัมภีร์พูดกับเรา

พระคัมภีร์จะสอนเราถึงเรื่องที่ไม่มีสิ่งอื่นใดสอนเราได้

{MYP 257.2}
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บทที่

120 อิทธิพลของเสื้อผ้ำ

เราอย่าขัดขวางการแต่งกายอย่าง
เรียบร้อย อย่าดูแคลนหรือต�าหนิรสนิยม
ที่ถูกต้อง ความเชื่อของเรา หากท�าตาม
แล้ว จะน�าเราให้แต่งกายอย่างเรียบง่าย
และกระตือรือร้นท่ีจะท�าการดี จนถูกตรา
ว่าเป็นคนประหลาด แต่เม่ือเราสูญเสีย
รสนิยมความมีระเบียบเรียบร้อยในเร่ือง
ของเสือ้ผ้า เรากแ็ทบละทิง้สัจธรรม เพราะ
สัจธรรมนั้นไม่เคยเสื่อมถอยลง มีแต่จะ
ยกชูให้สูงส่งขึ้น  เม่ือผู ้เชื่อละเลยเรื่อง 
ของเส้ือผ้า และมีกิริยาที่หยาบกร้านและ 
ก้าวร้าว การกระท�าของพวกเขาส่งผลเสีย 
ต่อสัจธรรม ตามท่ีอัครทูตผู ้ได ้ รับการ
ดลใจกล่าวว่า “เรากลายเป็นการแสดงท่ี
ให้จักรวาล ทูตสวรรค์และมนุษย์ท้ังหลาย
มองดู” 1 โครินธ์ 4:9 ท่ัวทั้งสวรรค์ก�าลัง
บันทึกผลกระทบทุกวันท่ีมีต่อโลกใบนี้
ของผู ้อ้างว่าตนติดตามพระคริสต์. . . . 
{MYP 353.1}

เสื้อผ้าเรียบง่ายจะส่งเสริมให้หญิง
สาวท่ีรู้จักคิดได้เปรียบสูงสุด เราตัดสิน
อุปนิสัยของบุคคลจากรูปแบบของเสื้อผ้า
ท่ีเขาสวมใส่ หญิงสาวท่ีสุภาพถ่อมตน มี
ศลีธรรมจะแต่งกายอย่างเรยีบง่าย รสนยิม
ที่ผ ่านการขัดเกลาและจิตใจที่ผ ่านการ
อบรมมาแล้วจะแสดงออกด้วยการเลือก
การแต่งกายที่เรียบง่ายและเหมาะสม 
หญิงสาวท่ีตัดตัวเองขาดจากการเป็นทาส
ของแฟชั่นจะเป็นอัญมณีของสังคม ผู้ท่ีมี
ความเรียบง่ายและไม่เสแสร้งในเรื่องของ
เสื้อผ้าและกิริยาท่าทางของตนเองแสดง
ให้เห็นว่าคุณเข้าใจว่า หญิงสาวที่แท้จริง
ถูกแสดงลักษณะด้วยคุณค่าทางศีลธรรม 
การแต่งกายอย่างเรียบง่ายนั้น มีเสน่ห์
และน่าสนใจอย่างยิ่งเพียงไรซึ่งในความ
งดงามนี้เปรียบได้กับดอกไม้ในท้องทุ่ง 
{MYP 353.2}
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บทที่

121 เสื้อผ้ำแบบเรียบง่ำย

“อย่าประดับตัวแต่ภายนอกด้วย
การถักผม การสวมใส่เคร่ืองทอง หรือ
การนุ่งห่มเส้ือผ้า แต่จงประดับด้วยบุคลิก
ที่ซ่อนอยู่ในใจ ด้วยเคร่ืองประดับซึ่งไม่รู้
เสื่อมสลาย คือด้วยจิตใจท่ีสุภาพอ่อน
โยนและจิตใจท่ีสงบ ซึ่งเป็นสิ่งล�้าค่าย่ิง
นักในสายพระเนตรพระเจ้า” 1 เปโตร 
3:3, 4 {MYP 354.1}

เหตุผลของมนุษย ์คอยหาทาง 
หลบหลีกหรือปัดวางพระบัญชาเรียบง่าย 
อย่างตรงไปตรงมาของพระวจนะของ
พระเจ้ามาตลอด ในทุกยุค ผู ้อ้างตนว่า
ติดตามพระคริสต์ส่วนใหญ่ละเลยค�าสอน
ของพระองค์ที่เตือนให้ปฏิเสธตนและให้
อ่อนน้อมถ่อมตน ท่ีเรียกร้องให้มีความ
สุภาพและมีความเรียบง่ายในการสนทนา
รวมถึงในพฤติกรรมและการแต่งกาย ผล
ที่ได้รับก็คล้ายกันมาตลอด นั่นคือการ
ออกห่างไปจากค�าสอนของพระกิตติคุณ
จนน�าไปสู่การคล้อยตามแฟชั่น ประเพณี 
และหลักการของทางโลก การด�าเนินชีวิต 
ในทางของพระเจ้าต้องหลีกทางให้กับ 
กฎระเบียบที่ไร้ชีวิต การทรงร่วมสถิตและ 
อ�านาจของพระเจ้าท่ีขาดหายไปจากกลุ่มคน 
ที่รักโลกนี้จะไปอยู่กับกลุ่มคนที่นมัสการ 
พระเจ้าด้วยความถ่อมตนและเตม็ใจปฏิบัติ 
ตามค�าสอนของพระวจนะอันศักด์ิสิทธิ ์
มนุษย์เจริญตามเส้นทางนี้มาตลอดหลาย 

ชั่วอายุคน ศาสนานิกายแล้วนิกายเล่า 
เกิดขึ้นมาและละทิ้งความเรียบง่ายไป 
และแทบจะสญูเสยีความยิง่ใหญ่และอ�านาจ 
ของในช่วงเริม่ต้น {MYP 354.2}

กบัดักทีมี่ต่อประชำกรของพระเจ้ำ
เม่ือเราเห็นความคล่ังไคล้ในการ

แต่งกายตามสมัยนิยมและการอวดตนเอง
ในท่ามกลางผู้อ้างตนว่าเชื่อสัจธรรมในยุค
ปัจจุบัน เราถามด้วยความเศร้าใจว่าแล้ว
ประชากรของพระเจ้าไม่เคยได้รบับทเรียน
อะไรจากประวัติศาสตร์ในอดีตเลยหรือ มี
น้อยคนนักที่เข้าใจความต้องการของจิตใจ
ตนเอง ผู ้ท่ีรักความไร้สาระและเร่ืองไม่
ส�าคัญตามสมัยนิยมอาจอ้างว่าตนเป็นผู้
ตดิตามพระคริสต์ แต่เสือ้ผ้าและการพดูจา
ของพวกเขาบ่งบอกถึงส่ิงท่ีอยู่ในใจของ
พวกเขาและสิ่งท่ีเขารัก ชีวิตของพวกเขา
ทรยศมิตรของพวกเขาเพื่อเข้าหาทางโลก
และโลกก็ยอมรับพวกเขาว่าเป็นของโลก 
{MYP 354.3}

เป็นไปได้อย่างไรที่ผู ้ เคยล้ิมรส 
ความรักของพระคริสต์จะกลับไปพึงพอใจ 
กับความเหลาะแหละของการตามแฟชั่น 
หัวใจของดิฉันเจ็บปวดเม่ือเห็นผู ้ ท่ีอ้าง
ตนว่าเป ็นผู ้ ติดตามพระผู ้ช ่วยให้รอด
พระผู ้ทรงนอบน้อมและถ่อมตนมีความ 
กระหายอยากที่ จะ เลียนแบบให ้ทัน 
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มาตรฐานการแต่งกายของชาวโลก แม้ว่า
พวกเขาเชื่อพระเจ้า แต่ก็ยังแทบจะแยก
พวกเขาออกจากพวกผู้ไม่เชื่อไม่ได้เลย 
พวกเขาไม่มีความสุขกับชีวิตทางศาสนา 
เวลาและเงินทองของพวกเขาถูกอุทิศให้
กับเป้าหมายเดียวคือการแต่งกายเพื่อการ
โอ้อวด {MYP 355.1}

ความภาคภมิูใจและความฟุม่เฟือย
ของการแต่งกายเป็นบาปชนิดหนึ่งท่ีโอน
เอียงเข้าหาได้ง่ายโดยเฉพาะสตรี ด้วย
เหตุนี้ ค�าเตือนของอัครทูตจึงเก่ียวข้องกับ
สตรีโดยตรง “ส่วนพวกผู้หญิงก็เหมือนกัน 
ควรแต่งกายให้สุภาพด้วยความเหมาะสม 
และพอเหมาะพอควร ไม่ต้องถักผมหรือ
ประดับกายด้วยทองค�า ไข่มุก หรือเสื้อผ้า
ราคาแพง แต่ประดับด้วยการท�าดี สมกับ
เป็นหญงิทีป่ระกาศตนว่านมัสการพระเจ้า” 
1 ทิโมธ ี2:9, 10 {MYP 355.2}

จ�ำเป็นต้องปฏิรูป
เราเห็นความชั่วท่ีพระวจนะของ

พระเจ้าประณามก�าลังแผ่ครอบครองใน 
คริสตจักรมากข้ึนเร่ือยๆ อะไรคือหน้าของ 
ผู้ท่ีมีสิทธิอ�านาจเก่ียวกับเร่ืองนี้ อิทธิพล 
ของคริสตจกัรจะเป็นอย่างทีค่วรจะเป็นไหม 
ในขณะที่สมาชิกจ�านวนมากมายเชื่อฟัง 
การบงการของแฟชั่นมากกว่าน�้าพระทัย 
ที่ตรัสไว้อย่างชัดแจ้งของพระเจ้า เราจะ 
คาดหวังการร่วมสถิตและความช่วยเหลือ
ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้อย่างไรใน
ขณะที่เราปล่อยให้ส่ิงเหล่าน้ียังมีอยู่ใน

ท่ามกลางพวกเรา เราจะอยู่นิ่งเงียบได้
หรือในขณะที่ผู ้อ้างว่าติดตามพระคริสต์
ปัดท้ิงค�าสอนของพระองค์ เร่ืองเช่นนี้น�า 
ความหดหู่ใจและความสับสนมาให้ผู้ดูแล 
คริสตจักรของพระเจ้า แล้วพี่สาวน้องสาว 
คริสเตียนของดิฉันจะไม ่ทบทวนการ 
กระท�าของตนเองอย่างตรงไปตรงมาและ
ด้วยการอธิษฐานในเรื่องนี้หรือ พวกเขา
จะไม่แสวงหาการทรงน�าจากพระวจนะ
ของพระเจ้าเลยหรือ เวลาทีใ่ช้เพิม่เติมกว่า
ปกตเิพือ่ตดัเยบ็เส้ือผ้าตามแฟชัน่ควรอทุศิ
ให้กับการค้นหาจิตใจอย่างเอาใจใส่และ
ศึกษาพระคัมภีร์ เวลาท่ีสูญเสียไปอย่าง
เลวร้ายในการประดับกายอย่างไม่จ�าเป็น
น่าจะมีคุณค่ามากกว่าทองค�าหากถกูน�าไป
ใช้เพื่อแสวงหาหลักการอันชอบธรรมและ
การบรรลุเป้าหมายอย่างมีแก่นสาร หัวใจ
ของดิฉันชอกช�้าอย่างยิ่งเม่ือเห็นหญิงสาว 
ทัง้หลายผูอ้้างตนว่าเป็นสาวกของพระคริสต์ 
ก�าลังท�าตัวแทบจะมองข้ามพระลักษณะ
นิสัยและพระประสงค์ของพระองค์ไป 
เยาวชนเหล่านี้พอใจท่ีจะอิ่มด้วยแกลบ 
สิง่ประดับแวววาวเจดิจ้าของโลกดูมีคุณค่า
กว่าทรัพย์สมบัติของนิรันดร์กาล พลังทาง
สติปัญญาซึ่งน่าจะน�ามาพัฒนาด้วยการ
ไตร่ตรองและการศึกษากลับถูกปล่อยให้
อยู่แน่นิ่ง และความรักความอยากไม่ได้
ถูกควบคุมให้อยู่ในวินัยเพราะเคร่ืองแต่ง
กายภายนอกถูกจัดว่าให้ผลมากกว่าพลัง
ความดีงามฝ่ายจิตวิญญาณหรือความ
กระฉบักระเฉงฝ่ายจติใจ {MYP 355.3}
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กำรตกแต่งภำยใน
ผู้ติดตามพระคริสต์จะแสวงหาการ 

ตกแต่งภายในจิตวิญญาณท่ีนอบน้อม 
และสงบสุขุมซึ่งพระเจ้าทรงประกาศว่า 
มีคุณค่าย่ิงใหญ่หรือไม่ หรือว่าจะใช้เวลา 
แห่งพระกรุณาน้อยนิดนีไ้ปอย่างไร้ประโยชน์ 
กับการโอ้อวดที่ไม่จ�าเป็น พระยาห์เวห์
ทรงปรารถนาให้สตรีแสวงหาการพัฒนา
ท้ังด้านจิตใจและปัญญาเพื่อได้ก�าลังทาง
ปัญญาและศีลธรรมอยู่ตลอดเวลา เพื่อว่า 
คุณจะด�าเนินชีวิตท่ีเกิดประโยชน์และมี
ความสุขซึ่งเป็นพระพรแก่ชาวโลกและ 
ถวายเกียรติแด่พระผู้สร้างของคุณ {MYP 
356.1}

ดิฉันขอให้เยาวชนของวันนี้ท่ีอ้าง
ว่าตนเชื่อในสัจธรรมยุคปัจจุบันปฏิเสธ
ตนเองเพื่อเห็นแก่สัจธรรม เม่ือพวกเขา
ปรารถนาที่จะได้เสื้อผ้าหรือเคร่ืองประดับ
หรือความสะดวกบางประการทีโ่ปรดปราน 
พวกเขาเอาเร่ืองนี้อธิษฐานทูลถามต่อองค์ 
พระเจ้าไหมว่าพระวิญญาณของพระองค์ 
ทรงเห็นชอบกับการเอาเงินไปใช้จ่ายนี้ 
หรือเปล่า ในการจัดหาเส้ือผ้า พวกเขา 
ระมัดระวังไม่ให้เกิดการลบหลู่ความเชื่อ 
ตามที่พวกเขาอ้างหรือไม่ พวกเขาจะ 
แสวงหาพระพรของพระยาห์เวห์ด ้วย

การใช้เวลาในลักษณะนี้ไหม การเข้าร่วม 
คริสตจักรกับการติดสนิทกับพระคริสต์
น้ันเป็นคนละเร่ืองกัน ผู้ที่รักโลกและอ้าง
ตนว่ามีศาสนาท่ีไม่อุทิศตนแด่พระเจ้าเป็น
สาเหตุร้ายแรงอย่างหนึ่งท่ีท�าให้คริสตจักร
ของพระคริสต์อ่อนแอ {MYP 357.1}

ในโลกปัจจุบัน การคล่ังหาความ
ส�าราญเกิดข้ึนอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน 
ความฟุ้งเฟ้อและไม่ย้ังคิดเกิดขึ้นทุกที่ ฝูง
ชนกระตือรือร้นเข้าหาความส�าราญ จิตใจ
เหลาะแหละไปและสนใจแต่เร่ืองหยุมหยิม
ท่ีไร้สาระ เนื่องจากไม่คุ ้นเคยกับการอยู่
นิ่งใคร่ครวญหรือมีวินัยที่จะศึกษา ชอบ
เห็นอกเห็นใจอย่างรู ้ไม่เท่าทัน พระเจ้า
ทรงก�าหนดให้จิตวิญญาณทุกดวงต้อง
ได้รับการปลูกฝังอบรม ขัดเกลา ยกชูให้
สูงส่งและสง่าผ่าเผย แต่บ่อยคร้ังเหลือ
เกินทุกโอกาสที่จะบรรลุความส�าเร็จอัน
มีค่าถูกมองข้ามไปเพื่อเข้าหาการโอ้อวด 
ตามสมัยนิยมและความส�าราญจอมปลอม 
สตรียอมปล่อยให้จิตวิญญาณของตน 
อดอยากและท�าให้แคระแกร็นด้วยแฟชั่น 
และด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงเป็นท่ีสาปแช่ง 
ของสังคม แทนท่ีจะเป็นพระพร--Review 
and Hera ld ,   December   6 ,1881 . 
{MYP 357.2}
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บทที่

122 รูปเคำรพของกำรแต่งกำย

การหลงใหลในเร่ืองการแต่งกาย
เป็นโรคทางศีลธรรมชนิดหนึ่ง จะต้องไม ่
น�าเข้าไปยังชีวิตใหม่ โดยส่วนใหญ่แล้ว 
การยอมจ�านนต่อข ้อก�าหนดของข่าว
ประเสริฐเรียกร้องให้ต้องเปลี่ยนแปลง
รูปแบบการแต ่ งกายอย ่ า งแน ่ วแน  ่
{MYP 358.1}

ไม่ควรแต่งกายอย่างปล่อยปละ
ละเลย เพื่อเห็นแก่พระคริสต์ซึ่งเราเป็น
พยานของพระองค์ เราควรพยายามท�า 
ภาพลักษณ์ของเราให ้ดูดี ท่ี สุด  ในการ
ประกอบพธิภีายในสถานศักด์ิสทิธิ ์พระเจ้า 
ทรงก�าหนดทุกรายละเอียดของเคร่ือง
แต่งกายของผู ้ ท่ีประกอบพิธีต ่อเบ้ือง 
พระพกัตร์พระองค์ ด้วยเหตนุี ้เราจงึได้รับ 
การสั่งสอนว่าพระองค์ทรงประสงค์ความ
แตกต่างในเร่ืองเคร่ืองแต่งกายของผู ้ที ่
ปรนนิบัติพระองค ์  พระองค ์ประทาน 
ค�าแนะน�าถึงทุกรายละเอียดเกี่ยวกับ 
เสื้อคลุมของอาโรนเพราะเคร่ืองแต่งกาย 

ของเขาเป็นสญัลักษณ์ ฉะนัน้เคร่ืองแต่งกาย 
ของผู้ติดตามพระคริสต์ก็ต้องเป็นตัวแทน 
ของพระองค์ในทกุรายละเอยีด ภาพลักษณ์ 
ของเราในทุกส่วนควรดูสะอาดเรียบร้อย 
สภุาพและบริสทุธิ ์แต่พระวจนะของพระเจ้า 
ไม่เคยอนญุาตให้เปล่ียนแปลงเคร่ืองแต่งกาย 
เพื่อตามความนิยมให้ทันสมัย เพื่อให ้
เราเป็นเหมือนชาวโลกคริสเตียนจะต้อง 
ไม่ประดับกายด้วยเคร่ืองแต่งกายฟุม่เฟือย
หรอืเคร่ืองประดับราคาแพง {MYP 358.2}

เราควรใส่ใจพิจารณาพระวจนะ
ในเรื่องเคร่ืองแต่งกาย เราจ�าเป็นต้อง
เข้าใจสิ่งที่พระเจ้าบนสรวงสวรรค์ทรง
โปรดปรานแม้แต่ในเร่ืองของเครื่องแต่ง
กาย ผู ้ท่ีแสวงหาพระคุณของพระคริสต์
ด้วยความจริงใจจะต้องฟังค�าสั่งสอนท่ี 
ได้รับการดลใจของพระเจ้า แม้แต่รูปแบบ 
ของเครื่องแต่งกายก็ยังบ่งบอกถึงสัจธรรม 
ของข่าวประเสริฐ--“Testimonies for the  
Church,” Vol. 6, p. 96. {MYP 358.3}
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บทที่

	123 เครื่องประดับที่แท้จริง

ความฟุม่เฟือยอย่างท�าลายศลีธรรม 
มีดกด่ืนท่ัวไป จิตวิญญาณก�าลังลงด่ิงสู่
ความพินาศเพราะความหลงใหลในเร่ือง
เคร่ืองแต่งกายเพื่อการโอ้อวด ชีวิตของ
เก้าในสิบคนท่ีคล่ังไคล้ตามสมัยนิยมเป็น
ค�าโกหกที่มีชีวิต การหลอกลวง การโกง
คอืพฤตกิรรมประจ�าวันของพวกเขาเพราะ
พวกเขาต้องการมีภาพลักษณ์แบบที่พวก
เขาไม่ได้เป็น {MYP 359.1}

ความสง่างาม ความสภุาพอ่อนโยน 
ความโอบอ้อมอารีของจิตวิญญาณถูก
น�าไปแลกเปล่ียนกับความกระหายท่ี
ต้องการสนองต่อสิ่งเลวร้าย คนนับพัน
ยอมขายคุณงามความดีของตนเพื่อตาม
แฟชั่นของชาวโลก ความบ้าคล่ังตามการ
เปลี่ยนแปลงของสมัยนิยมทางโลกเหล่า
นี้ควรต้องเรียกกองทัพนักปฏิรูปผู ้ยินดี
ยึดม่ันในเสื้อผ้าที่เรียบง่ายให้ลุกขึ้นมา 
ซาตานออกแบบแฟชั่นอยู่ตลอดเวลาที่
ไม่มีผู้ใดตามทันได้นอกจากยอมสละด้วย
เงนิทอง เวลาและสขุภาพ {MYP 359.2}

กำรท�ำตำมชำวโลก
เม่ือเราเห็นภาพความเสื่อมถอย

ทางศีลธรรมของชาวโลกในเร่ืองของ
แฟชั่นท่ีปรากฏอยู่ต่อหน้าเราเช่นนี้แล้ว ผู้
ที่อ้างตนเป็นคริสเตียนยังจะกล้าเดินตาม
ทางของชาวโลกเชียวหรือ เราจะยอมเห็น

ชอบแฟชั่นที่เสื่อมเสียศีลธรรมแบบนี้ด้วย
การแต่งกายตามหรือ มีคนจ�านวนมากท่ี
ยอมรับแฟชั่นทางโลกเหล่านี้ ทั้งนี้เพราะ
พวกเขาไม่มีพระคริสต์ก่อร่างขึ้นในตัว
พวกเขาซึง่เป็นความหวงัทีจ่ะได้รับศกัด์ิศรี 
การด�าเนินชีวิตอย่างหรูหรา ความฟุ้งเฟ้อ
ของการแต่งกายถูกขยายออกไปอย่าง
กว้างไกลจนเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องหมาย
ของยคุสดุท้าย {MYP 359.3}

ความหย่ิงยโสและความฟุ้งเฟ้อมี
อยู่ทุกแห่งหน แต่ผู้มีนิสัยชอบส่องกระจก
เพื่อชื่นชมตนเองจะไม่มีนิสัยท่ีจะศึกษา
พระบัญญัติของพระเจ้าพระผู้ทรงเป็นกระ
จกเงาย่ิงใหญ่ทางศีลธรรม รูปเคารพของ
เครื่องแต่งกายท�าลายอุปนิสัยความถ่อม
ตน ความสุภาพและความน่ารัก สิ่งนี้เอา
เวลาอันมีค่าซึ่งน่าจะน�าไปอุทิศให้กับการ 
ใคร ่ครวญเพื่อค ้นหาหัวใจ  เพื่อศึกษา 
พระวจนะของพระเจ้าด้วยใจอธิษฐาน ใน
พระวจนะของพระเจ้า พระผู้ทรงเป็นแรง
ดลใจทรงมีบทเรียนถูกบันทึกไว้เพื่อสอน
เราโดยเฉพาะ. . . . {MYP 359.4}

การฝักใฝ่เร่ืองการแต่งกายเบียด 
เบียนปัจจัยที่ฝากไว้เพื่องานแห่งความ
เมตตาและการท�าประโยชน์ และความ
ฟุ่มเฟือยแบบนี้ฉ้อโกงพระเจ้า เงินทอง
ของเรานี้ไม่ทรงโปรดประทานมาให้เรา
เพื่อสนองความทะนงและการโอ้อวด เรา
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ต้องเป็นผู ้พิทักษ์ทรัพย์สินท่ีฉลาดและ
สวมใส่เสื้อผ้าให้คนเปลือยกายและถวาย
เพื่อขยายพระราชกิจของพระเจ้า หาก
เราต้องการเครื่องประดับแล้วไซร้ ความ
สง่างามของการนอบน้อม ถ่อมตน ความ
สุภาพอ่อนน้อมและความเฉลียวฉลาดน่ัน
แหละที่เหมาะสมอย่างยิ่งส�าหรับทุกคน 
ทกุฐานะและสภาพของชวีติ {MYP 360.1}

เราจะไม ่ เข ้าประจ�า ท่ีของยาม
รักษาการณ์ผู ้สัตย์ซื่อ และท�าให้ความ

หมกมุ่นในการส่งเสริมและการกระจาย
ความฟุ ้งเฟ ้อของยุคเส่ือมทรามนี้ถูก
ท�าให้ไม่น่าพอใจด้วยค�าสอนและแบบ
อย่างหรือ เราจะไม่วางแบบอย่างท่ีดีให้
แก่เยาวชนของเราท้ังในด้านการกินหรือ
การด่ืม หรือการท�างานทุกอย ่างเพื่อ
ถวายเกียรติแก่พระเจ้าเลยเชียวหรือ-- 
Review and Herald, December 12, 
1912. {MYP 360.2}

ความรักเป็นของประทานอันล�้าค่าที่เรารับจากพระเยซู

ความรักที่บริสุทธิ์และสูงส่งมิใช่เป็นเพียงแค่

ความรู้สึกแต่เป็นหลักการ

{MYP 435.1}
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“ภรรยาที่ฉลาดมาจากพระยาห์เวห์”

สุภาษิต 19:14 ชายใดที่ได้ภรรยาเช่นนี้

“ก็พบของดี และได้ความโปรดปรานจากพระยาห์เวห์”

สุภาษิต 18:22  {MYP 436.1}



ตอนที่	13

กำรพักผ่อนหย่อนใจ 
กับกำรบันเทิง

บทที่	124-135

การพักผ่อนหย่อนใจกับการบันเทิงมีความหมายท่ีแตกต่าง 
กันอย่างเด่นชัด ความหมายท่ีแท้จริงของการพักผ่อนหย่อนใจคือ 
การเสริมสร้างและให้ก�าลัง การพักผ่อนหย่อนใจน�าเราออกจาก
หน้าที่และการงานที่เราท�าอยู่เป็นประจ�า เพื่อให้สมองและร่างกาย 
สดชื่น จึงเป็นการเสริมก�าลังวังชาให้แก่เราใหม่เพื่อท�าให้พร้อมรับ 
หน้าท่ีการงานในชีวิตต่อไป ในอีกด้านหนึ่ง การบันเทิงคือการ 
เสาะแสวงหาความสนุกสนานซึ่งบ่อยคร้ังมีความสนุกสนานมากไป 
จนดูดซับพลังงานซ่ึงจ�าเป็นส�าหรับการท�างานไปหมด ด้วยเหตุนี ้
จึงขัดขวางความส�าเร็จแท้จริงของชีวิต--“Education,” p. 207. 
{MYP 362.1}
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บทที่

124 คุณค่ำของกำรพักผ่อนหย่อนใจ

ครสิเตยีนควรเป็นผูด้�ารงชวีติอย่าง
มีความร่าเริงและมีความสุขมากทีส่ดุ พวก
เขาตะหนักได้อยู่เสมอว่าพระเจ้าทรงเป็น
พระบิดาและพระสหายที่ย่ังยืนชั่วนิรันดร์
ของเขาทัง้หลาย {MYP 363.1}

แต่คนมากมายท่ีอ้างตนว่าเป็น
คริสเตียนไม่ได้เป็นตัวแทนอย่างเหมาะ
สมและถูกต้องของศาสนาคริสต์ พวกเขา
ดูเศร้าหมอง ราวกับว่าอยู่ใต้เมฆ พวก
เขาโอดครวญเสมอถึงความยากล�าบาก
ท่ีต้องเสียสละเม่ือมาเป็นคริสเตียน พวก
เขาวอนความเห็นใจจากผู้ท่ียังไม่ต้อนรับ
พระคริสต์ด้วยแบบอย่างพฤติกรรมและ
การสนทนาว่าพวกเขาจะต้องละทิ้งทุกสิ่ง
ที่ท�าให้ชีวิตร่าเริงและเพลิดเพลิน พวก
เขาเอาผ้าคลุมหีบศพแห่งความมืดมาปิด
ความหวังแห่งพระพรของคริสเตียน ท�าให้
คนอื่นคิดว่าข้อก�าหนดต่างๆ ของพระเจ้า
เป็นภาระแม้แต่กับจิตวิญญาณท่ีเต็มใจ 
และทุกสิ่ ง ท่ีจะน�าความสุขหรือความ
ชื่นชมยินดีมาสู่ชีวิตก็ต้องถูกสละท้ิงไป 
{MYP 363.2}   

เราไม่ลังเลเลยท่ีจะบอกว่าชนกลุ่ม
ที่อ้างว่าตนเป็นคริสเตียนประเภทน้ีไม่ใช่
ของแท้ พระเจ้าทรงเป็นความรัก ผู้ท่ีอยู่
ในพระเจ้า ความรักของพระเจ้าจะด�ารงอยู่
ในคนนั้น ทุกคนที่มีประสบการณ์ได้รู้จัก
คุ้นเคยอย่างแท้จริงถึงความรักและความ

เมตตาปรานีของพระบิดาแห่งสวรรค์ของ
เราจะถ่ายทอดความกระจ่างและความ
ชื่นชมยินดีออกไปสู่ผู ้อื่นไม่ว่าพวกเขา
จะอยู่ท่ีใดก็ตาม การเข้าร่วมและอิทธิพล
ของพวกเขาจะส่งกลิ่นหอมให้แก่ผู้ที่คบค้า
สมาคมด้วยเพราะพวกเขาเชื่อมติดอยู่
กับพระเจ้าและดินแดนสวรรค์ และความ
บริสุทธิ์และความรักสูงส่งของสวรรค์จะ
สื่อผ่านพวกเขาไปยังทุกคนที่เข้ามาอยู่ใน
แวดวงของพวกเขา ด้วยวิธีนี้พวกเขาจึง 
เป็นแสงสว่างของโลก เป็นเกลือของผนืดิน 
พวกเขาเป ็นผู ้น�าชีวิตมาสู ่ชีวิตอย ่าง
แท้จริง ไม่ใช่น�าความตายมาสู่ความตาย 
{MYP 363.3}

กำรพกัผ่อนหย่อนใจแบบ
ครสิเตียน

เป ็นสิทธิพิ เศษและหน ้าที่ของ 
คริสเตยีนท่ีจะแสวงหาการฟื้นฟูสภาพจิต
วิญญาณของพวกเขาและท�าให้ร่างกาย
กระปร้ีกระเปร่าด้วยการพักผ่อนหย่อนใจ
ที่บริสุทธิ์พร้อมด้วยวัตถุประสงค์ของการ
ใช้ก�าลังทางกายและจิตใจของพวกเขาใน
การถวายเกียรติแด่พระเจ้า การพักผ่อน
หย่อนใจของเราไม่ควรเป็นประเภทท่ีท�าให้
เกิดภาพความรื่นเริงอันไร้สาระ และไม่ก่อ 
ให ้เกิดอารมณ์  เราควรด�าเนินการใน 
รูปแบบที่เป็นประโยชน์และยกชูจิตใจของ
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ผู้ที่เราคบหาสมาคมด้วย พร้อมท่ีจะท�าให้
ทั้งเราและเขาบรรลุความส�าเร็จต่อหน้าท่ี
ที่ตกทอดมาสู่เราในฐานะคริสเตียนให้ดี 
ยิง่ขึน้ {MYP 364.1}

ตามสายพระเนตรของพระเจ้าแล้ว 
เราไม่มีข้อแก้ตัวใดที่จะอ้างได้เม่ือเรา 
เข้าร่วมการบันเทิงท่ีมีแนวโน้มท�าให้เรา 
ไม่เหมาะทีจ่ะท�าหน้าทีธ่รรมดาของชวีติได้ 
อย่างซือ่สตัย์และท�าให้เราลดการใคร่ครวญ 
ถึงพระเจ้าและเรื่องแผ่นดินสวรรค์ ศาสนา
ของพระคริสต์น่ายินดีและมีอิทธิพลของ
การยกชูจิตใจ เป็นสิ่งท่ีอยู ่เหนือทุกสิ่ง
ทุกอย่างเช่นการพูดคุยหยอกเหย้าและ
ล้อเล่น ไร้สาระและเหลาะแหละ ในการ
พักผ่อนหย่อนใจทุกอย่างของเราน้ัน เรา 
จะรวบรวมความกล้าหาญและพลังสดใหม่ 
จากพระเจ้าผู้ทรงเป็นแหล่งก�าเนิดเพื่อท่ี
เราจะยกระดับชวีติให้สงูขึน้สูค่วามบริสทุธิ์ 
ความดีและความศัก ด์ิสิทธิ์ ท่ี แท ้จริ ง 
{MYP 364.2}

รกัส่ิงทีส่วยงำม
แม้แต่พระเจ้าผู้ย่ิงใหญ่ก็ยังทรงรัก 

ความสวยงาม พระองค์ประทานหลักฐาน 
ของเร่ืองนี้แก่เราอย่างมิอาจมองผิดไปได ้
จากสรรพสิ่งที่พระหัตถ์ของพระองค์เอง 
ทรงสร้าง พระองค์ทรงปลูกสวนท่ีสวยงาม 
ให้แก่บรรพบุรุษคูแ่รกของเราในสวนเอเดน 
ต้นไม้สูงตระหง่านทุกชนิดขึ้นจากพื้นดิน
เพื่อใช้ประโยชน์และการประดับตกแต่ง 
ดอกไม้สวยงามเกิดขึ้น งดงามไร้ท่ีเปรียบ 

ทุกโทนและสีสัน ท�าให้ท้ังบรรยากาศหอม 
อบอวล หมู่สกุณาด้วยขนที่มีสีสันหลาก
หลาย มาขับกล่อมด้วยเสียงอันไพเราะ
ร่าเริงสรรเสริญองค์พระผู ้ทรงสร้างของ
พวกมัน พระเจ้าทรงวางแผนเพือ่ให้มนษุย์
มีความสุขกับการดูแลส่ิงที่พระองค์ทรง
สร้างขึ้น และเพื่อว่ามนุษย์จะอาศัยผลไม้
จากต้นไม้เหล่านี้ในสวนตอบสนองความ
ต้องการของตนเอง {MYP 364.3}

พระเจ้าพระผู้ทรงสร้างสวนเอเดน
ให้เป็นบ้านของบรรพบุรุษคู่แรกของเรา
ได้อย่างน่ารักโดดเด่นยังประทานต้นไม้
งามสง่า ดอกไม้สวยและทุกส่ิงท่ีงดงามใน
ธรรมชาติเพื่อความสุขของเรา พระองค์ 
ประทานสัญลักษณ์แห่งความรักเหล่านี ้
เพือ่เราจะมีทัศนคตทิีถ่กูต้องในพระลักษณะ 
ของพระองค์ {MYP 365.1}

พระองค์ทรงประทับความรักใน
สิ่งสวยงามไว้ในดวงใจของบุตรทั้งหลาย
ของพระองค์ แต่คนมากมายกลับบิดเบือน 
ความรักนีไ้ป พวกเขาพากันไปสกัการบูชา 
สิ่งท่ีเป็นประโยชน์และความสวยงามซึ่ง
พระเจ้าประทานแก่เรา ในขณะที่พวกเขา 
กลับลมืพระสริขิองพระผูป้ระทาน เป็นความ 
อกตัญญูโง่เขลา เราควรยอมรับความรัก
ของพระเจ้าที่ทรงมีต่อเราในสรรพส่ิงท่ี
พระองค์ทรงสร้าง และหัวใจของเราควร 
ตอบสนองต่อหลกัฐานแห่งความรกัเหล่านี ้
ของพระองค์โดยการมอบความรักที่ดีและ
บริสุทธิ์ ท่ีสุดจากใจของเราแด่พระองค์ 
{MYP 365.2}
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พระเจ้ำพระผู้ทรงเป็นศิลปินเอก
พระเจ้าทรงล้อมรอบพวกเราด้วย 

ทิวทัศน์ของธรรมชาติที่งดงามเพื่อดึงดูด 
ความสนใจ เป็นการออกแบบของพระองค์ 
เพือ่ให้เราผูกโยงความงดงามของธรรมชาต ิ
กับพระลักษณะของพระองค์ หากเรา
ศึกษาบทเรียนจากธรรมชาติด้วยความ
ซื่อสัตย์  เราจะค้นพบว่าธรรมชาติเป็น
แหล่งอันดีเลิศส�าหรับการใคร่ครวญถึง
ความรักและฤทธานุภาพอันไร้ขอบเขต
ของพระเจ้า {MYP 365.3}

หลายคนยกย่องทักษะงานด้าน
ศิลปะที่ผลิตภาพจิตรกรรมสวยงามบนผืน
ผ้าใบ คนมากมายที่ทุ่มเทอุทิศพละก�าลัง
ของคนเองเพื่องานศิลปะ แต่ถึงกระนั้นก็
ยังเทียบไม่ได้กับความงามของธรรมชาต ิ
ศิลปะไม่มีทางบรรลุถึงความสมบูรณ์แบบ
ตามท่ีปรากฏในธรรมชาติได้ ผู้ท่ีอ้างตน
เป็นคริสเตียนจ�านวนมากปีติยินดีอย่าง
เหลือล้นต่อภาพจิตรกรรมของดวงอาทิตย์
ยามอัสดง พวกเขาเทิดทูนความสามารถ
ของศิลปิน แต่มองข้ามอย่างไม่เคยใส่ใจ
ความตระการตาของดวงอาทิตย์ก�าลังลับ 
ขอบฟ้าที่ เ กิดขึ้นจริงทุกพลบค�่าในวัน 
ไร้เมฆบดบังซึ่งเป็นอภิสิทธิ์ของพวกเขาที่
จะชืน่ชม {MYP 366.1}

แล้วศิลปินได้แบบภาพของเขา
จากท่ีใดเล่า จากธรรมชาติ เพราะพระเจ้า
พระผู้ทรงเป็นศิลปินเอกทรงระบายความ
ตระการตาของดวงอาทิตย์ ท่ีก�าลังลับ
ขอบฟ้านี้ไว ้บนผืนผ้าใบที่ปรับเปล่ียน
และเคลื่อนไหวได้ พระองค์ทรงแต่งเติม
และเพิ่มสีสันด้วยสีทอง สีเงินและสีแดง 
ราวกับว่าบัญชรทุกบานบนสรวงสวรรค์
ถูกเปิดออก เพื่อจินตนาการของเราจะ
สัมผัสความเจิดจรัสและสุกสกาวท่ีอยู ่
ภายใน คนมากมายเลือกที่จะไม่สนใจ
ภาพที่วาดขึ้นจากสวรรค์นี้ พวกเขาพลาด
ที่จะตามหาความรักและฤทธานุภาพอัน 
ไร้ขอบเขตของพระเจ้าจากความงดงามท่ี 
ไร้ส่ิงใดเทียบเท่าของสวรรค์ แต่กลับไป 
ลุ่มหลงและบูชาภาพที่ไม่สมบูรณ์ที่เลียน 
แบบมาจากพระเจ้าพระผูท้รงเป็นศิลปินเอก-- 
Review and Herald, July 25, 1871. 
{MYP 366.2}

ไม่พร้อมที่จะต้ำนกำรทดลอง
อย่าคิดว่าคณุจะเข้าไปคบหาสมาคม 

กับผูท่ี้รักความบันเทงิ รักความสนกุสนาน 
เพลิดเพลิน และในเวลาเดียวกันพร้อมท่ีจะ 
ต่อต้านกับการทดลองได้--The Sings of 
the Times, June 20,1900. {MYP 366.3}
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บทที่

125 กำรลุ่มหลงควำมเพลิดเพลินอย่ำงโลก

เป็นความจริงซึ่งน่าตกใจยิ่งที่จิตใจ 
ของเยาวชนกลุ่มใหญ่ถูกความลุ่มหลง 
ทางโลกครอบง�าอยู่ เยาวชนจ�านวนมาก 
ประพฤติตนราวกับว ่าช ่วงเวลาแห ่ง 
พระเมตตาคุณที่ ยังเหลืออยู ่อันสั้นนัก
เป็นเหมือนวันหยุดย่ิงใหญ่ และราวกับ
ว่าพวกเขาเกิดมาบนโลกใบน้ีก็เพื่อความ
เพลิดเพลินของพวกเขาเองเพื่อสนอง
ความอยากด้วยความตื่นเต้นท่ีไม่รู ้จบ 
พวกเขาสนุกสนานเพลิดเพลินอยู่ในโลก
และกับสิง่ของของทางโลก แต่พระบิดาเจ้า
และพระคุณฝ่ายจิตวิญญาณของพระองค์
กลับกลายเป็นคนแปลกหน้า  เยาวชน
หลายคนไม่มีความยั้งคิดในการสนทนา 
พวกเขาเลือกที่จะไม่ยอมรับว่าค�าพูดของ
ตนเองจะถูกตัดสินว่าชอบธรรมหรือถูก
สาปแช่ง พระเจ้าถูกลบหลู่เกียรติด้วย
ความเหลาะแหละและการพูดและการ
หวัเราะหยอกเหย้าล้อเล่นไร้สาระทีบ่่งบอก
ถึงลักษณะชีวิตของเยาวชนมากมายของ
เรา. . . . {MYP 367.1}

ซาตานทุ่มเทความพยายามขัน้พเิศษ 
เพื่อน�าเยาวชนเหล่าน้ีให้พบความสุขใน 
สิง่บันเทงิทางโลก และสร้างความชอบธรรม 
ให้กับตัวเองด้วยความพยายามแสดงให ้
เห็นว่าเป็นเร่ืองไม่มีอันตราย ไร้เดียงสา 
และแม้กระทั่งมีประโยชน์ต่อสุขภาพ มัน 
น�าเสนอให้เหน็ว่าทางเดินไปสูค่วามบรสุิทธิ ์

ยากล�าบาก ในขณะที่ความเพลิดเพลิน
ทางโลกนัน้โรยด้วยดอกไม้ {MYP 367.2}

ด้วยสีสันจอมปลอมและการยกยอ 
มันน�าความสุขส�าราญประดับโลกมาไว้ 
เบ้ืองหน้าเยาวชน แต่ความเพลิดเพลินใจ 
ทางโลกจะส้ินสุดลงในไม่ช้า และผูใ้ดหว่าน
อะไรไว้ เขาก็จะเก็บเก่ียวส่ิงนั้น แรงจูงใจ 
ความสามารถหรือตะลันต์ส่วนบุคคลของ 
เรามีค่าเกินกว่าที่จะอุทิศแด่พระเจ้าผู้ทรง 
ให้ก�าเนดิตวัเราและผูท้รงเฝ้าตดิตามเราอยู่ 
ทุกขณะไม่ใช่หรือ เรามีคุณสมบัติล�้าค่า
เกินไปที่จะอุทิศให้กับพระเจ้าหรือ {MYP 
367.3}

ทำงแห่งปัญญำ
เยาวชนมักจะรบเร้าว่าพวกเขา 

ต้องการบางสิ่งเพื่อท�าให้จิตใจกระชุ ่ม 
กระชวยและผ่อนคลาย แต่สิ่งที่พวกเขา 
ต้องการเท่านัน้คือความหวงัของคริสเตยีน 
ศาสนาจะพิสูจน์ให้ผู ้เชื่อเห็นว่าสามารถ 
ปลอบประโลมใจและน�าไปสู ่น�้าพุแห่ง 
สันติสุขอย่างแน่นอน เยาวชนควรศึกษา 
พระวจนะของพระเจ้า ใช้เวลาเพือ่ใคร่ครวญ 
และอธิษฐาน แล้วพวกเขาจะพบว่าเวลา 
ว่างของตนไม่อาจใช้ไปทางอื่นเพื่อให้เกิด 
ประโยชน์ได้มากกว่านี้ “ทางของปัญญา 
เป็นทางของความร่มรื่น และวิถีทั้งสิ้นของ 
ปัญญาคือความสงบสุข”  สุภาษิต 3:17 
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{MYP 368.1}
อัครทูตเปาโลเขียนแนะให้สติแก่ 

ทิตัสว่า “ส่วนพวกชายหนุ่มก็เหมือนกัน 
จงเตือนสติพวกเขาให้มีสติสัมปชัญญะ 
ท่านเองจงประพฤตตินให้เป็นแบบอย่างใน 
การดีทกุด้าน ในการสอนอย่างจริงใจจริงจงั 
และถูกต้องที่ไม่มีใครจะต�าหนิได้  เพื่อ 
ให้ฝ่ายตรงข้ามอับอายและไม่สามารถ 
กล่าวร้ายอะไรต่อเรา” ทิตัส 2:6-8 {MYP 
368.2}

เพือ่เหน็แก่จติวญิญาณของพวกคุณ 
ดิฉันขอร้องเยาวชนทั้งหลายโปรดฟังและ 
ท�าตามค�าแนะน�าของท่านอคัรทตู ค�าแนะน�า 
ตักเตือนและสั่งสอนอันแสนประเสริฐน้ี 
จะเป็นกล่ินแห่งชวีติทีน่�าไปสูช่วีติและกล่ิน 
แห่งความตายที่น�าไปสู่ความตาย {MYP 
368.3}

โดยธรรมชาต ิเยาวชนมักจะรู้สกึว่า 
พวกเขาไม่ควรถกูคาดหวังให้ต้องรับผดิชอบ 
ดูแลเอาใจใส่หรือแบกภาระของตนเองมาก
เท่าไรนัก แต่ข้อผูกมัดตกอยู่กับทุกคนท่ี 
จะต้องก้าวให้ถึงมาตรฐานของพระคัมภีร์ 
ความกระจ่างที่ส่องออกมาเก่ียวกับสิทธิ
พิ เศษและโอกาสบอกถึงพันธกิจด ้าน 
พระวจนะ เก่ียวกบัค�าปรึกษา ค�าเตอืน และ 
การว่ากล่าวตักเตือนจะขัดเกลาอุปนิสัยให้
ดีพร้อมหรือพิพากษาผู้ที่อยู่อย่างประมาท 
ทั้งเยาวชนและผู้อาวุโสกว่าต่างต้องยึดม่ัน 
ในความกระจ่างนี ้บัดน้ีมีใครบ้างจะยนืหยดั 
เพื่อพระเจ้า มุ่งม่ันมอบถวายการรับใช้ใน 
พระราชกิจของพระองค์เป็นอันดับแรก 
ของชีวิต มีใครบ้างที่จะรับภาระนี้ {MYP 

368.4}
“จงระลึกถึงพระผู้เนรมิตสร้างเจ้า

เม่ือเจ้ายังหนุ่มยังสาว” ปัญญาจารย์ 12:1 
พระเยซทูรงประสงค์ให้ผูท้ีย่งัมีกลิน่ไอของ
ความเยาว์วัยลุกข้ึนรับใช้ในพระราชกิจ 
ของพระองค์ พระองค์ทรงปรารถนาให้คน 
เหล่านีเ้ป็นทายาทของชวีติอมตะ พวกเขา 
จะโตขึ้นด้วยความเป็นชายและความเป็น 
หญิงแม้อยู่ท่ามกลางความเสื่อมทรามทาง
ศีลธรรมท่ีคอยกัดกร่อนท�าลายเยาวชน 
มากมายไปแล้วตัง้แต่อายุยงัน้อย พวกเขา 
จะเป็นไทในพระคริสต์ เป็นบุตรธิดาของ 
ความสว่าง ไม่ใช่ของความมืด {MYP 369.1}

พระเจ ้าทรงเรียกชายหนุ ่มและ
หญิงสาวให้ประณามนิสัยชั่วทุกรูปแบบ 
ให้ขยันในการงาน มีจิตใจที่แรงกล้าด้วย
พระวิญญาณ จงปรนนิบัติองค์พระผู้เป็น
เจ้า พวกเขาไม่ต้องอยูอ่ย่างเกียจคร้าน ไม่
ลงแรงท่ีจะเอาชนะนิสัยผิดหรือปรับปรุง
พฤติกรรม ความจริงใจของค�าอธิษฐาน
ของพวกเขาพิสูจน์ให้เห็นได้ด้วยความ
กระตือรือร้นของพวกเขาท่ีจะปฏิบัติตาม 
พระบัญญัติของพระเจ้า ในทุกย่างก้าว 
พวกเขาประณามนสัิยชัว่และการคบค้ามิตร 
ที่เลว ด้วยความเชื่อว่าโดยฤทธานุภาพ
ของพระวิญญาณของพระเจ้า พระองค์จะ
ประทานก�าลงัให้มีชยัชนะ {MYP 369.2}

ซื่อสัตย์ในสิ่งเล็กน้อย
ความพยายามพากเพียรเป็นราย 

บุคคล ท่ีท�าอย่างสม�่าเสมอและท่ีท�าอย่าง 
ร่วมมือกันจะได้รับผลตอบแทนของความ 
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ส�าเร็จ ผู้ท่ีปรารถนาท�าความดีท่ียิ่งใหญ ่
มากมายบนโลกนี้ต้องเต็มใจท่ีจะท�าตาม 
แนวทางของพระเจ้าคือโดยการท�าในส่ิง 
ที่เล็กน้อย ผู ้ท่ีหวังจะไปถึงขั้นสูงสุดของ 
ความส�าเร็จด้วยการท�าบางส่ิงท่ีใหญ่โตและ 
ยอดเยี่ยมจะล้มเหลวท่ีจะท�าสิ่งใดๆ เลย 
{MYP 369.3}

การท�ากิจที่ดีท่ีมีความก้าวหน้าไป
อย่างม่ันคงด้วยการรับใช้ไปอย่างซ่ือสัตย์
และอย่างซ�้าๆ และบ่อยๆ นั้น ในสาย
พระเนตรของพระเจ้าแล้วมีค่ามากกว่า 
ท�างานใหญ่งานเดียว และด้วยการท�าเช่นนี้ 
[คือท�ากิจที่ดีอย่างซ�้าๆ และบ่อยๆ] จะ
ท�าให้เยาวชนได้รับค�าชมเชยว่าท�างาน
ได้ดี ท�าให้ความเพียรพยายามของเขามี
เอกลักษณ์. . . . {MYP 369.4}

เยาวชนท�าการดีได้ด้วยการพาก 
เพยีรช่วยจิตวิญญาณให้ได้รับความรอด 
พระเจ้าทรงถือว่าพวกเขาต้องรับผิดชอบ 
กับตะลันต์ท่ีฝากไว้กับพวกเขา ขอให้ผู้ท่ี 
อ้างตนว่าเป็นบุตรชายและบุตรหญิงของ 
พระเจ้าตั้งมาตรฐานให้สูง ขอให้พวกเขา 
ใช้ทุกศักยภาพท่ีพระเจ้าประทานให้แก ่
พวกเขา--The Youth’s  Instructor, 
January 1, 1907. {MYP 370.1}

ควำมปรำรถนำที่ไม่เคยพอ
ความกระหายการบันเทิงที่เพลิด 

เพลนิใจอย่างต่อเนือ่งแสดงถงึความต้องการ 

ในส ่วนลึกของจิตวิญญาณ แต่ผู ้ที่ ด่ืม 
จากน�้าพุแห่งความสุขส�าราญของทางโลก 
จะพบว่าความกระหายของจิตวิญญาณ 
ยงัไม่ได้รับความพงึพอใจ พวกเขาถกูหลอก 
พวกเขาหลงผิดคิดว่าความร่ืนเริงเป็น
ความสุข และเม่ือความต่ืนเต้นนั้นยุติไป 
หลายคนจมด่ิงลึกลงสู ่ความหดหู ่และ 
ท้อแท้ใจ โอ ช่างเป็นความโง่และบ้าคลัง่ท่ีทิง้ 
“ธารน�า้พแุห่งชวีติ” นัน้ไปเอา “เหยอืกน�า้แตก” 
ที่ขังน�้าไม่ได้มาแทน--“Fundamentals 
of Chr is t ian Educat ion,”  p.  422. 
{MYP 370.2}

โอกำสกำรเป็นพยำน
หากคุณเป็นของพระคริสต์อย่าง

แท้จริง  คุณจะมีโอกาสเป็นพยานเพื่อ
พระองค์  คุณจะถูกเชิญให้ไปเข ้าร ่วม 
สถานบันเทิง และแล้วคุณก็จะกลายเป็น 
ว่าคุณมีโอกาสเป็นพยานให้กับองค์พระผู ้
เป็นเจ้าของคุณได้ หากคุณซื่อสัตย์ต่อ 
พระคริสต์แล้ว คุณก็จะไม่คิดหาข้อแก้ตัว 
ต่างๆ นานาว่าท�าไมคุณถึงไม่เข้าร่วม แต่ 
จะประกาศอย่างตรงไปตรงมาและสุภาพว่า 
คณุเป็นลกูของพระเจ้า และหลักการต่างๆ 
ของคุณไม่อนุญาตให้คุณไปยังสถานที ่
หนึ่งใดแม้เพียงแค่คร้ังเดียวท่ีคุณไม่อาจ 
เชิญองค์พระผู้เป็นเจ้ามาสถิตร่วมด้วยได้-- 
The Youth’s Instructor, May 4,1893. 
{MYP 370.3}



306 ] 
Messages to Young People
ข่าวประเสริฐส�าหรับเยาวชน

บทที่

126 ค�ำปรึกษำ

เป็นพระบัญชาของพระเจ้าทีพ่ลังงาน 
ทางกายภาพรวมท้ังทางปัญญาจะต้อง
ได ้รับการฝ ึกอบรม แต ่ ลักษณะของ
การฝึกฝนทางกายควรสอดคล้องอย่าง
สมบูรณ์แบบกับบทเรียนท่ีพระคริสต ์
ประทานแก่สาวกทั้งหลายของพระองค ์
บทเรียนเหล่านัน้ควรเป็นแบบอย่างในชวีติ 
ของคริสเตยีน เพือ่ว่าการศกึษาและเรียนรู ้
ด้วยตนเองของบรรดาครูและนักเรียนจะ 
ไม่ถกูตวัแทนของชาวสวรรค์บันทกึเกีย่วกับ 
พวกเขาว่าเป็นผู้ “รักความสนุก” เวลาน้ี 
ข้อความที่บันทึกไว้ส�าหรับคนจ�านวนมาก 
คือเป็นผู ้“รักความสนุกมากกว่ารกัพระเจ้า” 
2 ทิโมธ ี3:4 {MYP 371.1} 

ดังนั้น ซาตานและสมุนของมันจึง
วางกับดักเพื่อจับจิตวิญญาณทั้งหลายอยู่ 
พวกมันก�าลังกระท�าต่อสมองของบรรดา
ครูและนักเรียนเพื่อชักชวนให้พวกเขาเข้า
ร่วมกิจกรรมการออกก�าลังกายและการ 
บันเทิงต่างๆ ที่ดึงดูดความสนใจอย่าง 
แรงกล้าและมีลักษณะที่จะท�าให้ตัณหา 
ฝ่ายต�า่แขง็แกร่งและก่อให้เกิดความกระหาย 
อยากและกิเลสต่างๆ  ท่ีจะต่อต้านการ
ประกอบกิจของพระวิญญาณของพระเจ้า
ในจติใจมนษุย์ {MYP 371.2}

ครูทุกคนในโรงเรียนต้องมีการ 
ออกก�าลังกาย มีการสับเปล่ียนลักษณะ
ของงาน พระเจ้าทรงจัดวางไว้ว่าจะต้อง

เป็นงานอะไร คอืเป็นงานทีมี่ประโยชน์และ
ลงมือปฏิบัติได้ แต่คนจ�านวนมากกลับ
หันเหจากแผนการของพระเจ้าไปติดตาม
การประดิษฐ์ของมนุษย์จนน�าความเส่ือม
ถอยให้กับชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณ ความ 
บันเทิงต่างๆ ขัดขวางการประกอบกิจของ 
พระวิญญาณบริสุทธ์ิมากกว่าส่ิงอื่นใด 
และพระยาห์เวห์ทรงเศร้าพระทัย. . . . 
{MYP 371.3}

“จงควบคุมตวัเอง จงระวงัระไวให้ดี 
ศัตรูของพวกท่านคือมาร ดุจสิงโตค�าราม
เดินวนเวียนเที่ยวเสาะหาคนที่มันจะกัด
กินได้” 1 เปโตร 6:8 มารอยู่ในสวนสนุก 
ตามดูความสนุกสนานของคุณเพื่อคอย
ดักจับจิตวิญญาณทุกดวงท่ีมันพบว่าพล้ัง
เผลอ เพื่อหว่านเมล็ดพันธุ์ของมันลงในใจ
มนุษย์ และเพื่อควบคุมสมองของมนุษย์ 
มันปรากฏตัวในทุกกิจกรรมของห้องเรียน 
นักเรียนท่ีปล่อยให้สมองตื่นเต้นไปกับการ
เล่นเกมอย่างจดจ่อจะจะเป็นผู้ที่ไม่อยู่ใน
สภาพที่ดีท่ีสุดท่ีจะรับค�าสอน ค�าแนะน�า 
และค�าตกัเตอืนว่ากล่าวทีจ่�าเป็นแก่พวกเขา 
{MYP 371.4}

การออกก�าลังกายเป็นเรือ่งทีพ่ระเจ้า 
พระผู ้ทรงสัพพัญญูทรงจัดไว้เป็นพิเศษ 
จงแบ่งเวลาบ้างในแต่ละวันเพื่อใช้ส�าหรับ
การศึกษาท่ีมีประโยชน์ เป็นงานที่จะช่วย
นักเรียนให้เรียนรู้ถึงหน้าท่ีการงานในทาง
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ปฏิบัติของชีวิต ซึ่งมีความจ�าเป็นอย่างย่ิง
ต่อเยาวชนของเราทกุคน {MYP 372.1}

โรงเรียนและสถาบันการศึกษา
ทุกแห่งจ�าเป็นต้องมีคนอย่างดาเนียลท่ี
มีความใกล้ชิดกับพระเจ้าผู ้ทรงเป็นต้น
ก�าเนิดแห่งปัญญาเพื่อว่าเขาจะบรรลุถึง
มาตรฐานสูงสุดในทุกสาขาของการศึกษา 
ความรักและความย�าเกรงพระเจ้าอยู่เบ้ือง
หน้าดาเนียล และด้วยการตระหนักว่า
ตนเองต้องยอมฟังพระเจ้า เขาฝึกก�าลัง
ทั้งหมดของเขาให้ตอบสนองต่อความรัก

ความห่วงใยของพระอาจารย์ผู ้ ย่ิงใหญ ่
อย่างเตม็ทีเ่ท่าท่ีจะท�าได้ ชายหนุม่ชาวฮบีร ู
ท้ังสี่คนไม่ยอมให้จุดประสงค์ท่ีเห็นแก่ตัว 
และรักสนุกมารบกวนช่วงเวลาอันล�้าค่า 
ดุจทองค�านั้นของชีวิต พวกเขาท�างาน 
ด้วยความเต็มใจและจิตใจท่ีเตรียมพร้อม 
ไม่มีมาตรฐานใดที่สูงส่งไปกว่านี้อีกแล้วที่ 
ครสิเตยีนเยาวชนทกุคนจะบรรลุให้ถงึได้-- 
“Counsels to Teachers, Parents, and 
Students,” pp. 281-284. {MYP 372.2}

การสมรสระหว่างผู้เชื่อกับผู้ไม่เชื่อเป็นสิ่งที่พระเจ้าตรัสบัญชาห้าม. . . .

หัวใจที่ยังไม่กลับใจท�าตามความปรารถนาของตน

และการสมรสที่พระเจ้าไม่เห็นชอบจึงเกิดขึ้น

{MYP 436.2}
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บทที่

127 สิ่งบันเทิงที่เป็นอันตรำยต่อเยำวชน

ความคล่ังไคล้ในสิง่บันเทิงท่ีตืน่เต้น 
และพึงพอใจเป็นการทดลองและกับดัก
ต่อประชากรของพระเจ้า โดยเฉพาะต่อ 
เยาวชน ซาตานเตรยีมส่ิงย่ัวยวนใจอยูเ่สมอ 
เพื่อดึงดูดให้จิตใจหันเหออกจากงานอัน
เคร่งขรึมของการเตรียมตัวเพื่อเหตุการณ์
ของอนาคตอันใกล้นี้ โดยการร่วมมือกับ
สมุนชาวโลกของมัน  มันหน่วงเหนี่ยว
ความตื่นเต้นให้มีต่อไปอย่างต่อเน่ืองเพื่อ
ชักจูงผู ้ท่ีรู ้เท่าไม่ถึงการณ์ให้เข้าร่วมใน 
สิง่บันเทิงต่างๆ ทางโลก มีการแสดงหลาย
อย่าง การบรรยายต่างๆ และความบันเทงิ
อีกหลากหลายรูปแบบอย่างไม่จบสิ้นท่ี
ถูกคิดค้นขึ้นมาเพื่อน�าไปสู่การรักความ
สนุกสนานทางโลก และด้วยการเข้าร่วม
เป็นหนึง่กับโลกเช่นนี ้ความเชือ่จงึอ่อนแอ
ไป {MYP 373.1}

ซาตานเป็นผู้ท�างานที่ทรหดอดทน 
เป็นศัตรูเจ้าเล่ห์และร้ายกาจ เม่ือไรท่ีมี
การกล่าวค�าพูดที่ไม่ระมัดระวัง ไม่ว่าจะ
เป็นการเยินยอหรือท�าให้เยาวชนมอง
บาปด้วยความกลัวน้อยลง มันจะรีบฉวย
โอกาสและบ�ารุงเล้ียงเมล็ดพันธุ์ชั่วเพื่อให้
มันหยั่งรากและเกิดผลเพื่อการเก็บเก่ียว
ที่สมบูรณ์ มันเป็นจอมหลอกลวงอย่าง
แน่แท้ เป็นผู้ท�าเสน่ห์ท่ีเชี่ยวชาญ มันมี
ตาข่ายถักอย่างละเอียดมากมาย ซึ่งดู 
ไร้เดียงสา แต่เตรียมขึ้นมาอย่างช�านาญ

เพื่อจับเหย่ือเยาวชนและผู้ท่ีรู ้ไม่เท่าทัน 
จิตใจตามธรรมชาติล้วนโน้มน้าวแสวงหา
ความส�าราญและการสนองความต้องการ 
ของตนเองท้ังสิ้น ซาตานมีนโยบายที่จะ 
เติมจิตใจด้วยความปรารถนาในส่ิงบันเทิง 
ทางโลก จนท�าให้ไม่มีเวลาเพื่อถามว่า 
แล ้วจิตวิญญาณของฉันจะเป็นเช ่นไร 
{MYP 373.2}

ยุคที่ไม่ปลอดภัย
เราก�าลังด�าเนินชีวิตอยู ่ในยุคที่

โชคร้ายส�าหรับเยาวชน อิทธิพลท่ีก�าลัง
ครอบง�าสังคมอยู่ในขณะนี้เอื้ออ�านวยต่อ
การท�าให้เยาวชนหลงไปสู่การติดตาม 
ความต้องการทางธรรมชาติของตน หาก 
ลูกๆ มีความก้าวร้าว พ่อแม่มักปลอบใจ
ตนเองว่าเม่ือลูกๆ มีอายุมากขึ้นและรู้จัก
หาเหตุผลให้ตนเองได้ก็จะเลิกนิสัยไม่ดี
ต่างๆ ไปเอง และจะกลายเป็นชายและ
หญงิท่ีท�าประโยชน์ ช่างเป็นความผดิอะไร
เช่นนี้ พวกเขาปล่อยให้ศัตรูหว่านเมล็ด
พันธุ ์ลงในสวนของหัวใจอยู่นานหลายปี
และยอมให้หลักการที่ผิดเติบใหญ่และ
แขง็แกร่งขึน้ราวกบัว่าไม่สนใจภยัอนัตราย
ที่ซ่อนอยู่และจุดจบอันน่ากลัวของหนทาง
ซ่ึงส�าหรับพวกเขาแล้วดูเหมือนว่าเป็น
ทางแห่งความสุข ในหลายกรณี ความ
พยายามในภายหลังที่ทุ ่มเทเพื่อแก้ไข 
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เรือ่งนีจ้ะไม่เกิดผล {MYP 373.3}
โดยทั่วไป มาตรฐานทางศีลธรรม 

ท่ามกลางผู ้อ ้างตนว่าเป็นคริสเตียนมี 
ระดับต�่า และเป็นเรื่องยากส�าหรับเยาวชน 
ที่จะต ่อต ้านอิทธิพลทางโลกท่ีสมาชิก
มากมายของโบสถ์เห็นชอบสนับสนุน 
คริสเตียนส่วนใหญ่ที่อ้างตนว่าด�าเนินชีวิต 
เพื่อพระคริสต์นั้นแท้จริงแล้วกลับใช้ชีวิต 
เพือ่โลก พวกเขามองไม่เหน็ความเป็นเลศิ 
ของเร่ืองท่ีเก่ียวกับสวรรค์ จึงมิอาจจะรัก 
เร่ืองของสวรรค์ได้ด้วยความจริงใจ หลายคน 
อ้างว่าตนเป็นคริสเตียนเพราะว่าการเป็น
ครสิเตยีนนัน้มีเกียรต ิพวกเขาไม่เคยรู้เลย
ว่าศาสนาคริสเตียนที่แท้จริงนั้นหมายถึง
การแบกกางเขน และศาสนาของพวกเขา
มีอิทธิพลน้อยมากท่ีจะไปยับย้ังพวกเขา
จากการเข้าร่วมความสนุกสนานทางโลก 
{MYP 374.1}

บางคนเข้าไปยังสถานลีลาศและ
ร ่วมกิจกรรมบันเทิงต ่างๆ ที่จัดข้ึนใน
สถานที่เหล่านั้น คนอื่นๆ ไปยังสถานท่ี 
เหล่านั้นไม่ได้ แต่กระน้ัน พวกเขาก็ร่วม
งานเลี้ยงสังสรรค์ ปิกนิก การแสดงและ
สถานบันเทิงอื่นๆ ทางโลก และแม้แต่ผู้ท่ี
มีสายตาแหลมคมก็ไม่อาจแยกความแตก
ต่างระหว่างลักษณะภายนอกของพวกเขา
กับของผูท่ี้ไม่เชือ่ได้ {MYP 374.2}

ในสภาพของสังคมที่ เป ็นอยู ่ใน
ปัจจุบันเป็นเร่ืองยากย่ิงท่ีพ่อแม่จะคอย 
ยับยั้งลูกของตนไม่ให้ออกนอกลู่นอกทาง 
และอบรมสั่งสอนลูกให้ประพฤติตนตาม
ระเบียบวินัยที่ถูกต ้องของพระคัมภีร ์ 

เด็กๆ มักจะไม่อดทนเม่ืออยู่ภายใต้การ 
กฎระเบียบข้อบังคับ และต้องการท�าตามใจ 
ของตนเองและเพื่อท่ีจะไปมาตามใจชอบ 
โดยเฉพาะในระหว่างอายุ 10 – 18 ป ี
เยาวชนเหล่านี้จะมีแนวโน้มที่จะรู ้สึกว่า 
การเข้ากลุ่มทางโลกกับมิตรสหายเยาว์วัย
น้ันไม่มีอันตรายใดๆ แต่พ่อแม่คริสเตียน
ที่ มีประสบการณ์มองเห็นภัยอันตราย 
พวกเขาคุ้นเคยกับอารมณ์ของลกูๆ ของตน 
และตระหนักดีถึงผลกระทบของเร่ืองนี้
ที่มีต่อจิตใจของพวกเขา และด้วยความ
ปรารถนาท่ีจะให้พวกเขาได้รับความรอด 
พ่อแม่ควรให้ลูกๆ ออกห่างความบันเทิงท่ี
ตืน่เต้นเหล่านี ้{MYP 374.3}

เม่ือลูกๆ ตัดสินใจด้วยตนเองที่จะ 
ละท้ิงความสนุกสนานต่างๆ แบบชาวโลก 
และมาเป็นสาวกของพระคริสต์ ช่างเป็น 
การยกภาระหนักออกจากหัวใจของพ่อแม่ 
ผู้ห่วงใยและซื่อสัตย์ได้อย่างมากเพียงไร 
ถงึกระนัน้ ภาระของพ่อแม่ก็ยังไม่ยตุแิค่นัน้ 
เยาวชนเหล่านี้เพิ่งจะเร่ิมต้นอย่างจริงใจ
ท�าสงครามกับบาปและต่อสู้กับความชั่ว
ที่เกิดตามธรรมชาติของหัวใจ และพวก
เขาจ�าเป็นต้องรับค�าปรึกษาและการดูแล
เอาใจใส่อย่างพิเศษจากพ่อแม่ของตน 
{MYP 375.1}

เวลำแห่งกำรทดลองก�ำลังอยู่
เบื้องหน้ำของเยำวชน

เยาวชนที่ถือรักษาวันสะบาโตซึ่ง
เคยยอมแพ้ต่ออิทธิพลทางโลก จะต้อง
ถูกทดลองและถูกพิสูจน์ ภัยอันตรายของ
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ยุคสุดท้ายก�าลังอยู่เบ้ืองหน้าของเราและ 
การทดสอบอยู่หน้าเยาวชนอย่างที่คน 
จ�านวนมากไม่เคยคาดคิดมาก่อน พวกเขา 
จะถูกน�าเข้าไปสู ่ความสับสนท่ีเจ็บปวด 
และความจริงแท้ที่เขามีต่อความเชื่อของ 
พวกเขาจะถกูพสิจูน์ พวกเขาแสดงออกมา 
ว่าก�าลังรอคอยบุตรมนุษย์ แต่กระนั้น 
บางคนในพวกเขากลับเป็นแบบอย่างท่ี 
น่าเวทนาแก่ผู้ไม่เชื่อ พวกเขายังไม่ยอม 
ละทิ้งทางโลก แต่กลับเข้าร่วมโลกด้วย 
การเข้าร่วมปิกนิกและงานสังสรรค์ หลอก 
ตนเองว่าก�าลงัท�ากจิกรรมบันเทงิท่ีไม่มีพษิ 
มีภัย แต่กระนั้น การปล่อยตัวเช่นนี้แหละ 
ที่พรากพวกเขาไปจากพระเจ้า และท�าให ้
พวกเขากลายเป็นบุตรของโลก {MYP 
375.2}

บางคนโอนเอียงเข ้าหาโลกอยู ่
ตลอดเวลา ทัศนะและอารมณ์ของพวก
เขาเข้ากับวิสัยทางโลกได้ง ่ายกว่ากับ
วิญญาณของของผู ้ติดตามพระคริสต์ที่
ปฏิเสธตนเอง เป็นเร่ืองธรรมดาอย่างครบ
ถ้วนที่พวกเขาจะชอบการคบค้าสมาคม
กับผู้ที่มีรสนิยมเหมือนกับตนมากท่ีสุด 
และคนพวกนี้มีอิทธิพลค่อนข้างสูงเกินไป
ท่ามกลางประชากรของพระเจ้า พวกเขา
เข้าร่วมด้วยกันกับพวกนั้น และต่างมีชื่อ
อยู่ท่ามกลางพวกเขา แต่พวกเขาเป็นแบบ
อย่างของผู้ไม่เชื่อ และคนอ่อนแอและยัง
ไม่อุทิศตนอย่างจริงจังในคริสตจักร ใน
ช่วงระยะเวลาแห่งการขัดเกลาน้ี ผู ้อ้าง
ตนเหล่านี้ควรกลับใจและอุทิศตนอย่าง
หมดสิ้นโดยการเชื่อฟังสัจธรรม หรือไม่ก็

จะต้องถูกปล่อยให้อยู่กับโลกรอรับรางวัล
ตอบแทนร่วมกับชาวโลก {MYP 376.1}

พระเจ้าไม่ทรงยอมรับผู ้แสวงหา
ความส�าราญเหล่านี้มาเป็นผู้ติดตามของ
พระองค์  มีเพียงผู ้ ท่ียอมปฏิเสธตนเอง 
ท่ีด� า เนินชี วิ ตอย ่ าง มีสติ สัมปชัญญะ 
ถ่อมตนและบริสุทธิ์เท่านั้นที่จะเป็นสาวก
ของพระเยซู และคนเหล่านี้จะไม่ชื่นชม
ยินดีกับค�าพูดไร้สาระของผู ้รักทางโลก 
{MYP 376.2}

กำรแยกตัวไปจำกทำงโลก
สาวกซื่อสัตย์ของพระคริสต์จะต้อง

มีเร่ืองให้เสียสละ พวกเขาจะหลีกห่างจาก 
สถานเริงรมย์ทางโลก เพราะพวกเขาไม่พบ 
พระเยซูที่นั่น เป็นที่ซึ่งไม่มีอิทธิพลใดที่
จะท�าให้พวกเขามีจิตใจฝักใฝ่ต่อสวรรค ์
และเตบิโตในพระคณุ การเชือ่ฟังพระวจนะ 
ของพระเจ้าจะน�าพวกเขาออกจากสถานท่ี 
ทั้งหมดนี้และและแยกตัวออกมา {MYP 
376.3}

พระผู้ช่วยให้รอดทรงประกาศว่า 
“พวกท่านจะรู ้จักเขาได้เพราะผลของ
พวกเขา” มัทธิว 7:20 สาวกซื่อสัตย์ของ
พระคริสต์จะเกิดผลเพื่อถวายพระสิริของ
พระองค์ ชีวิตของพวกเขาเป็นพยานถึง
การดีซ่ึงพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้า
ทรงประกอบกิจในตัวพวกเขาและได้ผล
แห่งความบริสุทธิ์ ชีวิตของพวกเขาสูงส่ง 
และบริสทุธิ ์การกระท�าทีช่อบธรรมเป็นผล 
ท่ีไม่ผิดพลาดของความย�าเกรงพระเจ้า 
และผู้ท่ีไม่เกิดผลเช่นนี้แสดงว่าพวกเขา
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ไม่มีประสบการณ์กับเรื่องของพระเจ้าเลย 
พวกเขาไม่ได้ติดอยู่กับเถาองุ่น พระเยซู
ตรัสว่า “จงติดสนิทอยู่กับเราและเราติด
สนิทอยู่กับพวกท่าน แขนงจะออกผลเอง
ไม่ได้นอกจากจะติดสนิทอยู่กับเถา พวก
ท่านก็เช่นเดียวกันจะเกิดผลไม่ได้นอกจาก
จะติดสนิทอยู่กับเรา เราเป็นเถาองุ่น พวก
ท่านเป็นแขนง คนที่ติดสนิทอยู ่กับเรา
และเราติดสนิทอยู่กับเขา คนนั้นจะเกิด
ผลมาก เพราะว่าถ้าแยกจากเราแล้วพวก 
ท่านจะท�าสิ่งใดไม่ได้เลย” ยอห์น 15:4-5 
{MYP 377.1}

ผู้ที่ต้องการนมัสการพระผู้เป็นเจ้า
องค์เที่ยงแท้ต้องสละท้ิงรูปเคารพทุกชนิด 
พระเยซูตรัสกับนักกฎหมายว่า  “จงรัก 
องค์พระผูเ้ป็นเจ้าของท่านด้วยสุดใจของท่าน 
ด้วยสุดจิตของท่าน และด้วยสุดความคิด 
ของท่าน นัน่แหละเป็นพระบัญญัตข้ิอส�าคัญ 
อันดับแรก” มัทธิว 22:37-38 พระบัญญัต ิ
สี่ประการแรกของพระบัญญัติสิบประการ 
ไม่อนุญาตให้เราแยกไปจากความรักท่ีมี 
ต่อพระเจ้า รวมทั้งไม่ให้มีสิ่งใดมาแบ่งปัน 
ความชื่นชมยินดีของเราในพระองค์ เรา 
เติบโตในประสบการณ์คริสเตียนของเรา 
ไม่ได้จนกว่าเราจะละท้ิงทุกสิ่งที่แยกเรา 
ออกไปจากพระเจ้า {MYP 377.2}

พระเจ้ายิง่ใหญ่ผูท้รงเป็นศรีษะของ 
คริสตจักร ทรงคัดเลือกประชากรของ
พระองค์ให้ออกมาจากโลกนี้ พระองค์
ทรงประสงค์ให้พวกเขาทุกคนแยกออก
จากทางโลก พระองค์ทรงออกแบบให้
วิญญาณแห่งพระบัญญัติของพระองค์

ชักน�าผู้ติดตามพระองค์มาหาพระองค์เอง 
โดยแยกพวกเขาออกจากวถิทีางโลก การรัก 
พระเจ ้าและถือรักษาพระบัญญัติของ
พระองค์เป็นเรื่องท่ีไกลโพ้นจากการรัก 
ความส�าราญและมิตรภาพของโลก ไม่มี
มิตรภาพเกิดขึ้นระหว่างพระคริสต์กับ 
เบลอีลั {MYP 377.3}

พระสัญญำประทำนแก่เยำวชน
เยาวชนที่ ติดตามพระคริสต ์ มี 

สงครามทีต้่องเข้าร่วมอยูเ่บ้ืองหน้า พวกเขา 
มีกางเขนที่ต้องแบกในขณะท่ีออกมาจาก 
โลกและด�าเนนิชวิีตตามอย่างของพระคริสต์ 
แต่มีพระสัญญาล�้าค่ามากมายที่บันทึกไว ้
ส�าหรับผู้ท่ีแสวงหาพระผู้ช่วยให้รอดตั้งแต ่
เยาว์วัย สติปัญญาจะร้องเรียกเหล่าบุตร 
มนุษย์ท้ังหลายว่า “ข้าพเจ้ารักคนท่ีรัก 
ข้าพเจ้า และคนทีเ่สาะหาข้าพเจ้าอย่างต้ังใจ 
ก็จะพบข้าพเจ้า”  สุภาษิต 8:17 {MYP 
378.1}

“เพราะฉะนัน้ จงเตรียมตวัเตรียมใจ 
ของพวกท่านไว้ให้ดี จงรู้จักควบคุมตัวเอง 
จงตั้งความหวังท้ังหมดไปท่ีพระคุณ ซึ่งจะ 
ประทานแก่พวกท่าน ในเวลาท่ีพระเยซคูริสต์ 
เสด็จมาปรากฏ เช่นเดียวกับบุตรท่ีเชื่อฟัง 
อย่าประพฤติตามกิเลสตัณหา อันเกิดจาก 
ความโง่เขลาของพวกท่านในอดีต แต่พระองค์ 
ผู ้ทรงเรียกพวกท่านนั้นบริสุทธิ์อย่างไร 
พวกท่านเองก็จงเป็นคนบริสุทธิ์ในชีวิต 
ทุกด ้านอย่างนั้น” 1  เปโตร 1:13-15 
“เพราะว่าพระคุณของพระเจ้าปรากฏแล้ว 
เพื่อช่วยทุกคนให้รอด และเพื่อสอนเราให ้
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ละทิ้งความอธรรมและโลกียตัณหา และ 
ให้ด�าเนนิชวีติในยคุนีอ้ย่างมีสตสิมัปชญัญะ 
อย่างชอบธรรมและให้ด�าเนินตามทาง 
พระเจ้า ในขณะท่ีเราก�าลังรอคอยความหวงั 
อันน่ายินดี และการมาปรากฏของพระสิริ 
ของพระเจ ้ายิ่งใหญ่คือพระเยซูคริสต ์
พระผูช่้วยให้รอดของเรา พระองค์ประทาน

พระองค์เองแก่เราเพือ่ไถ่เราให้พ้นจากการ
อธรรมทกุอย่างและเพือ่ช�าระเราให้บริสุทธิ์
จะได้เป็นประชากรของพระองค์โดยเฉพาะ
ซึ่งมีใจกระตือรือร้นที่จะท�าการดี” ทิตัส 
2:11-14--“Counsels  to Teachers, 
Parents, and Students,” pp. 325-
330. {MYP 378.2}

ในสถานที่ที่ซึ่งพระคริสต์ทรงครอบครองเท่านั้น

จึงจะมีความรักที่ลึกซึ้ง  เที่ยงแท้และไม่เห็นแก่ตัว

แล้วจิตวิญญาณก็จะถักทอเข้ากับจิตวิญญาณ

และชีวิตทั้งสองจะอยู่ด้วยกันอย่างประสานปรองดองกัน

{MYP 440.1}
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บทที่

128 กำรสร้ำงหลักกำรที่ถูกต้องในเยำวชน

ผู้เยาว์วัยควรต้องถูกควบคุมด้วย
หลักการที่หนักแน่นและม่ันคง เพื่อว่า
พวกเขาจะพัฒนาพละก�าลังท่ีพระเจ ้า
ประทานแก่พวกเขาให้ดีขึ้นอย่างถูกต้อง 
แต่เยาวชนกลับไปท�าตามแรงกระตุ้นตาม
ธรรมชาติอย่างมากและงมงายโดยไม่
นึกถึงหลักการจนตกอยู่ในอันตรายตลอด
เวลา เนื่องจากพวกเขาไม่อาจได้รับค�า
แนะน�าและการคุ้มครองจากพ่อแม่และผู้
ปกครองอยู่ตลอดเวลา พวกเขาจึงต้องได้
รับการฝึกอบรมให้รู้จักพึ่งพาตนเองและมี
การควบคุมตนเอง พวกเขาจ�าเป็นต้องได้
รับการสอนให้คิดและท�าจากหลักการของ
จติส�านกึ {MYP 379.1}

กำรพักผ่อนคลำยเครียด 
และสิ่งบันเทิง

ผู ้ ท่ีอยู ่กับการเรียนควรพักผ่อน 
คลายเครียดบ้าง สมองจะต้องไม่ปล่อยให ้
จ�ากัดอยู่กับการใช้ความคิดอย่างเคร่งเครยีด 
ตลอดเวลา เพราะสมองท่ีละเอียดอ่อนจะ
เหนื่อยล้า ร่างกายรวมทั้งสมองต้องการ
การออกก�าลัง แต่จ�าเป็นอย่างย่ิงท่ีต้อง
มีการประมาณตนในเร่ืองของสิ่งบันเทิง 
เช่นเดียวกับกิจกรรมอื่นๆ ท่ีด�าเนินการ
อยู่ และคุณลักษณะของสิ่งบันเทิงเหล่านี้
ควรต้องผ่านการพิจารณาอย่างระมัดระวัง
และละเอียดถี่ถ ้วน เยาวชนทุกคนควร 

ถามตนเองว่า สิง่บันเทิงเหล่านีส่้งผลกระทบ 
อะไรบ้างต่อสุขภาพทางกาย จิตใจและ
ศีลธรรม สมองของฉันจะหลงไปกับมัน 
จนลืมพระเจ้าไหม ฉันเลิกท่ีจะเอาพระสิริ 
ของพระองค์ไว้อยู่เบ้ืองหน้าฉันหรือไม ่
{MYP 379.2}

การเล่นเกมไพ่ควรต้องถูกห้าม
อย่างเด็ดขาด การไปคลุกคลีกับส่ิงนี้จะ
ชักจูงไปสู่ภัยอันตราย. . . . ความบันเทิง
ประเภทน้ีไม่มีอะไรเป็นประโยชน์ต่อจิต
วิญญาณหรือร่างกาย ไม่มีอะไรไปพัฒนา
ปัญญา ไม่มีอะไรที่จะเก็บสะสมไว้เป็น
ความคิดท่ีมีค่าส�าหรับใช้ในอนาคต การ
สนทนามักจะเป็นแต่เ ร่ืองไร ้สาระและ
ใฝ่ต�า่. . . . {MYP 379.3}

ความช�านาญในการสับและถือไพ่ 
มักน�าไปสู ่ความต้องการท่ีจะใช้ทักษะ
และไหวพริบนี้ในการสร้างประโยชน์แก่
ตนเอง ในตอนแรกเริ่ม เงินเดิมพันอาจจะ
ยังน้อยอยู่ แต่ต่อไปจะมากขึ้นจนกระท่ัง
เกิดความกระหายที่จะเล่น ซึ่งจะน�าไปสู่
ความหายนะอย่างแน่นอน มีผู้คนจ�านวน 
เท่าไรแล้วที่สิ่งบันเทิงชั่วร้ายชนิดนี้น�าไปสู ่
การกระท�าท่ีเป็นบาป ไปสู่ความยากจน 
สู่เรือนจ�า สู่การฆาตกรรม และไปสู่แดน
ประหาร กระนั้นพ่อแม่มากมายยังมอง 
ไม่เหน็หายนะนีท้ีค่อยดักจบัเยาวชนของเรา 
{MYP 380.1}
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ในบรรดาสถานบันเทงิอนัตรายทีส่ดุ 
คือโรงภาพยนตร์ แทนท่ีจะเป็นโรงเรียน
ปลูกฝังศีลธรรมและความดีงามตามท่ีถูก
อ้างอยู่เสมอนั้น สถานท่ีเหล่าน้ีกลับเป็น
แหล่งเพาะความไร้ศลีธรรม นสิยัเลวทราม 
และแรงจงูใจในการท�าบาปจะแขง็แกร่งขึน้ 
และท�าให้ฝังแน่นด้วยสิ่งบันเทิงเหล่านี ้
เพลงต�่าทราม กิริยาท่าทาง สีหน้าและ 
ลักษณะท่าทางลามก ท�าให้จนิตนาการตกต�า่ 
และท�าให้ศีลธรรมเส่ือม เยาวชนทุกคน
ท่ีเข้าชมการแสดงเหล่าน้ีเป็นกิจวัตรจะ
มีหลักการที่เส่ือมทราม ในแผ่นดินของ
เราไม่มีอะไรอีกแล้วที่มีอิทธิพลท�าร้าย
จินตนาการ ท�าลายการแสดงออกทาง
ศาสนาและท�าให้รสนิยมแสวงหาความ
เพลิดเพลินแบบเงียบสงบและความมีสติ
ปัญญาต่อความจริงในชีวิตให้เย็นชาลง
ได้มากไปกว่าสื่อบันเทิงในโรงภาพยนตร์ 
{MYP 380.2}

ความคลั่งไคล้ต่อฉากเหล่านี้จะ
เพิ่มมากขึ้นด้วยการปล่อยตัวทุกคร้ังเช่น
เดียวกับความปรารถนาเคร่ืองด่ืมมึนเมา
ซึ่งจะแกร่งกล้าขึ้นทุกคร้ังที่ลิ้มรสมัน ทาง
ปลอดภัยเดียวคือหลีกหนีให้พ้นจากโรง
ละคร ละครสัตว์และสถานบันเทิงท่ีน่า
เคลือบแคลงทุกแห่ง {MYP 380.3}

ยังมีรูปแบบการพักผ่อนหย่อนใจ 
ต่างๆ ทีใ่ห้ประโยชน์อย่างสงูต่อทัง้ร่างกาย 
และจติใจ สมองทีเ่ข้าใจรูจ้กัพนิจิพเิคราะห์ 
จะค้นพบวิธีมากมายจากแหล่งต่างๆ เพื่อ 
ความเพลิดเพลินและและการเปล่ียนแปลง 

ในการพักผ่อนคลายเครียด ซึ่งไม่เพียง 
ไม่มีพิษภัยเท่านั้นแต่ยังให้ความรู้อีกด้วย 
การพกัผ่อนหย่อนใจกลางแจ้ง การใคร่ครวญ 
ถึงพระราชกิจของพระเจ้าในธรรมชาติ
จะเป็นประโยชน์สูงสุด--“Testimonies 
for the Church,” Vol. 4, pp. 651-653. 
{MYP 380.4}

กำรจัดหำควำมเพลิดเพลินใจ 
ที่บริสุทธิ์

เยาวชนไม่ควรถูกบังคับให้สงบ 
และขึงขังเหมือนผู้สูงอายุ ให้เด็กเคร่งขรึม 
เหมือนผูเ้ฒ่าสงูศกัด์ิ ในขณะทีค่วามบันเทิง 
ซ่ึงมีลักษณะบาปหนาถูกสาปแช่งอย่าง 
ท่ีมันควรจะเป็น ขอให้พ่อแม่ คุณครูและ 
พี่เ ล้ียงจัดเตรียมสิ่งที่สร ้างความเพลิด 
เพลนิใจอย่างไร้มลทนิเข้าไปแทนท่ีสิง่เหล่านี้ 
ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีไม่ท�าให้ศีลธรรมด่างพร้อย
หรือแปดเปื้อน จงอย่าผูกมัดเด็กอ่อนวัย 
ด้วยกฎและข้อบังคบัอย่างเข้มงวดจนท�าให้ 
พวกเขารู้สกึว่าถกูกดดันและต้องการขดัขนื 
และวิง่ไปสูท่างแห่งความโง่เขลาและหายนะ 
ด้วยมือท่ีม่ันคง เมตตา และเห็นอกเห็นใจ 
จงถือเส ้นเชือกของการปกครอง การ 
แนะน�าและควบคุมสมองและจุดประสงค ์
ของพวกเขาไว้ แต่ท�าด้วยความนุ่มนวล 
ชาญฉลาดและรักใคร่เพื่อให้พวกเขายัง 
ตระหนักว่าคุณยังหวังดีท่ีสุดต่อพวกเขา-- 
“Counsels to Teachers, Parents, and 
Students,” p. 335. {MYP 381.1}
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กำรพักผ่อนหย่อนใจในงำนพนัธกจิ
เวลาทีมั่กจะใช้ไปกับการบันเทงิทีไ่ม่ 

ท�าให้ทั้งร่างกายและจิตวิญญาณสดชื่นอยู ่
เป็นประจ�านั้นน่าจะเอาไปเย่ียมคนยากจน 

ผู้ป่วยและคนทุกข์ยากหรือหาวิธีช่วยคน 
ขัดสน--”Testimonies for the Church,” 
Vol. 6, p. 276. {MYP 381.2}

พระคัมภีร์เปิดเผยอย่างเด่นชัดถึงหน้าที่ของ

ทั้งคนหนุ่มสาวและของคนสูงวัย  หากน�ามาใช้น�าทางของชีวิต

ค�าสอนของหนังสือเล่มนี้จะยกชูจิตวิญญาณให้สูงส่ง

ยกระดับจิตใจและปรับปรุงอุปนิสัยให้ดีขึ้น

ให้สันติสุขและความชื่นชมเปรมปรีดิ์แก่หัวใจ

{MYP 444.1}
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บทที่

129  อิทธิพลไม่บริสุทธิ์ก�ำลังด�ำเนินกำรอยู่

ดิฉนัใคร่วงิวอนนกัเรียนในโรงเรยีน 
ของเราจงมีสตสิมัปชญัญะ การตลกคะนอง 
ของเยาวชนไม่เป็นทีโ่ปรดปรานของพระเจ้า 
กีฬาและการละเล่นต่างๆ ของพวกเขา
เปิดโอกาสให้การทดลองไหลบ่าเข้ามา 
พวกเขาเป็นเจ้าของความสามารถท่ีมา
จากสวรรค์ของพระเจ้าอยู ่ในสติปัญญา
ของพวกเขา และไม่ควรปล่อยความคิด
ให้ด้อยค่าและตกต�่าลง อุปนิสัยท่ีสร้างขึ้น
มาตามค�าสอนของพระวจนะของพระเจ้า
จะส�าแดงออกถึงหลักการท่ีม่ันคง ความ
กระตือรือร้นท่ีสง่างามบริสุทธิ์  เม่ือพระ
วิญญาณบริสุทธิ์ร่วมมือกับพลังสติปัญญา
ของมนุษย์ จะเกิดผลลัพธ์เป็นแรงดลใจ
อันสูงส่งและบริสุทธิ์อย่างแน่นอน. . . . 
{MYP 382.1}

งานเ ล้ียงสนุกเฮฮาต�่ าทรามที่
รวมตัวกันเพื่อกินและด่ืม ร้องเพลงและ
เล่นเคร่ืองดนตรีถูกดลใจด้วยวิญญาณ
ท่ีมาจากเบ้ืองล่าง เป็นการบวงสรวงมาร
ซาตาน. . . . {MYP 382.2}

ผู้ท่ีเคยเป็นผู้น�าในเรื่องคึกคะนอง
แบบน้ีก�าลังสร้างรอยมลทินต่ออุดมการณ์ 
ซ่ึงยากท่ีจะลบล้างให้จางหายไป พวกเขา 
ท�าร้ายจติวญิญาณของตนเอง และจะจารึก 
รอยแผลเป็นนี้ติดตัวไปตลอดชีวิต คนท�า
ชั่วอาจมองเห็นบาปของตนและส�านึกผิด 
พระเจ้าอาจอภัยผู ้ล่วงละเมิด แต่ความ 
สามารถในการแยกแยะระหว่างศีลธรรม 
กับความชัว่ซึง่ควรต้องรักษาไว้ให้แหลมคม 
และไวตลอดเวลาถูกท�าลายไปมากแล้ว-- 
“Counsels to Teachers, Parents, and 
Students,” pp. 366-368. {MYP 382.3}
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บทที่

130 ควำมชื่นชมยินดีในศำสนำ

สถานที่พ�านักในอนาคตของผู้ชอบ
ธรรมและบ�าเหน็จย่ังยืนนิรันดร์กาลเป็น
เร่ืองสง่างามและมีคุณค่าสูงส่งท่ีเยาวชน
จ�าต้องใคร่ครวญ จงยึดม่ันอยู่ในแผนการ
แห่งความรอดอนัน่ามหศัจรรย์และการเสีย
สละอันยิ่งใหญ่ขององค์จอมราชันแห่งพระ
สริเิพือ่พวกคณุจะถกูยกชใูห้คูค่วรด้วยพระ
โลหิตของพระองค์และด้วยการเชื่อฟัง ใน
ท่ีสุดพวกคุณจะได้รับเกียรติไปอยู่เบ้ือง
พระทีน่ัง่ของพระคริสต์ เรือ่งนีจ้ะต้องใช้สติ
ไตร่ตรองด้วยความสง่างามมากที่สุด เพื่อ
เป็นทีโ่ปรดปรานของพระเจ้า ช่างเป็นสทิธิ
พเิศษอะไรปานนั.้ . . . {MYP 383.1}

เพือ่นเยาวชนทัง้หลาย ดิฉนัเหน็ว่า 
ด้วยกิจกรรมเช่นนี้และสันทนาการดังน้ี 
พวกคุณก็น่าจะมีความสุขแล้ว แต่เหตุผล
ที่พวกคุณยังกระวนกระวายใจก็เพราะ 
พวกคุณยังไม่แสวงหาต้นก�าเนิดที่แท้จริง 
ของความสุข คุณก�าลังพยายามแสวงหา
ความสนุกสนานเพลิดเพลินจากภายนอก
พระคริสต์มาตลอดซึ่งสิ่งน้ีจะพบได้จาก
ภายในองค์พระคริสต์เท่านั้น ในพระองค์
ไม่มีค�าว่าไม่สมหวัง การอธิษฐานเป็น
สิทธิพิเศษอันล�้าค่าที่ ถูกละเลยไปมาก 
เพยีงไร การอ่านพระวจนะของพระเจ้าเป็น 
การเตรียมจิตใจเพื่อการอธิษฐาน เหตุผล
ส�าคัญท่ีสุดท่ีท�าให้คุณขาดอารมณ์ที่จะอยู่
ใกล้ชิดพระเจ้าด้วยการอธิษฐานคือคุณท�า

ตนเองให้ไม่คู่ควรกับกิจกรรมศักด์ิสิทธิ์นี้
ด้วยการอ่านเรื่องท่ีน่าเคลิบเคลิ้มหลงใหล
ที่กระตุ ้นจินตนาการและเร่งเร้าตัณหา
อันไม่บริสุทธิ์ พระวจนะของพระเจ้าหมด
รสชาติ จนลืมเวลาการอธิษฐานไป การ
อธิษฐานเป็นพละก�าลังของคริสเตียน เม่ือ 
อยู่ตามล�าพัง เขาจะไม่โดดเด่ียว เขาจะ 
สมัผสัถงึการทรงร่วมสถติด้วยของพระองค์ 
ผู ้ตรัสว่า “และนี่แน่ะ เราจะอยู ่กับท่าน 
ท้ังหลายเสมอไป” มัทธิว 28:20 {MYP 
383.2}

เยาวชนต ้องการอยู ่สิ่ ง เ ดียวที่
พวกเขาไม่มี นั่นคือศาสนา ไม่มีส่ิงใด
จะทดแทนส่ิงนี้ได ้ การอ้างตนว่าเป ็น
คริสเตียนเพียงอย่างเดียวไม่มีความหมาย
อะไร แม้ชื่อจะถูกจดไว้ในทะเบียนของ 
คริสตจกัรบนโลกแต่ไม่ใช่ในหนงัสอืแห่งชวีติ 
บนสวรรค์ ดิฉันมองเห็นว่าไม่มีเยาวชน
แม้เพียงคนเดียวในย่ีสิบคนที่รู้ว่าการเชื่อ
ศาสนาในทางปฏิบัตินั้นคืออะไร พวกเขา
ปรนนิบัติตนเอง และกลับอ้างว่าเป็นผู้รับ
ใช้พระคริสต์ แต่นอกเสียจากมนตร์คาถา
ที่อยู่เหนือพวกเขาจะถูกท�าลายลงไปแล้ว 
ในไม่ช้าพวกเขาก็จะตระหนักว่าการล่วง
ละเมิดเป็นของพวกเขา ในเรือ่งการปฏิเสธ
ตนเองหรือการเสยีสละในนามของสจัธรรม 
นั้น พวกเขาได้ค้นพบหนทางท่ีง่ายกว่า 
ส่วนในเรื่องการทูลขอพระเจ้าอย่างจริงจัง 
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ด ้วยน�้าตาและเสียงร ้องไห ้เพื่อได ้ รับ 
พระคุณแห่งการอภัยของพระองค์และ
เพื่อก�าลังจากพระองค์ในการต่อต้านการ
ทดลองของซาตานนั้น พวกเขาพบว่าเป็น
เร่ืองที่ไม่จ�าเป็นต้องท�าอย่างกระตือรือร้น
และจริงใจ พวกเขาอยู ่ได้โดยไม่ต้องมี
เร่ืองเหล่านี้ พระคริสต์ราชันแห่งพระสิริ
เสด็จตามล�าพังไปยังเนินเขาและท่ีสันโดษ
บ่อยคร้ังเพื่อทูลขออย่างหมดจิตวิญญาณ
ของพระองค์ต่อพระบิดา แต่มนุษย์บาป
ซึ่งไม่มีก�าลังกลับคิดว่าเขาด�าเนินชีวิต
ได้โดยไม่ต้องอธิษฐาน--“Testimonies 
for the Church,” Vol. I, pp. 503-505. 
{MYP 383.3}

แบบอย่ำงของพระเยซู
พระเยซูทรงต�าหนิการปล่อยตัว

ตามใจทุกรูปแบบ กระนั้นพระองค์ทรงมี
พระลักษณะท่ีเข้ากับสังคมได้ดี พระองค์
ทรงตอบรับไมตรีจิตของชนทุกระดับชั้น 
ทรงเยีย่มตามบ้านของทัง้เศรษฐแีละยาจก 
คนมีการศึกษาและผู้ด้อยปัญญา และทรง 
แสวงหาทางยกชูความนึกคิดของพวกเขา 
ให้พ้นจากปัญหาสามัญของชีวิตไปสู่ฝ่าย 
จติวญิญาณและนรัินดร์กาล พระองค์ไม่เคย 
อนุมัติให ้ใช ้จ ่ายอย่างสุรุ ่ยสุร ่าย และ 
ไม่มีเงาของความคะนองทางโลกทีจ่ะท�าให้ 
ความประพฤติของพระองค์ด่างพร้อย 
กระนั้น พระองค ์ทรงเพลิดเพลินกับ 
เหตุการณ์แห่งความสุขท่ีบริสุทธิ์ และด้วย 
การสถิตอยู่ร่วมด้วย พระองค์ทรงรับรอง 
การจัดงานสังคมเหล่านั้น--“Desire of 
Ages,” pp. 150, 151. {MYP 384.1}

ผู้ที่อ่านนิยายก�าลังปล่อยตัวท�าความชั่วที่ท�าลายจิตวิญญาณ

{MYP 272.2}
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บทที่

131 กำรพักผ่อนหย่อนใจแบบคริสเตียน

ในขณะทีเ่ราพยายามสรรหาวิธฟ้ืีนฟ ู
จิตวิญญาณและก�าลังวังชาทางร่างกาย
ของเราให้สดชืน่ขึน้ พระเจ้าทรงก�าหนดให้
เราใช้พลังงานของเราอย่างเต็มท่ีเช่นกัน
เพื่อวัตถุประสงค์ที่ดีท่ีสุดในทุกเวลา เรา
สามารถท�าได้และควรด�าเนินการพักผ่อน
หย่อนใจของเราในลักษณะที่จะท�าให้เรามี
ความพร้อมย่ิงขึ้นส�าหรับท�าหน้าท่ีต่างๆ 
ทีเ่ก่ียวข้องกับเราและส่งอทิธพิลของเราให้
เป็นประโยชน์มากขึ้นแก่ผู้คนที่เราคบหา
สมาคมด้วย เราจะกลับบ้านจากกิจกรรม
เช่นนี้ด้วยจิตใจที่สูงส่งและร่างกายสดชื่น
กว่าเดิม พร้อมท่ีจะท�างานประจ�าอีกคร้ัง
ด้วยความหวังและก�าลังใจท่ีดีขึ้น.  .  .  . 
{MYP 385.1}

เราอยู ่บนโลกใบนี้เพื่อสร้างคุณ
ประโยชน์แก่มนุษยชาติและเป็นพระพร
แก่สังคม และหากเราปล่อยจิตใจของเรา
ด่ิงลงสู่ทางตกต�่าที่คนมากมายปล่อยใจ
เพื่อแสวงหาแต่ความไร้สาระและความ 
เบาปัญญาแล้ว เราจะเป็นประโยชน์แก ่
เผ่าพันธุ์และผู้คนในยุคนี้ได้อย่างไร เราจะ 
เป็นพระพรแก่สังคมรอบตัวเราได้อย่างไร 
. . . . {MYP 385.2}

หลักกำรที่แตกต่ำง
ระหว่างการรวมตวักันของผูต้ดิตาม 

พระคริสต์เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจกับ

การรวมตัวเพื่อความเพลิดเพลินแบบ 
ชาวโลกมีความแตกต่างอย่างเด ่นชัด 
แทนทีจ่ะมีการอธษิฐานและการพดูถงึเร่ือง 
ของพระคริสต์และเร่ืองศักด์ิสิทธิ์บริสุทธิ์ 
เราจะได้ยินแต่เสียงหัวเราะโปกฮาจาก 
ริมฝีปากของชาวโลกเวลาสรวลเสเฮฮา
อย่างไร้สาระ เป้าหมายคือการใช้เวลา
อย่างสนกุสุดเหวีย่ง ความบันเทงิของพวก
เขาเร่ิมต้นด้วยเร่ืองโง่เขลาและจบลงด้วย
ความว่างเปล่า การรวมตัวของพวกเรา 
และการกระท�าของตัวเราเองจะต ้อง 
ด�าเนินไปเพื่อท่ีว่าเม่ือทุกคนกลับถึงบ้าน 
แล้วเราจะมีแต่จิตส�านึกท่ีปราศจากการ 
สร้างความขุน่เคอืงแด่พระเจ้าและต่อมนษุย์ 
เป็นจิตส�านึกที่ว ่าเราไม่ได้ท�าร้ายหรือ 
ระคายเคืองประการใดแก่ผูท้ีเ่ราพบปะด้วย 
หรือสร้างผลกระทบท่ีให้ร้ายต่อพวกเขา 
{MYP 385.3}

จิตใจตามธรรมชาติจะโน้มน้าวไป
สู่ความสนุกสนานเพลิดเพลินและสนอง
ความต้องการของตนเอง นโยบายของ
ซาตานต้องการสร้างส่ิงเหล่านี้ให้มาก 
มันมุ่งม่ันเติมจิตใจของมนุษย์ด้วยความ
ปรารถนาความบันเทิงทางโลก เพื่อไม่มี
เวลาไปทวงถามว่าจิตวิญญาณของตัว
เราเองจะเป็นเช่นไร ความหลงใหลในส่ิง
บันเทิงระบาดติดต่อกันได้ หากปล่อยตัว
ไปกับมัน จิตใจก็จะวิ่งถลาเข้าหาความ
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บันเทิงจากสิ่งหนึ่งไปยังอีกสิ่งหนึ่งอย่าง
ไม่รู้จบ การเชื่อฟังกฎบัญญัติของพระเจ้า
จะต้านแรงโน้มน้าวนี้ และสร้างก�าแพง
ขวางก้ันเรื่องไร้คุณธรรม--“Counsels to 
Teachers, Parents, and Students,” 
pp. 336, 337. {MYP 386.1}

เยาวชนหนุ่มสาวควรจดจ�าไว้ว่า 
พวกเขาต้องรับผิดชอบต่อสิทธิพิเศษ
ทั้งหมดท่ีตนเองเพลิดเพลินอยู่เพื่อพัฒนา
เวลาให้ดีขึ้นและใช้ความสามารถของตน
อย่างถูกต้อง พวกเขาอาจถามว่า แล้วจะ
ไม่ให้เรามีความบันเทิงและการพักผ่อน
หย่อนใจหรือ เราจะต้องท�างาน ท�างาน 

ท�างานโดยไม่มีการสับเปล่ียนบ้างเลย
กระนัน้หรอื {MYP 386.2}

สิ่งบันเทิงใดท่ีให้คุณทูลขอพระพร
จากพระเจ้าด้วยความเชื่อได้จะไม่เป็น
อันตราย แต ่ ส่ิงบันเทิงใดท่ีท�าให ้คุณ
พลาดจากการอธิษฐานในใจ  เพื่อการ
นมัสการเป็นการส่วนตัวท่ีแท่นอธิษฐาน
หรือเพื่อเข้าร่วมการประชุมอธิษฐานจะ
ไม่ปลอดภัย แต่เป็นอันตราย--“Counsels 
to Teachers, Parent, and Students,” 
p. 337. {MYP 386.3}

“คนหนุ่มจะรักษาวิถีทางของตนให้บริสุทธิ์ได้อย่างไร”

ค�าตอบคือ

“ก็โดยปฏิบัติตามพระวจนะของพระองค์”

สดุดี 119:9
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บทที่

132 กำรเข้ำกลุ่มทำงสังคม

การรวมตัวเพื่อพบปะสังสรรค ์
ทางสังคมจะเกิดประโยชน์และการแนะน�า 
สั่งสอนอย่างสูงสุดเมื่อผู้เข้าร่วมทุกคนต่าง
มีความรักของพระเจ้าสว่างเจิดจ้าอยู่ในใจ 
และเม่ือพวกเขาพบกันเพื่อแลกเปลี่ยน
ความรู้เก่ียวกับพระวจนะของพระเจ้าหรือ 
เพื่อพิจารณาถึงวิธีของการสานต่อพระ 
ราชกิจของพระองค์และท�าการดีแก่เพื่อน
มนุษย์ของพวกเขา  เม่ือพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ทรงได้รับการต้อนรับเป็นแขก
รับเชิญของการมาชุมนุมกัน และไม่มี
การพูดหรือการกระท�าที่สร้างความขุ ่น
เคืองให้พระองค์ต้องผละจากไป พระเจ้า
ทรงได้รับเกียรติ และผู ้เข้าร่วมก็ได้รับ
การฟื้นฟูความสดชื่นและความเข้มแข็ง 
{MYP 387.1}

แต่มีการเข ้ากลุ ่มทางสังคมอีก
ลักษณะหนึ่ง ซึ่งมักพบความหย่ิงผยองใน
ภาพลักษณ์ ความสนุกสนานเฮฮา และ
พูดหยอกเหย้าในเร่ืองไร้สาระ ในการใฝ่
หาความบันเทิงเช่นนี้ ผู้เข้าร่วมงานก�าลัง
เส่ียงต่อการหลงลืมพระเจ้า และกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นท�าให้ทูตสวรรค์ที่คอยเฝ้าอยู่ต้อง
ร้องไห้ ภาพของความรื่นเริงนี้กลายเป็น
สวรรค์ของพวกเขาไปในชั่วขณะหนึ่ง ทุก
คนปล่อยตัวไปกับความร่าเริงและความ
เฮฮา ดวงตาลุกเป็นประกาย แก้มแดงกล�า่ 
แต่จติส�านกึหลบัไป {MYP 387.2}

เปิดเผยให้เห็นว่ำขำดจิตวิญญำณ
ความกระตอืรอืร้นและแรงบันดาลใจ 

เช่นนี้ไม่มีจุดเริ่มต้นที่มาจากสวรรค์ มัน
เป็นของโลกโดยสิ้นเชิง ทูตสวรรค์มอง
ด้วยความเศร้าถึงการหลงลืมของผู้ท่ีพระ
คริสต์ทรงประกอบกิจให้พวกเขาอย่าง
มากมาย เม่ือการเจ็บไข้ได้ป่วยและความ
ตายมาถึงผู ้ที่ใช้ชีวิตเพียงเพื่อความพึง
พอใจของตนเอง พวกเขาจึงค้นพบเม่ือ
สายไปเสียแล้วว่าไม่มีน�า้มันในตะเกียงของ
ตน และพวกเขาไม่สมควรอย่างยิ่งที่จะปิด
ประวตัชิวีติของตนเอง {MYP 387.3}

แนวโน้มของการสนทนาที่ด�าเนิน
ในการเข้ากลุ่มทางสังคมบ่งบอกว่าพวก
เขาปักใจไว้ตรงที่ใด ค�าพูดไร้สาระ ค�าคม
โง่เขลาที่พูดออกไปเพียงเพื่อเรียกร้อง
เสียงหัวเราะไม่ได้เป็นตัวแทนที่ถูกต้อง
ของพระคริสต์ ผู้ท่ีเอ่ยค�าพูดเหล่านั้นคง
ไม่เต็มใจท่ีจะเผชิญหน้าสมุดที่บันทึกค�า
พูดของพวกเขา พวกเขาสร้างความเข้าใจ
ผิดแก่ผู้ท่ีได้ยิน และค�าต�าหนิไปตกอยู่กับ
พระคริสต์ โอ อยากให้เยาวชนคอยระวัง 
ค�าพูดทรงสถิตของพวกเขา เพราะโดย 
ค�าพูดเหล่านี้จะท�าให ้พวกเขาเป็นคน 
ชอบธรรมหรือถูกสาปแช่ง โปรดจ�าไว ้
ว ่า พระเยซูสถิตอยู ่ข ้างกายของคุณ 
ไม่ว่าคุณจะไปทางใดพระองค์ทรงคอยเฝ้า 
การกระท�าและฟังค�าพูดของคุณ คุณจะ 
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อับอายหรือไม่เม่ือได้ยินพระสุรเสียงของ
พระองค์ตรัสกับคุณและรู้ว่าพระองค์ทรง
สดับค�าสนทนาของพวกคุณอยู ่ .  .  .  . 
{MYP 388.1}

คริสเตียนท่ีคร้ังหนึ่งเคยจริงใจผู ้
ซึ่งไปเข้าร่วมงานบันเทิงทางโลกก�าลัง
ตกอยู่ในดินแดนอันตราย เขาละท้ิงพื้นท่ี 
ซึ่งอบอวลด้วยบรรยากาศของสวรรค์
และกระโจนเข้าสู ่บรรยากาศของควัน
และหมอกควัน เพราะในหลายกรณี งาน
เล้ียงและงานชุมนุมเพื่อสังสรรค์ร่ืนเริง
เป็นการต�าหนิต่อศาสนาของพระคริสต ์
{MYP 388.2}

ผู ้ ใด ท่ี รักษาความสัมพันธ ์ กับ 
พระเจ้าไม่อาจมีใจท่ีจะเข้าร่วมงานเหล่านี ้
ค�าพูดที่ เขาจะได ้ยินเข ้ากับเขาไม ่ได ้ 
เพราะนั่นไม่ใช่ภาษาแบบชาวคานาอัน 
ผู้พูดไม่แสดงหลักฐานว่าพวกเขาก�าลัง
บรรเลงท�านองเพลงในใจของเขาแด ่
พระเจ้า {MYP 388.3}

อิทธิพลลี้ลับ
ผู้ที่มีอุปนิสัยและประสบการณ์ทาง

ศาสนาจอมปลอมจะพร้อมเข้าร่วมความ
สนุกและการบันเทิงโดยเร็ว และอิทธิพล
ของพวกเขาดึงดูดผู้อื่น บางคร้ังเยาวชน
ชายและหญิงที่พยายามด�าเนินชีวิตให้
เป็นคริสเตียนเคร่งครัดในพระคัมภีร์จะ
ถูกชักชวนให้เข้าร่วมงานเล้ียงลักษณะนี ้
การไม่ยอมให้ผู้อื่นคิดว่าตนเป็นผู้สันโดษ
ร่วมกับมีแนวโน้มโดยธรรมชาติท่ีอยาก
ตามอย่างผู้อื่นอยู่แล้ว พวกเขาจึงเอาตัว

เองไปอยู่ภายใต้อิทธิพลของคนท่ีมีจิตใจ 
หรือหัวใจท่ีอาจไม่เคยสัมผัสพระเจ้า หาก 
พวกเขาอธิษฐานทูลขอค�าปรึกษาตาม
มาตรฐานของสวรรค์เพื่อจะเรียนรู ้ว ่า 
พระคริสต์ตรัสอย่างไรถึงผลไม้ท่ีจะเกิด
บนต้นไม้คริสเตียน พวกเขาจะมองเห็น
ว่าแท้จริงแล้วความบันเทิงเหล่านี้เป็นงาน
เล้ียงท่ีจัดเตรียมไว้เพื่อกีดกันจิตวิญญาณ
ไปจากการรับเชิญเพื่อเข้าร่วมงานเล้ียง
พิ ธี สมรสของพระ เมษโปดกนั่ น เอง 
{MYP 388.4}

ในบางคร้ังส่ิงท่ีเกิดขึ้นจากการไป
เข้าร่วมสถานบันเทิงบ่อยๆ คือ เยาวชน 
ผู ้ ได ้ รับการอบรมสั่ งสอนในทางของ
พระเจ้ามาอย่างเอาใจใส่ถูกชักน�าไปกับ
สีสันและเสน่ห์ของอิทธิพลมนุษย์ จนเกิด
ความสนิทกับผู้ท่ีได้รับการอบรมส่ังสอน 
ให้มีอปุนสัิยในทางโลก พวกเขาขายตวัเอง 
ไปชั่วชีวิตให้กับการผูกมัดกับคนที่ไม่ได้
ประดับตนด้วยจิตวิญญาณของพระคริสต ์
ผู ้ที่รักและรับใช้พระเจ้าอย่างจริงใจจะ
กลัวท่ีจะถล�าลงสู่ระดับของชาวโลกด้วย
การเลือกท่ีจะเข้าร่วมกลุ่มสังคมกับผู ้ท่ี
ไม่มีพระคริสต์ครองอยู่ในใจของพวกเขา 
พวกเขาจะยืนอย่างองอาจเพื่อพระคริสต ์
แม้ว่าทางเดินของพวกเขาจะต้องปฏิเสธ
ตนเองและต ้องเสียสละตนเองก็ตาม 
{MYP 389.1}

วิธีแก้ชีวิตที่ไม่เอำจริงเอำจัง
พระคริสต์ทรงด�าเนินชีวิตอย่าง

ตรากตร�าและเสียสละเพื่อเราทั้งหลาย 
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แล้วพวกเราจะปฏิเสธตนเองเพื่อพระองค์
ไม่ได้เชียวหรือ การลบบาปท่ีพระองค์
ทรงกระท�าเพื่อเราและความชอบธรรมท่ี
พระองค์ทรงรอคอยที่จะประทานแก่เรายัง
ไม่เป็นเรื่องคู่ควรที่เราจะใส่ใจกระนั้นหรือ 
หากเยาวชนจะไปตวงเอาสมบัติท่ีบรรจุ
อยู่ในคลังของพระคัมภีร์ หากพวกเขาจะ
ใคร่ครวญถึงการอภัยโทษ สันติสุขและ
ความชอบธรรมอันนิรันดร์ท่ีเป็นมงกุฎ
ให้กับชีวิตของการปฏิเสธตนแล้ว พวก
เขาจะไม่มีความปรารถนาความบันเทิงท่ี 
ตืน่เต้นอย่างน่าคลางแคลงใจเหล่านีอ้กีเลย 
{MYP 389.2}

พระคริสต ์ทรงชื่นชมยินดีเ ม่ือ 
ความคิดของเยาวชนใคร่ครวญถึงความ
ยิ่งใหญ่และสูงส ่งของการช่วยให้รอด 
พระองค์ทรงเข้าไปสถิตร่วมเป็นอาคันตุกะ
ในใจของทุกคน เติมเต็มหัวใจของพวก
เขาด้วยความชื่นชมยินดีและสันติสุข และ
ความรักของพระคริสต์สถิตในจิตวิญญาณ
เป็นด่ัง “บ่อน�้าพุในตัวเขาพลุ่งขึ้นถึงชีวิต
นรินัดร์”. . . . ผูใ้ดทีเ่ป็นเจ้าของความรกันี้
จะปล้ืมปีตทีิไ่ด้พดูถงึเร่ืองทีพ่ระเจ้าทรงจดั
เตรียมไว้เพือ่ผูท้ีร่กัพระองค์ {MYP 390.1}

พระเจ้าองค์นิรันดร์ทรงก�าหนด 
เขตแบ่งอย่างชัดเจนระหว่างธรรมิกชนกับ 
คนบาป ระหว่างผู้รับเชื่อกับผู้ที่ไม่กลับใจ 
ชนทั้งสองกลุ่มผสมผสานกันไม่ได้ เหมือน
สีต่างๆ ของรุ้ง แต่มีความแตกต่างกัน
อย่างเด่นชดัเหมือนด่ังเทีย่งวนักับเท่ียงคนื 
ประชากรของพระเจ้าไม่อาจคบหาสมาคม 
อย่างปลอดภัยได้กับผู้เชื่อท่ีเข้าใจสัจธรรม 

แต่ไม่ยอมปฏิบัติตาม บรรพชนยาโคบ 
เม่ือเอ่ยถงึการกระท�าบางอย่างของลกูชาย 
ของเขาซึง่เขาใคร่ครวญด้วยความหวาดกลัว 
อุทานออกมาว่า “จิตใจของเราเอ๋ย อย่า
เข้าไปในที่ชุมนุมของพวกเขา ศักด์ิศรี 
ของเราเอ๋ย อย่าเข้าร่วมในท่ีประชุมของ 
พวกเขา” ปฐมกาล 49:6 เขาตระหนักว่า 
ศกัด์ิศรขีองเขาจะถกูประนปีระนอมหากเขา 
เข้าร่วมกับการกระท�าของคนบาป เขา
ชูสัญญาณเตือนภัยไว้ให้เราหลีกเล่ียง 
การคบค้าสมาคมกับส่ิงอธรรม เป็นห่วง 
ว่าเราจะไปแปดเปื ้อนมลทินด้วย และ 
พระวญิญาณบริสทุธิผ่์านทางอคัรทูตเปาโล 
ก็เตือนแบบเดียวกันว่า “และอย่ามีส่วน 
ในกิจการของความมืดท่ีไร้ผล แต่จงเปิดเผย 
กิจการนัน้ให้ปรากฏดีกว่า” เอเฟซสั 5:11-- 
The Youth’s Instructor, February 4, 
1897. {MYP 390.2}

กลุ่มสังสรรค์ที่ยอมรับได้
ตะลันต์ที่มีแรงจูงใจได้จะต้องถูก 

ปกป้องอย่างศักด์ิสิทธิ์และใช้เพื่อวัตถ ุ
ประสงค์ในการรวบรวมจิตวิญญาณต่างๆ 
มาหาพระคริสต์  เยาวชนชายหนุ ่มและ
หญิงสาวจะต้องไม่คิดว่ากีฬาของพวกเขา 
งานเล้ียงยามค�่าคืนของพวกเขาและงาน
บันเทิงทางดนตรีที่จัดเป็นประจ�าจะเป็นที่
ยอมรับของพระคริสต์ {MYP 391.1}

ดิฉันได้รับความกระจ่างคร้ังแล้ว
คร้ังเล่าว่า การรวมกลุ่มกันของพวกเรา
นั้นควรถูกอธิบายด้วยอิทธิพลทางศาสนา
อย่างชัดเจน หากเยาวชนของเราจะเข้า
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กลุ่มกันเพื่ออ่านและศึกษาพระคัมภีร์ให้
เข้าใจ โดยตั้งค�าถามว่า “ข้าพเจ้าจะต้อง
ท�าความดีอะไรบ้าง จึงจะได้ชีวิตนิรันดร์” 
มัทธวิ 19:16 จากนัน้ก็สามัคคีกันยึดม่ันใน
สัจธรรม พระเยซูย่อมจะประทานพระพร
ให้เกดิขึน้ในใจของพวกเขา {MYP 391.2}

โอ สมาชิกทุกคนของคริสตจักร 
เจ้าหน้าท่ีทุกคนในสถาบันต่างๆ ของเรา 
น่าจะตระหนักว่าชีวิตนี้คือโรงเรียนเตรียม
ความพร้อมเพื่อการตรวจสอบโดยพระเจ้า
แห่งสรวงสวรรค์ถึงเร่ืองความบริสุทธิ์ 
ความคิดท่ีสะอาด และการกระท�าท่ีไม่เห็น

แก่ตวั ทุกค�าพดูและการกระท�ารวมทัง้ ทกุ
ความคิดถูกบันทึกไว้ในหนังสือบันทึกแห่ง
สวรรค์. . . . {MYP 391.3}

โดยอ�านาจและเปี่ยมด้วยสัจธรรม 
ท่ีเราต้องถูกช�าระให้บริสุทธิ์และยกระดับ 
ให้สูงขึ้นสู่ความสง่างามตามมาตรฐานท่ี 
ก�าหนดไว้ในพระวจนะ เราจะเรียนรู ้ถึง 
วิถีทางของพระเจ ้าได ้โดยการเชื่อฟัง 
พระวจนะของพระองค์อย่างระมัดระวัง 
เท่านั้น จงศกึษาพระวจนะ-- The Youth’s 
I n s t r u c t o r ,   A u g u s t   1 4 ,   1 9 0 6 . 
{MYP 391.4}

ความรักเป็นต้นไม้ที่มีถิ่นก�าเนิดอยู่ในสวรรค์. . . .

เป็นต้นไม้ที่ต้องคอยรดน�้าพรวนดิน

{MYP 459.2, MYP 450.1}
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133 ใช้วันหยุดอย่ำงไร

การพกัผ่อนหย่อนใจมีความจ�าเป็น
ส�าหรับผู้ที่มีอาชีพต้องใช้แรงกาย และมี
ความส�าคัญยิ่งขึ้นส�าหรับผู้ที่ใช้พลังสมอง
เป็นหลัก สิ่งหนึ่งท่ีไม่มีความจ�าเป็นต่อ
ความรอดของเรา และไม่มีความจ�าเป็น
เพื่อถวายพระสิริพระเจ้าคือ การท�าให้
เสมอท�างานอยู่เสมอและท�ามากเกินไป
ถึงแม้จะเป็นเร่ืองของทางศาสนาก็ตาม มี
ความบันเทิงหลายประเภท เช่น ลีลาศ 
การเล่นไพ่ กระดานหมากรุก เกมหมาก 
ต่างๆ ซึง่เราไม่สามารถรับรองได้เนือ่งจาก 
สวรรค์ประณามสิง่เหล่านี ้ความสนกุสนาน 
บันเทิงเช่นน้ีเปิดประตใูห้ความชัว่เลวทราม 
ร้ายแรง มีแนวโน้มไม่ก่อเกิดประโยชน์
แต่จะสร้างแรงชักจูงให้ตื่นเต้น ก่อให้เกิด 
กิเลสขึ้นในใจของบางคนซึ่งจะน�าไปสู่การ 
เล่นพนนัและการส�ามะเลเทเมา การละเล่น
ทัง้หมดนีค้ริสเตยีนจะต้องประณามและหา
สิ่งอื่นที่ไม่มีพิษภัยอย่างแท้จริงมาแทนท่ี 
{MYP 392.1}

ดิฉันมองเห็นแล้วว่าเราไม่ควรใช้
วันหยุดงานของเราตามรูปแบบของชาว
โลก แต่กระนั้นก็ไม่ควรปล่อยไปอย่างไม่
เอาใจใส่ เพราะจะน�าความไม่พอใจมาให้
ลูกๆ ในวันเหล่านี้ซึ่งเป็นเรื่องง่ายท่ีเด็ก
ของเราจะตกเป็นเหยื่อของอิทธิพลชั่วและ
ถูกความเพลิดเพลินส�าราญใจและความ
ตื่นเต้นทางโลกท�าให้เสื่อมเสีย จงให้คุณ

พ่อคุณแม่ศึกษาหาส่ิงท่ีจะทดแทนความ
บันเทงิทีมี่อนัตรายเหล่านี ้จงแสดงให้ลูกๆ 
ของคุณทราบว่าสิ่งท่ีคุณท�าล้วนมีจุดมุ่ง
หมายเพื่อประโยชน์และความผาสุกของ
พวกเขา {MYP 392.2} 

ให้หลายๆ ครอบครัว ท่ีอาศัยอยู่ 
ในเมืองหรือในหมู ่บ ้านรวมตัวกันและ
ละจากงานท�ามาหากินที่ท�าให้หมดแรง
กายและแรงใจและจัดทัวร์เพื่อเดินทาง
ท ่องเที่ยวด ้วยกันไปยังชนบท  ไปยัง
ริมทะเลสาบหรือสวนผลไม้ที่มีทิวทัศน์
ธรรมชาติอันงดงาม ให้พวกเขาช่วยกัน
เตรียมอาหารท่ีเรียบง่าย ถูกหลักอนามัย
อันประกอบด้วยผลไม้และธัญพืชที่ดีท่ีสุด 
และกางโต๊ะอาหารใต้ร่มเงาต้นไม้ใหญ่หรือ
ใต้ท้องฟ้า การเดินทาง การออกก�าลังกาย
และทิวทัศน์ต่างๆ จะช่วยให้อยากอาหาร
และทุกคนจะชื่นชมยินดีกับการพักผ่อน
หย่อนใจแบบท่ีราชาทั้งหลายยังอาจอิจฉา 
{MYP 392.3}

ในโอกาสเช่นนี้ พ่อแม่และลูกๆ 
ควรรู้สึกไร้ความกังวลของหน้าท่ีการงาน 
และความวุน่วายทัง้ปวง เวลาเช่นนี ้พ่อแม่ 
ควรท�าตวัเป็นเด็กร่วมกับลกูๆ ของตน ท�า
ทุกสิ่งทุกอย่างให้เพลิดเพลินส�าหรับพวก
เขาเท่าท่ีท�าได้ จงให้เวลาท้ังวันกับการ 
พกัผ่อนหย่อนใจ {MYP 393.1}

การออกก�าลังกายในที่กลางแจ้งจะ
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เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อสุขภาพส�าหรับ
ผู้ท่ีมีอาชีพท�างานอยู่แต่ในห้องและน่ัง
อยู่กับที่ หากเป็นไปได้ทุกคนควรรู้สึกว่า
เป็นหน้าที่ท่ีจะต้องปฏิบัติไปในทิศทาง
นี้ ไม่มีส่ิงใดท่ีจะสูญเสีย มีแต่จะได้ก�าไร
มากมาย พวกเขาจะกลับไปท�างานด้วย
ชีวิตใหม่ ความกล้าหาญใหม่ท่ีจะท�างาน
ด้วยความกระตือรือร้น และพวกเขาก็จะมี
ภูมิต้านทานโรคได้ดียิ่งขึ้น--“Testimonies 
for the Church,” Vol. 1, pp. 514, 515. 
{MYP 393.2}

แหล่งบันเทิงของคริสเตียน
พระเจ้าทรงจัดเตรียมความเพลิด 

เพลินใจเพื่อให้ทุกคนไม่ว่าจะร�่ารวยหรือ 
ยากจนได ้ชื่นชม นั่นคือ ความเพลิด 
เพลนิใจทีพ่บได้จากการบ่มเพาะความบรสิทุธิ ์
ทางความคิดและการกระท�าท่ีไม่เหน็แก่ตวั 
ความสุขใจของการกล่าวค�าพูดที่เห็นอก 
เหน็ใจและการท�ากิจกรรมทีเ่มตตา ส�าหรับ 
ผูท้ีล่งมือท�าในเร่ืองเหล่านี ้ความสว่างของ 
พระคริสต์จะส่องไปยังชีวิตของผู้ท่ีตกอยู ่
ในความทุกข์นานัปการ--“Testimonies 
for  the Church , ”   Vo l .   IX ,   p .   57 . 
{MYP 393.3}

เยาวชนที่เรารักเหล่านี้จ�าเป็นต้องได้รับวัสดุดีที่สุด

เพื่อสร้างอุปนิสัยของพวกเขา

นั่นคือความรักและความย�าเกรงในพระเจ้า

พร้อมทั้งความรู้เกี่ยวกับพระคริสต์ 

{MYP 279.2}
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134 สมำคมวรรณกรรม

คนมักถามว่าสมาคมด้านวรรณ 
กรรมเป็นประโยชน์ต่อเยาวชนของเราไหม 
เพื่อตอบค�าถามนี้ให้ถูกต้องและเหมาะสม 
เราไม่ควรพิจารณาถึงจุดประสงค์ซึ่งเป็นท่ี
ยอมรับของสงัคมนีเ้พยีงมุมเดียว แต่ค�านงึ
ถึงผลกระทบแท้จริงท่ีพยายามผลักดันแก่
เยาวชน ซึ่งพิสูจน์ได้ด้วยประสบการณ ์
การพัฒนาสมองเป็นหน้าท่ีซึ่งเราต้องรับ
ผิดชอบต่อตัวของเราเอง ต่อสังคมและต่อ
พระเจ้า แต่เราไม่ควรประดิษฐ์วิธีบ่มเพาะ
จิตใจด้วยการแลกกับการท�าลายศีลธรรม
และชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณ และมีเพียงการ
พัฒนาอย่างสอดคล้องควบคู ่กันไปของ
ท้ังจิตใจและศีลธรรมเท่านั้นท่ีจะบรรลุถึง
ความสมบูรณ์แบบของแต่ละอย่างได้ และ
สมาคมวรรณกรรมเท่าท่ีด�าเนินอยู่ท่ัวไป
ในเวลานี้สามารถท�าให้ผลลัพธ์น้ีส�าเร็จได้
ไหม {MYP 394.1}

สมาคมวรรณกรรมเกือบท้ังหมด 
ทั่วโลกก�าลังพยายามผลักดันอิทธิพลท่ี 
ตรงกันข้ามกับความหมายตามชื่อของมัน 
เท่าที่ด�าเนินการอยู่ทั่วไป พวกเขาน�าภัย
อันตรายมายังเยาวชน เพราะซาตานเข้า
มาก�าหนดวิถีด�าเนินของกิจกรรม  ส่ิงที่
ท�าให้ชายเป็นสุภาพบุรุษและหญิงเป็น
สุภาพสตรีถูกสะท้อนให ้เห็นจากพระ
ลักษณะของพระคริสต์  ย่ิงสังคมเช่นน้ี
มีพระลักษณะของพระคริสต์น้อยลงไป 

เท่าใด เราก็จะพบความสงูส่ง ความบริสทุธิ ์
และความสง่างามซึ่งควรต้องมีอย่างมาก 
มายน้อยลงเท่านั้น เม่ือชาวโลกจัดการ 
ประชุมเช่นนี้เพื่อสนองความต้องการของ
ตนเอง วิญญาณของพระคริสต์ก็จะถูก 
กีดกันออกไป จติใจถกูโน้มน้าวให้ถอยออก 
จากการใคร่ครวญ ถอยไปจากพระเจ้า 
ถอยไปจากส่ิงที่ จ ริงและสาระส�าคัญ 
ไปสู่ความเพ้อฝันและไม่มีแก่นสาร สมาคม 
วรรณกรรมช ่างเป ็นชื่ อ ท่ีบ ่ งบอกถึง
คุณลักษณะอันแท้จริงของมันเองได้อย่าง
ยิ่งเพียงไร ฟางข้าวจะเปรียบอะไรกับข้าว
ได้เล่า {MYP 394.2}

จุดประสงค์และเป้าหมายที่น�าไป
สู ่การจัดตั้งสมาคมวรรณกรรมนั้นอาจ
จะดีอยู่ แต่นอกเสียจากพระปัญญาของ
พระเจ้าจะควบคุมองค์กรเหล่านี้เท่านั้น 
ไม่เช่นนัน้ มันก็จะกลายเป็นความชัว่อย่าง
แน่นอน ตามปกติองค์กรเหล่านี้จะรับ 
ผู ้ไร้ศีลธรรมและมีความตั้งใจไม่บริสุทธ์ิ 
เข้าเป็นสมาชิก และคนเหล่านี้มักจะได้รับ
การบรรจุให้ด�ารงในต�าแหน่งต่างๆ ท่ีมี
ความรับผิดชอบมากที่สุด กฎและระเบียบ
ทีเ่ชือ่กนัว่าเพยีงพอทีจ่ะตรวจสอบอทิธพิล
ที่ไม่ถูกต้องได้ถูกก�าหนดขึ้น แต่ซาตาน
ที่เป็นแม่ทัพฝีปากร้ายก�าลังหล่อหลอม
สงัคมเหล่านีใ้ห้สอดรบักบัแผนงานของมนั 
และเม่ือเวลาผ่านไป มันมักประสบความ



328 ] 
Messages to Young People
ข่าวประเสริฐส�าหรับเยาวชน

ส�าเร็จอยู ่เสมอ ศัตรูตัวยงหาทางเข้าถึง 
ผู้ที่มันเคยควบคุมไว้ในอดีต และโดยผ่าน
คนเหล่านี้มันท�างานจนบรรลุวัตถุประสงค์
ของมัน งานบันเทิงต่างๆ ถูกน�าเข้ามา
ใช้เพื่อท�าให้การประชุมน่าสนใจและน่า
ดึงดูดความสนใจของชาวโลก และด้วย
เหตุนี้ การท�างานของสมาคมวรรณกรรม
บ่อยคร้ังเหลือเกินจึงกลายเป็นการแสดง
ที่ไร้ศีลธรรมและไร้สาระ สิ่งท้ังหมดมีแต่
ตอบสนองจิตใจของฝ่ายเน้ือหนังซ่ึงล้วน
เป็นปรปักษ์กับพระเจ้า แต่ไม่เสริมสร้าง
สติปัญญาหรือท�าให้ศีลธรรมแข็งแกร่งขึ้น 
{MYP 395.1}

การเข้าร่วมสมาคมของผู้ย�าเกรง
พระเจ้ากับผู้ไม่เชื่อในการชุมนุมกันของ
สมาคมเหล่านี้มิอาจเปล่ียนคนบาปมาเป็น
ธรรมิกชนได้ เม่ือประชากรของพระเจ้า
สมัครใจทีจ่ะไปเข้าร่วมกับชาวโลกและผูย้งั
ไม่ช�าระตัวให้บริสุทธิ์ และยอมให้คนเหล่า
นี้มีอิทธิพลต่อตนเอง พวกเขาจะถูกชักจูง
ให้ออกห่างจากพระองค์ด้วยอิทธิพลท่ีไม่
ได้ช�าระให้บรสิทุธิ์ซึ่งพวกเขาเองเลอืกทีจ่ะ
น�าตัวเองเข้าไปอยู่ด้วย ช่ัวขณะหนึ่งอาจดู
เหมือนว่าไม่มีอันตรายใดๆ แต่สมองท่ีไม่
ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของพระวิญญาณ
ของพระเจ้าจะไม่ยอมรับส่ิงที่เป็นสัจธรรม
และชอบธรรมอย่างเตม็ใจ หากก่อนหน้านี ้
พวกเขามีความซาบซึ้งในฝ่ายจิตวิญญาณ 
พวกเขาน่าจะเลือกท่ีจะอยูก่บัฝ่ายพระคริสต์ 
แล้ว ท้ังสองฝ่ายต่างอยูภ่ายใต้การควบคมุ
ของเจ้านายต่างกัน และขัดแย้งกันใน
เรื่องของจุดประสงค์ ความหวัง รสนิยม

และความปรารถนา ผู ้ติดตามพระเยซู
ชื่นชอบเรื่องที่มีสติสัมปชัญญะ มีเหตุผล
และมีความสง่างาม ในขณะท่ีอีกฝ่ายหนึ่ง
ซ่ึงปราศจากความรักในส่ิงศักด์ิสิทธิ์ไม่มี
ความสุขกับการร่วมชุมนุมเหล่านี้  เว้น
เสียแต่ส่ิงไร้สาระและไม่เป็นความจริง 
จะประกอบเป็นลักษณะที่โดดเด่นของงาน 
ชุมนุมเหล่านี้ สาระฝ่ายจิตวิญญาณจะ 
ค่อยๆ ถูกกีดกันออกไปทีละเล็กทีละน้อย 
โดยผู้ที่ไม่เคร่งครัดทางศาสนา และความ 
พยายามทีจ่ะปรองดองหลกัการทีมี่ธรรมชาติ 
ซึ่งขัดแย้งกันให้เป ็นหนึ่งเดียวจึงต้อง 
ล้มเหลวอย่างแน่นอน {MYP 395.2}

มีความพยายามหลายคร้ังที่จะ
วางแผนจัดตั้งสังคมทางวรรณกรรมที่เป็น
ประโยชน์แก่ทุกฝ่ายท่ีมีส่วนเก่ียวข้องเพื่อ
ให้เป็นสังคมที่สมาชิกทุกคนจะตระหนัก
ถึงความรับผิดชอบทางศีลธรรมที่ต ้อง
ท�าให้สังคมนี้เป็นอย่างที่ควรจะเป็น และ
เพื่อหลีกเล่ียงให้พ ้นจากความชั่วร ้าย
ต่างๆ ซึ่งมักท�าให้การรวมตัวกันเช่นนี้
เป ็นอันตรายอย่างย่ิงต่อหลักการทาง
ศาสนา เราจ�าเป็นต้องมีบุคคลท่ีมีความ
สุขุมรอบคอบในการวินิจฉัย ผู้ซึ่งด�าเนิน
ชีวิตมีความสัมพันธ์กับสวรรค์ ผู้ซึ่งเข้าใจ
ดีถึงแนวโน้มของความชั่วและไม่ยอมตก
เป็นเหย่ือของซาตาน ผู้ด�าเนินชีวิตอย่าง
เทีย่งธรรมตามทางของศลีธรรม ผูช้ธูงของ
พระคริสต์ไว้เหนือศีรษะอยู่ตลอดเวลา มา
ควบคุมสมาคมเหล่านี้ อิทธิพลแบบนี้จะ
สร้างความเคารพนับถือ และท�าให้การ
ชุมนุมเหล่านี้เป็นพระพรแทนค�าสาปแช่ง 



Lตอนที่ 13K การพักผ่อนหย่อนใจกับการบันเทิง ] 329

{MYP 396.1}
หากชายและหญิงที่ มี วุฒิภาวะ

จะร่วมมือกับเยาวชนเพื่อก่อตั้งสมาคม 
วรรณกรรม จะเกิดทั้งประโยชน์และความ 
น่าสนใจ แต่เม่ือไรการชุมนุมกันเช่นนี ้
เสื่อมถอยจนกลายเป็นโอกาสชุมนุมเพื่อ 
ความสนุกสนานและความร่ืนเริงอึกทึก 
สิ่งเหล่านี้จะเป็นได้ทุกอย่างยกเว้นวรรณ- 
กรรมหรือการยกชูใจให้สูงส่งขึ้น สิ่งเหล่า
นี้จะเป็นความเสื่อมทางจิตใจและศีลธรรม 
{MYP 396.2}

การอ่านพระคัมภีร์ การวิเคราะห์
เร่ืองในพระคัมภีร์อย่างจริงจัง บทความ
ที่เขียนขึ้นเพื่อพัฒนาปัญญาและแบ่งปัน
ความรู้ การศึกษาค�าพยากรณ์หรือบท
เรียนอันล�้าค่าของพระคริสต์ล้วนมีอิทธิพล
เสริมสร้างพลังทางปัญญาและเพิ่มการ
เติบโตข้ึนฝ่ายจิตวิญญาณ การท�าความ
คุ ้นเคยกับพระคัมภีร ์จะลับปัญญาให ้
แหลมคมเพื่อเข้าใจพระคัมภีร์ย่ิงขึ้น และ
เสริมสร้างจิตวิญญาณให้เข้มแข็งเพื่อต่อ
ต้านการจูโ่จมของซาตาน {MYP 397.1}

น้อยคนนกัจะตระหนกัว่าเป็นหน้าที ่
ที่ต้องควบคุมความนึกคิดและจินตนาการ 
เป็นเร่ืองยากที่จะคอยรักษาจิตใจท่ีไม่มี
ระเบียบวินัยให้สนใจเร่ืองท่ีเป็นประโยชน์ 

แต่หากไม่ได้ใช้ความคิดอย่างถกูต้องศาสนา 
ก็จะไม่อาจเจริญเติบโตขึ้นในจิตวิญญาณ 
น้ัน สมองจะต้องถูกครอบครองไว้ก่อน 
ด้วยสิ่งท่ีศักด์ิสิทธิ์และอมตะ มิฉะนั้นแล้ว
สมองจะทะนถุนอมแต่ความคดิไร้สาระและ
ไม่จีรัง พลังของท้ังสติปัญญาและศีลธรรม
จะต้องถูกควบคุมให้อยู่ในระเบียบวินัย 
และท้ังสองส่ิงก็จะพัฒนาให้เข้มแข็งข้ึน
ด้วยการปฏิบัต.ิ . . . {MYP 397.2}

สติปัญญารวมทั้งจิตใจจะต้องถูก 
อุทิศเพื่องานรับใช้พระเจ้า พระองค์ทรง 
อ้างสิทธิอ�านาจในทุกส่ิงที่เรามี ผู้ติดตาม 
พระคริสต์ไม่ควรปล่อยตัวไปอยู่กับการ 
สนองความอยากใดๆ หรือไปร่วมอยู่ใน 
กิจกรรมอย่างอื่นไม่ว่าจะดูเหมือนไม่มี 
พิษภัยหรือน่ายกย่องอย่างไร ซึ่งจิตส�านึก 
ที่ได้รับความกระจ่างแล้วจะบอกเขาว่า 
สิ่งเหล่านั้นจะท�าให้ความกระตือรือร้น 
ของฝ่ายจิตวิญญาณเลื่อมลง คริสเตียน 
ทุกคนควรท�างานเพื่อผลักกระแสของ 
ความชั่วให้ถอยออกไป และช่วยเยาวชน 
ของเราให้รอดพ้นจากอิทธิพลต่างๆ ที่จะ 
กวาดต้อนพวกเขาให้ไปสูค่วามหายนะ ขอ 
พระเจ้าโปรดช่วยพวกเราต้านกระแสนี้-- 
“Counsels to Teachers, Parent, and 
Students,” pp. 541-544. {MYP 397.3}
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คริสเตียนท่ีซื่อสัตย์จะไม่ปรารถนา 
เข้าไปในสถานบันเทิงใดหรือเข้าไปร่วม 
กระท�าการใดทีเ่ขาทลูขอพระพรจากพระเจ้า 
ไม่ได้ เขาจะไม่ไปปรากฏตวัในโรงภาพยนตร์ 
อาคารแข่งบิลเลียดหรือโรงโบว์ล่ิง เขาจะ 
ไม่คลุกคลีกับนกัลีลาศทัง้หลายหรือหมกมุ่น 
อยูกั่บความเคลิบเคล้ิมท่ีมีมนตร์เสน่ห์ ซึ่ง 
จะขับไล่พระคริสต์ออกจากจิตใจ {MYP 
398.1}

เราจะตอบผูท้ีเ่รียกร้องความส�าราญ 
เหล่านี้ว่า เราไม่สามารถหมกมุ่นกับสิ่ง
เหล่านี้ได้ในพระนามของพระเยซูเจ้าแห่ง 
นาซาเร็ธ พระพรของพระเจ้าจะไม่ประทาน 
ลงมายังเวลาที่ใช้ไปในโรงภาพยนตร์หรือ
ในการลีลาศ ไม่มีคริสเตียนคนใดต้องการ
พบกับความตายในสถานทีเ่หล่านี ้ไม่มีคน
ใดหวังจะอยู่ในนั้นเม่ือพระคริสต์จะเสด็จ
มา {MYP 398.2}

เม่ือเราเข้าสู่วาระสุดท้ายและต้อง
ยืนเผชิญหน้ากับบันทึกชีวิตของเรา เรา
จะเสียใจไหมท่ีเราไปร่วมงานร่ืนเริงเหล่า
นี้น้อยเหลือเกิน ท่ีเราเข้าไปมีส่วนร่วมใน
ภาพเหตุการณ์ไร้สาระเหล่านี้น้อยเหลือ
เกิน แต่ในทางกลับกัน เราจะไม่เสียใจ
อย่างขมขื่นหรือท่ีเวลาอันล�้าค่ามากมาย
ถูกใช้อย่างสิ้นเปลืองไปไปกับการปล่อย
ตัวตามใจตนเอง ละเลยโอกาสมากมาย
ไปซึ่งหากน�ามาพัฒนาให้ถูกต้องแล้วจะ

ท�าให้เราได้สมบัติล�้าค่าไว้อย่างมากมาย 
{MYP 398.3}

กลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติไปแล้ว
ส�าหรับผู้อ้างตนว่ามีศาสนามักมีข้อแก้ตัว
มารองรับการหมกมุ่นร้ายแรงของตนที่ฝัง
ลึกอยูใ่นใจ ด้วยความเคยชนิกบับาป พวก
เขามองไม่เห็นความร้ายกาจของมัน ผู้ที่
อ้างตนว่าเป็นบุตรธิดาของพระเจ้าจ�านวน
มากต่างให้เหตุผลบิดเบือนปกป้องบาปซึ่ง
พระวจนะของพระองค์ประณามโดยน�าไป
เชื่อมโยงกับจุดประสงค์บางประการของ
งานการกุศลของคริสตจักรท่ีผสมผสาน
กับความรื่นเริงอย่างอึกทึกครึกโครม ด้วย
เหตุนี้พวกเขายืมเคร่ืองมือของสวรรค์มา
รับใช้ปีศาจ จิตวิญญาณมากมายถูกหลอก 
ถูกพาให้หลงหายไปจากความดีงามและ
ซือ่สตัย์ด้วยความเสเพลอนัทนัสมัยเหล่านี ้
{MYP 398.4}

เส้นทำงน�ำไปสู่ควำมเสเพล
ในครอบครัวจ�านวนมากท่ีเคร่งครัด 

ศาสนา การเต้นร�าและการเล่นไพ่เป็นส่ิง
บนัเทงิเพือ่ฆ่าเวลาในห้องนัง่เล่น พวกเขา
แก้ตัวว่าเป็นกิจกรรมนันทนาการในบ้าน
ท่ีเล่นกันอย่างไม่อึกทึกครึกโครม ซึ่งเล่น
ได้อย่างปลอดภัยภายใต้การควบคุมของ
สายตาพ่อแม่ แต่ความชื่นชอบในความ
สนุกสนานท่ีน่าตื่นเต้นจะถูกปลูกฝัง และ
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ในเวลาอกีไม่นาน สิง่ท่ีถอืว่าไม่มีภยัท่ีบ้าน
ก็จะไม่ถูกจัดว่าเป็นเช่นนั้นนอกบ้าน แต่
กระนั้น ความบันเทิงนี้จะให้ผลดีอันใดนั้น
ยังต้องสืบหาความจริงกันต่อไป การเล่น
เหล่านี้ไม่สร้างก�าลังวังชาแก่ร่างกายหรือ
ให้การผ่อนคลายทางจิตใจ เป็นการเล่นท่ี
ไม่ปลูกฝังความดีงามหรือความศักดิ์สิทธิ์
บริสุทธิ์แม้แต่เร่ืองเดียวต่อจิตวิญญาณ 
ในทางกลับกัน  เป ็นการเล ่นที่ท�าลาย
ความปรารถนาในการใคร่ครวญถึงเรื่อง
ที่เป็นสาระและการรับใช้ในกิจกรรมทาง
ศาสนา จริงอยู่มีความแตกต่างกันอย่าง
มากระหว่างสถานที่จัดงานรื่นเริงที่มีระดับ
กับการรวมตัวในโรงเต้นร�าระดับต�่า ถึง
กระนั้นทั้งหมดล้วนเป็นทางน�าไปสู่การ
ส�ามะเลเทเมา {MYP 399.1}

ความสนุกสนานของการเต้นร�า 
ตามท่ีปฏิบัติ กันในยุคนี้ เป ็นโรงเ รียน 
เพาะความเลวทราม เป็นค�าสาปแช่งที ่
น่ากลวัต่อสงัคม หากน�าทุกคนในเมืองใหญ่ 
ของเราท่ีในแต่ละปีถูกท�าลายด้วยวิธีนี้
มารวบรวมเข้าด้วยกันแล้ว  เราจะพบ 
ประวัติชีวิตที่เหลวแหลกถูกเปิดเผยออก 
มากมายปานใด  จะมีสัก ก่ีคนที่ บัดนี้
พร ้อมลุกขึ้นยืนขอโทษกับการกระท�า
ที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดรวดร้าวใจ
และตะลึงกับผลลัพธ์ของมัน พ่อแม่ท่ี
อ้างตนว่าเป็นคริสเตียนยินยอมปล่อย
ลูกๆ ของตนให้ก้าวสู่เส้นทางแห่งการ
ทดลองนี้โดยไปเข้าร่วมงานเล้ียงฉลอง
ประเภทนี้ได้อย่างไร หนุ่มสาวท้ังหลายจะ
ยินยอมแลกจิตวิญญาณของตนกับความ

สนกุสนานท่ีท�าให้หลงงมงายนีไ้ด้อย่างไร-- 
Review and Herald, February 28, 
1882. {MYP 399.2}

อันตรำยของควำมบันเทิง
การรกัความสนกุเป็นสิง่ทีม่อีนัตราย 

มากท่ีสุดอย่างหนึ่ง เนื่องจากเป็นเร่ืองที่
เต็มไปด้วยเล่ห์เหล่ียมมากท่ีสุดประเภท
หนึ่งของบรรดาส่ิงทดลองท่ีก�าลังคุกคาม
เด็กๆ และเยาวชนในเมืองใหญ่ วันหยุด
มีอยู ่มากมาย การแข่งขันกีฬาและการ
แข่งม ้าดึงดูดผู ้ เข ้าชมเรือนหม่ืน และ
ความตื่นเต้นและความสนุกสนานของ
สิ่งเหล่านี้ดึงดูดพวกเขาให้ออกห่างจาก
การมีสติต ่อหน้าท่ีของชีวิต  เงินทองที่
น่าจะถูกเก็บสะสมไว้ใช้จ่ายในเร่ืองที่มี
ประโยชน์กว่าซึ่งในหลายกรณีเป็นราย
ได้เพียงเล็กน้อยที่คนจนที่ท�ามาหากิน
ได ้ - -ต ้องส้ินเปลืองหมดไปเพื่อความ
สนกุสนานบันเทงิเหล่านี-้-“Fundamentals 
of Christian Education,” p. 422. {MYP 
400.1}

น�ำด้วยหลักกำร
คนจ�านวนมากกลัวว่าจะก่อให้เกิด 

เสียงวิจารณ์และเสียงครหาที่ไม่เป็นมิตร 
หรือแม้กระท่ังเสียงนินทาจนพวกเขา 
ไม่กล้าปฏิบัตติามหลักการ พวกเขาไม่กล้า 
เปิดเผยตัวร่วมกับผู ้ติดตามพระคริสต ์
อย่างเต็มตัว พวกเขาต้องการท�าตาม 
อย่างชาวโลกเพือ่เป็นท่ียอมรับของชาวโลก 
พระคริสต์ประทานพระองค์เองแก่เรา “เพือ่ 
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ไถ่เราให้พ้นจากการอธรรมทุกอย่างและ 
เพือ่ช�าระเราให้บรสิทุธิ ์จะได้เป็นประชากร 
ของพระองค์โดยเฉพาะซึง่มีใจกระตอืรือร้น 

ที่จะท�าการดี” ทิตัส 2:14--Review and 
H e r a l d ,   N o v emb e r   2 9 ,   1 8 8 7 . 
{MYP 400.2}

หากมีเรื่องใดที่สมควรพิจารณาด้วยเหตุผลอย่างสุขุม

และตัดสินใจโดยไม่ใช้อารมณ์

เรื่องนั้นก็คือการแต่งงาน

หากมีกรณีใดที่จ�าเป็นต้องใช้พระคัมภีร์เป็นที่ปรึกษา

กรณีนั้นก็คือการผูกพันชีวิตของคนสองคนเข้าด้วยกันไปตลอดชีวิต

{MYP 447.1}



ตอนที่	14

ควำมสัมพันธ์ด้ำนสังคม

บทที่	136-147

คริสต์ศาสนาเผยแพร่สู่ชาวโลกได้ก็โดยอาศัยความสัมพันธ์ 
ทางสังคม ชายหญิงทุกคนท่ีได้รับแสงสว่างจากพระเจ้าจักต้อง 
ฉายแสงนั้นไปในหนทางที่มืดมิดของผู้ท่ียังไม่คุ ้นเคยกับหนทาง
แห่งความรอด แรงขับเคล่ือนท่ีมีอยู่ในสังคม หากช�าระให้บริสุทธิ ์
โดยพระวิญญาณของพระคริสต์ ต้องถูกพัฒนาให้สามารถน�า 
จติวญิญาณท้ังหลายมาหาพระผู้ช่วยให้รอด--“Ministry of Healing,” 
p. 496. {MYP 402.1}
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บทที่

 136 เข้ำร่วมสังคมเพื่อช่วยผู้อื่น
	 ให้รับควำมรอด

ผู ้ที่เทศน์พระวจนะของพระเจ้า
รวมถึงผู้ท่ีมีข่าวประเสริฐแห่งพระคุณของ
พระองค์อยู่ในใจควรท�าตามแบบอย่างของ
พระคริสต์ในการเชื่อมโยงพระองค์เองกับ
ผลประโยชน์ของมนุษยชาติ เราไม่ควร
ประณามการติดต่อแลกเปล่ียนความคิด
เห็นกับสังคม เราไม่ควรปลีกตัวออกห่าง
จากผูอ้ืน่ เราต้องเข้าหาคนเหล่านีใ้นสถาน
ทีท่ีพ่วกเขาอยู ่มีน้อยครัง้ทีพ่วกเขาจะเป็น
ฝ่ายตั้งใจมาหาเรา ไม่ใช่จากบนธรรมาสน์
เท่านั้นที่สัจธรรมของพระเจ้าจะสัมผัสใจ
ของมนุษย์ ยังมีช่องทางอื่นท่ีแม้จะต้องใช้
ความพากเพยีรและการถ่อมใจมากข้ึน แต่
ก็เกิดผลได้อย่างเต็มท่ีเช่นกัน เราจะพบ
ช่องทางนี้ได้ในบ้านที่ต�่าต้อย ในคฤหาสน์
ของผูย้ิง่ใหญ่ ในตกึผูป่้วยโรงพยาบาลและ
ในงานชมุนมุเพือ่ร่ืนเริงทางสงัคมทีบ่รสิทุธิ์
ทางศลีธรรม {MYP 403.1}

ในฐานะสาวกของพระครสิต์ เราจะ
ไม่คลุกคลีกับทางโลกเพียงเพราะรักความ
ส�าราญเพลดิเพลนิเพือ่เข้าร่วมกบัพวกเขา
ในกิจกรรมที่ไร้สาระ การคบค้าสมาคม
เช่นนี้มีแต่จะน�าไปสู่อันตราย เราไม่ควร
เหน็ชอบกับบาปด้วยค�าพดูและการกระท�า
ของเรา ด้วยการไปปรากฏตัวหรือท�าเป็น
เงียบไม่ปริปากของเรา ไม่ว่าเราจะไปท่ี

ใด เราต้องน�าพระคริสต์ไปกับเราด้วย เพือ่
ส�าแดงให้คนอื่นเห็นถึงความล�้าค่าในองค์
พระผู้ช่วยให้รอดของเรา แต่ผู ้พยายาม
รักษาศาสนาของตนด้วยการซ่อนเก็บไว้
ในก�าแพงหนิกจ็ะสญูเสยีโอกาสสร้างความ
ดี โดยการติดต่อสัมพันธ์ทางสังคมด้าน
ต่างๆ ศาสนาคริสต์จึงเข้าสัมผัสกับโลก 
ทุกคนท่ีได้รับความกระจ่างของพระเจ้า
ต้องเป็นประทีปส่องสว่างแก่ทางเดินของ
ผู้ท่ียังไม่รับรู้ถึงความกระจ่างแห่งชีวิตนี้ 
{MYP 403.2}

เราทุกคนควรเป็นพยานให้กับ 
พระเยซ ูเราต้องปรับปรงุการใช้อทิธพิลทาง 
สังคมซึ่งผ่านการช�าระให้บริสุทธิ์แล้วด้วย
พระคุณของพระคริสต์มาช่วยจิตวิญญาณ
อีกจ�านวนมากให้เข้ามาหาพระผู้ช่วยให้
รอด ให้ชาวโลกเห็นว่าเราไม่ได้หลงระเริง
อย่างเห็นแก่ตัวอยู่กับผลประโยชน์ของตัว
เราเอง แต่เราปรารถนาแบ่งปันพระพร
และสิทธิประโยชน์ของเราให้แก่คนอื่นๆ 
ท�าให้คนเหล่านี้เห็นว่าศาสนาของเราไม่
ได้ท�าให้เราขาดความเห็นใจผู้อื่นหรือมีแต่
ความเคร่งครัด ขอให้ทุกคนท่ีอ้างว่าตนได้
พบพระครสิต์แล้วจงรบัใช้เหมือนอย่างเช่น
ที่พระองค์ทรงปฏิบัติเพื่อประโยชน์ของ
มนษุย์ {MYP 403.3}
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เราไม่ควรแสดงออกให้ชาวโลก
เข้าใจอย่างผิดๆ ว่าคริสเตียนเป็นคน
เศร้าหมองและไม่มีความสุข หากสายตา
ของเราจับอยู่ที่พระเยซู เราจะเห็นความ
เมตตาปรานีของพระผู้ไถ่ และจะจับต้อง
ความเจิดจ�ารัสจากพระพักตร์ของพระองค ์
ที่ใดซึ่งพระวิญญาณของพระองค์ร่วมสถิต
ด้วย สันติสุขจะอยู่ท่ีนั่น พร้อมทั้งความ
ชื่นชมยินดีด้วย เพราะจะเกิดความวางใจ
อย่างสงบและบริสุทธ์ิศักด์ิสิทธิ์ในพระเจ้า 
{MYP 404.1}

พระคริสต์ทรงพอพระทัยผู้ติดตาม
ของพระองค์เ ม่ือพวกเขาแสดงตนว่า
แม้จะเป็นเพียงแค่มนุษย์ พวกเขาก็ยัง
มีส่วนร่วมในพระลักษณะของพระเจ้า 
พวกเขาไม่ใช่รูปปั ้น แต่เป็นชายหญิงที่
มีชีวิตจิตใจ หัวใจของพวกเขารับความ
สดชื่นขึ้นใหม่จากน�้าค ้างแห่งพระคุณ
ของพระเจ้า เบ่งบานไปสู่ดวงอาทิตย์แห่ง

ความชอบธรรม คนเหล่านี้สะท้อนความ
กระจ่างท่ีตนเองได้รับไปสู่ผู ้อื่นด้วยการ
ท�างานท่ีเปล่งประกายด้วยความรักของ
พระคริสต์--“Desire of Ages” หน้า 152, 
153. {MYP 404.2}

ควำมสัมพันธ์ส่งผลต่อชะตำชวิีต
พระวจนะของพระเจ ้าให้ความ

ส�าคัญยิ่งในเรื่องอิทธิพลของความสัมพันธ์ 
แม้มีให้ต่อชายและหญิง และอิทธิพลนี้
จะมีมากเพิ่มขึ้นอีกเพียงไรในการพัฒนา
สติป ัญญารวมทั้งอุปนิสัยของเด็กและ
เยาวชน มิตรสหายท่ีพวกเขาคบ หลัก
การที่พวกเขาถือปฏิบัติ นิสัยท่ีเกิดขึ้นใน
แต่ละคนจะเป็นเคร่ืองตัดสินว่าพวกเขามี
ประโยชน์เพียงไรกับชะตาชีวิตของพวก
เขาบนโลกนี้และในอนาคต--“Counsels 
to Teachers, Parents, and Students,” 
p. 220. {MYP 404.3}

เมื่อเราสวมใส่ความชอบธรรมของพระคริสต์

เราจะไม่มีความปรารถนาที่จะท�าบาป

{MYP 338.3}
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บทที่

137 กำรแสดงไมตรีจิตและ 
	 ควำมสุภำพแบบคริสเตียน

ประชากรของพระเจ ้าขาดการ
ปลูกฝังการแสดงไมตรีจิตแบบคริสเตียน
อย่างมาก โรงเรยีนของเราไม่ควรมองข้าม
หรือตัดสาขาวิชานี้ออกไปจากหลักสูตร 
{MYP 405.1}

เราไม่ควรสอนนักเรียนให้เข้าใจ
ว่าตนเป็นอะตอมท่ีไม่ขึ้นกับใคร แต่ต้อง
สอนให้พวกเขาตระหนักว่าเขาแต่ละคน
เป็นด้ายเส้นหนึ่งที่ถูกถักรวมเข้ากับด้าย
เส้นอื่นๆ อีกมากมายเพื่อประกอบข้ึน
เป็นผ้าผืนหนึ่ง ไม่มีสถานที่อื่นใดอีกแล้ว
ที่จะเหมาะเพื่ออบรมสอนวิชาน้ีให้เกิดผล
ได้ดีไปกว่าโรงเรียนในบ้าน เพราะที่นี่ ใน
ทุกๆ วันนักเรียนถูกห้อมล้อมด้วยโอกาส
ซึ่งถ้าได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นแล้ว
จะช่วยพัฒนาอุปนิสัยในการเข้าสังคมของ
พวกเขาได้อย่างมาก เร่ืองนีข้ึน้อยู่กับพวก
เขาเองที่จะใช้เวลาและโอกาสเพื่อพัฒนา
ให้เกิดอุปนิสัยซึ่งจะท�าให้พวกเขามีความ
ผาสุกและเป็นประโยชน์ต่อสังคม ผู้ท่ีปิด
ก้ันตนเองจากผู้อื่นและชอบจับเจ่าอยู่กับ
ตนเอง ผู้ที่ไม่เต็มใจท่ีจะสมาคมและเป็น
พระพรแก่ผู้อื่นจะพลาดการได้รับพระพร
มากมาย เพราะจิตใจและสติปัญญาจะได้
รับการขัดเกลาและท�าให้ละเอียดขึ้นจาก
การติดต่อสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน การเข้า

สังคมกับผู้อื่นจะเกิดความคุ้นเคยกัน และ
มิตรภาพท่ีเป็นผลจากความสามัคคีทาง
จิตใจจนสร้างบรรยากาศแห่งความรักซึ่ง
เป็นที่โปรดปรานในสายตาของสวรรค ์
{MYP 405.2}

โดยเฉพาะผู ้ที่ เคยสัมผัสความ
รักของพระคริสต์มาอยู่ตลอดควรจะต้อง
พัฒนาความสามารถในการเข้าสังคมของ
ตน เพราะในช่องทางนี้พวกเขาอาจจะน�า
จิตวิญญาณมากมายมาหาพระผู้ช่วยให้
รอดได้ คนเหล่านี้ไม่ควรเก็บพระคริสต์
ไว้ในใจของตนเอง ซ่อนไว้ราวกับสมบัติ
ท่ีน่าหึงหวง ศักด์ิสิทธิ์และอ่อนหวานเพื่อ
ให้ตนเองชื่นชมเพียงล�าพัง และก็ไม่ควร
ส�าแดงความรักของพระคริสต์ให้เฉพาะ 
กับผู้ที่ตนเองชื่นชอบเท่านั้น เราควรสอน 
นักเรียนทั้งหลายให้มีพระลักษณะของ 
พระคริสต์ในการแสดงความเห็นอกเห็นใจ
และอารมณ์ทางสังคมต่อผู ้ที่ตกระก�า
ล�าบากอย่างรุนแรงแม้ว่าคนเหล่านีจ้ะไม่ใช่
มิตรสหายท่ีพวกเขาเลือกเองก็ตาม ใน 
ทกุเวลาและทกุสถานท่ี พระเยซทูรงส�าแดง 
ถึงความเป็นห่วงที่เต็มไปด้วยความรัก
ต่อครอบครัวมนุษย์ และทรงทอแสงแห่ง
ความศรัทธาอันมีพลังบันดาลใจออกจาก
รอบกายพระองค์ นักเรียนทั้งหลายจะต้อง
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ได้รับการสอนให้ปฏบิัติตามแบบอย่างของ
พระองค์ พวกเขาควรถูกสอนให้ส�าแดง
ความห่วงใย ความเหน็อกเหน็ใจและความ
รักแบบคริสเตียนแก่เพื่อนเยาวชนของ
ตน และพากเพียรน�าเพื่อนเหล่านั้นมาหา
พระเยซ ูในใจของพวกเขาควรมีพระคริสต์
สถิตอยู่เป็นเหมือนธารน�้าพุที่ไหลรินไปสู่
ชีวิตนิรันดร์ สร้างความสดชื่นแก่ทุกคนที่
พวกเขาตดิต่อสมัพนัธ์ด้วย {MYP 405.3}

การรับใช้ที่เต็มใจและเปี ่ยมด้วย
ความรักต่อผู้อื่นในยามท่ีพวกเขาตกทุกข์
ล�าบากเช่นนีน้บัว่าเป็นส่ิงท่ีมีค่าต่อพระเจ้า 
ดังนั้น แม้ในขณะท่ียังเรียนอยู่ในโรงเรียน 
หากนักเรียนสัตย์ซื่อต่อศาสนาที่ตนเอง
อ้างแล้ว พวกเขาเป็นมิชชันนารีอย่างมี
ชีวิตเพื่อพระเจ้าได้ ทั้งหมดนี้ย่อมต้องใช้
เวลา แต่เวลาที่ใช้ไปกับเร่ืองเหล่านี้นั้นให้
ผลคุม้ค่า เพราะด้วยวิธนีี ้นกัเรียนจะเรยีน

รู ้วิธีน�าเสนอศาสนาคริสต์ไปสู ่ชาวโลก 
{MYP 406.1}

พระค ริสต ์ ไม ่ เคยปฏิ เสธ ท่ีจะ
คลุกคลีกับผู ้อื่นด้วยการสนทนาอย่าง
มีไมตรีจิตร เม่ือได้รับค�าเชิญจากเหล่า 
ฟาริสหีรอืคนเกบ็ภาษใีห้ไปร่วมรับประทาน 
อาหาร พระองค์ทรงรับค�าเชิญ ในโอกาส
เช่นนี้ ทุกถ้อยค�าท่ีพระองค์ทรงเอ่ยออก
มามีน�้าเสียงท่ีประทานชีวิตแก่ผู ้ท่ีได้ยิน 
เพราะพระองค์ทรงใช้โอกาสรับประทาน
อาหารเหล่านี้ถ่ายทอดบทเรียนอันล�้าค่า
เพื่อให้พวกเขาน�าไปประยุกต์ใช้ตามความ
จ�าเป็นของแต่ละคน ด้วยวิธีนี้ พระคริสต์
จึงทรงสอนสาวกทั้งหลายของพระองค์
ถึงวิธีปฏิบัติตนเม่ืออยู่ในกลุ่มผู้ที่ไม่เคร่ง
ศาสนาและผู ้ท่ีมีศาสนา--“Testimonies 
for the Church,” Vol. 6, pp. 172, 173. 
{MYP 406.2}

ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่การงานขนาดเล็กด้วยความสัตย์ซื่อ

จะมีความพร้อมที่จะรับมือกับความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่

{MYP 143.3}
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บทที่

138 หลักกำรชี้น�ำทำง

หัวใจเป็นของพระเยซู พระองค์
ทรงช�าระราคาล�้าค่าเกินกว่าจะประเมินได้
เพื่อไถ่จิตวิญญาณเหล่านี้ และพระองค์
ยังทรงท�าหน้าท่ีผู้ไกล่เกล่ียแก้ต่างให้เรา
ต ่อเบ้ืองพระพักตร ์ของพระบิดา ทรง
อ้อนวอนแทนเราไม่ใช่ในฐานะผู้เรียกร้อง 
แต่ในฐานะของผู้พิชิตเพื่ออ้างสิทธิ์ในสิ่ง 
ทีเ่ป็นของพระองค์ พระองค์ทรงอยู่ในฐานะ 
ที่จะประทานความรอดได้อย ่างเต็มที่ 
เพราะพระองค์ทรงเคยด�าเนนิชวีติเพือ่ไกล่
เกลี่ยให้เรามาแล้ว หัวใจหนุ่มแน่นเป็น
เคร่ืองถวายบูชาอันล�้าค่า เป็นของขวัญ
ที่มีคุณค่ามากท่ีสุดเพื่อถวายแด่พระเจ้า 
ทุกสิ่งที่คุณเป็น ทุกความสามารถท่ีคุณมี 
ล ้วนเป็นสินทรัพย์ศักด์ิสิทธิ์ ท่ีพระเจ ้า
ประทาน และจะต้องถวายคืนพระองค์
อย่างเต็มใจและบริสุทธิ์ศักด์ิสิทธิ์ คุณไม่
อาจถวายคืนสิง่ใดทีพ่ระองค์ไม่ได้ประทาน
แก่คุณ ดังนั้น เม่ือถวายหัวใจคืนสู่พระเจ้า 
หัวใจนั้นจะต้องเป็นของขวัญซึ่งพระองค์
ทรงไถ่ถอนคืนมาและเป็นกรรมสิทธิ์ของ
พระองค์ {MYP 407.1}

มีผู้อ้างสิทธิ์หลายฝ่ายในเรื่องของ
เวลา ความรักและพละก�าลังของเยาวชน 
ซาตานอ้างสิทธิ์ว่าเยาวชนท้ังหลายเป็น
สมบัติของมัน และมีเยาวชนจ�านวนมาก
ต่างมอบความสามารถท้ังหมดรวมท้ัง 
ตะลันต์ทั้งหมดท่ีตนมีให้แก่มัน โลกเรียก 

ร้องสิทธิ์ในหัวใจ แต่หัวใจดวงนั้นเป็น
กรรมสิทธิ์ของพระผู้ไถ่ต่างหาก หากมอบ
ให้แก่โลก หัวใจดวงนั้นจะเต็มไปด้วย
ความกังวล ความเศร้าและความสิ้นหวัง 
มันจะกลายเป็นมีมลทินและทุจริต การ
มอบความรักและการรับใช้ของหัวใจของ
คุณให้กับโลกจัดเป็นการลักขโมยชนิดที่
เลวทรามที่สุด  ท้ังนี้เพราะหัวใจเหล่านี้
เป็นกรรมสิทธ์ิของพระเจ้า คุณจะไม่ได้
ก�าไรอะไรจากการมอบหัวใจของคุณให้แก่
การแสวงหาความเพลิดเพลินส�าราญใจ 
{MYP 407.2}

ศัตรูของความชอบธรรมมีความ
สนุกสนานทุกรูปแบบพร ้อมจัดให ้แก ่
เยาวชนในทุกสภาพของชีวิต และไม่ใช่มี
เฉพาะในเมืองใหญ่ทีแ่ออดัเท่านัน้ แต่มีอยู่
ทุกหนทุกแห่งที่มีมนุษย์อาศัยอยู่ ซาตาน
รักท่ีจะยึดครองเยาวชนไว้เป็นทหารของ
มัน จอมปีศาจตนนี้ รู ้ ดีว ่าจะใช้กลยุทธ์
อะไรมาจัดการ และมันแสดงสติปัญญา
อันร ้ายกาจของมันด ้วยการประดิษฐ ์
ขนบธรรมเนียมและความสนุกสนาน 
เพลิดเพลินให้แก่เยาชนเพื่อแยกความรัก 
ของพวกเขาให้ออกจากพระเยซคูริสต์. . . . 
{MYP 407.3}

บุตรผลำญทรพัย์
บทเรียนเรื่องบุตรผลาญทรัพย์เป็น
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อุทาหรณ์ของการอบรมส่ังสอนเยาวชน 
ด้วยชีวิตท่ีรักความสนุกสนานเพลิดเพลิน
และหมกมุ่นในบาป เขาถลุงทรัพย์สิน
มรดกส่วนของตนไปกับการด�าเนินชีวิต
อย่างส้ินเปลือง  เขาขาดเพื่อนและอยู ่
ในดินแดนต่างถิ่น  เขาสวมเส้ือผ้าขาด
วิ่น หิว กระหายแม้เศษอาหารท่ีใช้เล้ียง
สุกร ความหวังสุดท้ายคือกลับไปอย่าง
ส�านึกผิดและถ่อมตน สู่บ้านของพ่อผู้ให้
ก�าเนิด ซึ่งยังคงยินดีต้อนรับ ให้อภัยและ
รับเขากลับเข้ามาสู่หัวใจของพ่อ เยาวชน
มากมายก�าลังประพฤติตนเหมือนเขา 
ด้วยการใช้ชวีติอย่างไม่ระมัดระวงั ใส่ใจแต่
ความสนุกสนานเพลิดเพลิน ใช้จ่ายอย่าง
สุรุ่ยสุร่าย ละทิ้งน�้าพุแห่งชีวิตซึ่งเป็นน�า้พุ
แห่งความสุขอันแท้จริง และสกัดบ่อน�้า
แตกไว้ส�าหรับตนเอง เป็นบ่อท่ีขงัน�า้ไม่ได้ 
[เยเรมีย์ 2:13] {MYP 408.1}

ค�ำเชิญชวนแห่งพระคุณ 
ของพระเจ้ำ

ค� า เชิญชวนแห ่ งพระ คุณของ
พระเจ้ามาถึงเยาวชนทุกคนดังนี้  “บุตร
ของเราเอ๋ย จงมอบหัวใจของเจ้าแก่เรา 
เราจะรักษามันไว้ให้บริสุทธิ์ เราจะตอบ
สนองความปรารถนาของมันด้วยความ
สุขท่ีแท้จริง” พระเจ้าทรงปรารถนาท่ีจะ
ท�าให้เยาวชนมีความสุข จึงเป็นเหตุผล
ที่พระองค์ทรงประสงค์ให้พวกเขามอบ
หัวใจไว้ในการดูแลของพระองค์ เพื่อให้
อวัยวะทุกส่วนของร่างกายรับการดูแลให้
อยู่ในสภาพท่ีแข็งแรงและกระฉับกระเฉง 

เยาวชนเป็นผู้ถือครองของประทานแห่ง
ชีวิตท่ีพระเจ้าทรงมอบให้ พระองค์เป็นผู้
ท�าให้หัวใจเต้น เป็นผู้ประทานพละก�าลัง
แก่อวัยวะทุกส ่วน ความสนุกสนานที่
สะอาดบรสิทุธิจ์ะไม่ท�าให้ของประทานของ
พระเจ้าแม้แต่ชิ้นเดียวเสื่อม ทุกครั้งท่ีเรา
แสวงหาความสนุกสนานท่ีแยกเราออกไป
จากพระเจ้า เราก�าลังท�าบาปต่อร่างกาย
ของเราเองและท�าบาปต่อพระเจ้า เยาวชน
จะต้องพึงส�านึกไว้ว่าพวกเขาถูกน�ามาวาง
ไว้บนโลกใบนี้เพื่อการทดสอบ เพื่อดูว่า
อปุนสิยัของพวกเขาเหมาะทีจ่ะใช้ชวีติร่วม
กับทตูสวรรค์ได้หรือไม่ {MYP 408.2}

เม่ือเพื่อนๆ ของคุณชักชวนคุณ
ให้เข้าสู่ทางชั่วและเร่ืองไร้สาระและส่ิงรอบ
ตัวคุณมีแต่จะเย้ายวนคุณให้ลืมพระเจ้า 
ให้ท�าลายความสามารถที่พระเจ้าทรง
วางใจประทานให้คุณดูแล ท้ังยังบ่ันทอน
ความสง่างามในอุปนิสัยของคุณ จงต่อ
ต้านขัดขืนส่ิงเหล่านี้  โปรดจ�าไว้ว่าคุณ
เป็นสมบัติของพระเจ้า พระองค์ทรงไถ่
มาด้วยราคาสูงค่ายิ่งคือด้วยการทนทุกข์
ทรมานของพระบุตรของพระเจ้า.  .  .  . 
{ MYP 409.1}

พระเยซูองค์พระผู ้ เป ็นเจ ้าทรง
เรียกร้องให้คุณท�างานรับใช้ พระองค์ทรง 
รักคุณ หากคณุรู้สกึคลางแคลงใจในความรกั 
ของพระองค์ ขอให้มองไปท่ีเนนิเขาคาลวารี 
ความกระจ่างที่ส่องออกจากกางเขนนั้น 
สะท้อนให้เหน็ถงึความยิง่ใหญ่แห่งความรัก 
ซึ่ งไม ่ มีภาษาใดบรรยายได ้   “ใครที่ มี
บัญญัติของเราและประพฤติตามบัญญัติ
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เหล่านั้น คนนั้นเป็นคนที่รักเรา” ยอห์น 
14:21 เราต้องคุ้นเคยกับการขยันศึกษา
พระบัญญัติของพระเจ ้า และแสดงให้
เห็นว่าเราเป็นบุตรธิดาที่อยู่ในโอวาทของ
พระองค์ {MYP 409.2}

โอบล้อมด้วยพระเมตตำคุณ 
ของพระเจ้ำ

พระเมตตาคุณของพระเจ้าอยู่ราย
ล้อมคุณในทุกขณะ และจะเป็นประโยชน์
ต่อตัวคุณเองหากรู้จักใคร่ครวญว่าคุณได้
รับพระพรมาอย่างไรและได้มาจากไหน
ในแต่ละวัน โปรดให้พระพรอันล�้าค่าของ
พระเจ้าปลุกความส�านึกในพระคุณของ
พระเจ้าขึ้นในตัวของคุณ คุณไม่อาจจะนับ
พระพรต่างๆ ของพระเจ้าได้ พระเมตตา
แห่งความรักอันม่ันคงที่ทรงส�าแดงแก่คุณ
นั้นมีมากมายดังหยาดฝนที่แสนสดชื่น 
เมฆแห่งความเมตตาปกคลุมอยู่เหนือคุณ 
และพร้อมที่จะเทหลั่งลงมาให้คุณ หาก
คุณจะส�านึกคุณค่าในของประทานอัน
ล�้าค่าแห่งความรอดแล้ว คุณก็จะสัมผัส
ถึงความสดใหม่ในแต่ละวัน สัมผัสถึงการ
คุ้มครองและความรักของพระเยซู และ
คณุก็จะถกูน�าพาไปสู่เส้นทางแห่งสันตสิขุ 
{MYP 409.3}

โปรดมองไปยังสิ่งต่างๆ ท่ีเต็มไป 
ด้วยพระสิริของพระเจ้าในธรรมชาติ แล้ว 
ให้หวัใจของคณุเปิดกว้างด้วยความซาบซึง้ 
ถึงพระคุณของพระผู ้ประทานให ้   ใน
หนังสือแห่งธรรมชาติได้บรรจุการศึกษา
ที่เป็นประโยชน์มากมายต่อจิตใจและสติ

ปัญญา จงอย่าเป็นผู้ท่ีอกตัญญูและไม่ย้ัง
คิด จงเปิดสายตาแห่งความเข้าใจของ
คุณออกให้กว้าง มองไปยังความสวยงาม
ต ่างๆ  ท่ีประสานกันอย ่างคล ้องจอง
ตามกฎเกณฑ์ของพระเจ้าที่ปรากฏใน
ธรรมชาติ และจงรู้สึกทึ่งและแสดงความ
เคารพนับถือต ่อพระผู ้สร ้ างของคุณ 
พระองค์ทรงเป็นพระผู้ครอบครองสูงสุด
แห่งฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก จงมองดู
พระองค์ด้วยสายตาแห่งความเชื่อศรัทธา
ว่าพระองค์ทรงก�าลังโน้มพระกายมาเหนือ
ตัวคุณด้วยความรัก พร้อมกับตรัสด้วย
ความเมตตาปรานว่ีา “บตุรธดิาของเราเอ๋ย 
จงมอบหัวใจของพวกเจ้าแก่เรา” จงจ�านน
ต่อพระเยซูและด้วยหัวใจที่กตัญญูคุณก็
จะพูดตอบได้ว่า “ข้าเองทราบว่าพระผู้ไถ่
ของข้าทรงพระชนม์อยู”่ โยบ 19:25 ความ
เชื่อศรัทธาของคุณในองค์พระเยซูจะเสริม
ก�าลังแก่ทุกจุดประสงค์ซึ่งสอดคล้องกับ
อปุนสิยัคณุ {MYP 410.1}

ความผาสุก สันติสุข ความชื่นชม
ยินดีและความส�าเร็จท้ังปวงในชีวิตนี้ล้วน
ขึ้นอยู่กับความเชื่ออันแท้จริงต่อพระเจ้า 
ความเชือ่นีจ้ะกระตุน้ให้เกดิการเชือ่ฟังและ
ปฏิบัติตามพระบัญญัติต่างๆ ของพระเจ้า 
ความรู้และความเชื่อในพระเจ้าเป็นเครื่อง
ยับย้ังท่ีเข้มแข็งท่ีสุดต่อการประพฤติชั่ว
ทุกรูปแบบและเป็นแรงชักจูงให้ประกอบ
การดท้ัีงปวง {MYP 410.2}

จงเชื่อพระเยซูว่าพระองค์ทรงอภัย 
โทษบาปของคุณได้ พระองค์ทรงปรารถนา 
ให้คุณมีความสุขในสถานที่ซึ่งพระองค์ 
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ทรงไปจดัเตรียมไว้ส�าหรบัคุณ พระองค์ทรง 
ประสงค์ให้คุณอยู่กับพระองค์และมีชีวิต 
นิรันดร์พร้อมกับได้รับมงกุฎแห่งพระสิริ-- 

The Youth’s  Instructor, January 5, 
1887. {MYP 410.3}

รักแท้จะแสดงพระคุณของพระเจ้าออกมาให้เห็น

--ความถ่อมตน ความเรียบง่าย  ความจริงใจ

ความมีศีลธรรมและศาสนา--จะปรากฏในทุกย่างก้าว

ที่น�าไปสู่ความสัมพันธ์ของการแต่งงาน

{MYP 459.3}
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บทที่

139 อิทธิพลของมิตรสหำย

เป็นเร่ืองหลีกเล่ียงไม่ได้ท่ีเยาวชน
จะต้องคบหาเพื่อนฝูงและจ�าเป็นต้องรับรู้
ได้ถึงอิทธิพลของพวกเขา การผูกมัดจิต
วิญญาณเข้าด้วยกันเป็นการเชื่อมโยงท่ี
น่าประหลาดเพื่อว่าหัวใจดวงหนึ่งจะตอบ
สนองหัวใจของอีกดวงหนึ่ง คนหน่ึงเข้าใจ
แนวคิด ทัศนคติและจิตวิญญาณของอีก
คนหนึ่ง การผูกพันเช่นนี้อาจเป็นพระพร
หรือเป็นค�าสาปแช่งก็ได้  เยาวชนช่วย
ส่งเสริมและปรับปรุงซึ่งกันและกัน ช่วย
พัฒนาพฤติกรรม นิสัย ความรู้ หรือไม่ก็
ปล่อยให้ตวัเองเป็นคนเลินเล่อ ไม่สจุริตจน
ส่งอทิธพิลทีเ่สือ่มศลีธรรม {MYP 411.1}

เร่ืองการเลือกคบหาเพื่อนฝูงนั้น
นักเรียนควรพิจารณาเรียนรู้ด้วยความเอา
จริงเอาจัง ท่ามกลางเยาวชนในโรงเรียน
ของเรา มีคนอยู่สองจ�าพวก นั่นคือพวก
ที่แสวงหาการสร้างความพอพระทัยของ
พระเจ้ารวมทั้งเชื่อฟังครูของพวกเขากับ
พวกทีเ่ตม็ไปด้วยวญิญาณแห่งความไร้กฎ
ระเบียบ หากเยาวชนใดไปเดินตามกลุ่ม
ที่ตั้งใจแต่จะท�าส่ิงชั่วร้าย ก็จะรับอิทธิพล
ซึ่งจะแยกพวกเขาไปอยู่ฝ่ายศัตรูของจิต
วิญญาณ พวกเขาจะชักน�าผู ้ท่ีไม่ยึดม่ัน
หลักการของความซื่อสัตย์อย่างไม่สั่น
คลอนให้เดินไปในทางท่ีผดิ {MYP 411.2}

วลีท่ีว่า “พาเพื่อนของคุณมาให้ฉัน
รู้จัก แล้วฉันจะเปิดเผยอุปนิสัยของคุณ

ออกมาให้เหน็” นัน้เป็นค�าพดูท่ีถกูต้องเลย
ทเีดยีว เยาวชนไม่ตระหนักวา่เป็นเรือ่งสม
เหตสุมผลเพยีงไรท่ีทัง้อปุนสัิยและชือ่เสียง
ของพวกเขาจะถูกกระทบจากการเลือก
เพื่อนฝูงท่ีพวกเขาคบหา คนเราแสวงหา
เพื่อนฝูงที่มีรสนิยมและนิสัยรวมทั้งความ
ประพฤติที่ถูกคอ ผู้ใดท่ีชอบเข้าสังคมกับ
ผู้ที่ประมาทเลินเล่อและชั่วร้ายมากกว่า
กับผู้ท่ีมีสติปัญญาและคุณงามความดีเปิด
เผยให้เห็นว่าอุปนิสัยของเขานั้นบกพร่อง 
ในตอนแรกรสนิยมและนิสัยของเขาอาจ
ไม่เหมือนกลุ ่มคนที่เขาเลือกท่ีจะคบหา
ก็ได้ แต่เม่ือคลุกคลีกับชนกลุ่มนี้นานเข้า 
ความคิดและความรู้สึกของเขาจะเปล่ียน
ไป เขายอมสลัดท้ิงหลักการแห่งความ
ชอบธรรมและจมลงสู่ระดับของกลุ่มคนท่ี
เขาคบหาอย่างส้ินคิดและหลีกเล่ียงไม่ได้ 
ธารน�้ารับคุณสมบัติบางอย่างจากดินที่มัน
ไหลผ่านไปฉันใด หลักการและนิสัยของ
เยาวชนก็จะค่อยๆ ถูกแต้มด้วยอุปนิสัย
ของกลุ่มคนท่ีเขาคลุกคลีด้วยฉันนั้น. . . . 
{MYP 411.3}

เครื่องวัดควำมเข้มแข็ง	
ความเข้มแขง็ของอปุนสิยัประกอบ

ด้วยสองสิ่ง คือพลังความตั้งใจและพลังใน
การควบคุมตนเอง เยาวชนมากมายหลง
ผิดคิดว่าการมีอารมณ์รุนแรงแบบไม่อาจ
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ควบคุมได้เป็นความเข้มแข็งของอุปนิสัย 
แต่ความจริงคือผู้ท่ีควบคุมอารมณ์ตนเอง
ไม่ได้จะเป็นคนอ่อนแอ คุณสมบัติท่ีย่ิง
ใหญ่อย่างแท้จริงของศักด์ิศรีมนุษย์น้ันวัด
ด้วยความสามารถในการข่มความรูส้กึของ
ตนเอง ไม่ใช่ให้ความรู้สึกข่มตัวเขา ผู้ท่ี
เข้มแข็งที่สุดคือผู้ที่อ่อนไหวต่อการถูกล่วง
ละเมิดสิทธิ์ แต่ยังสามารถยับย้ังอารมณ์
และให้อภยัศตัรขูองตนได้ {MYP 412.1}

พระเจ ้าประทานพละก�าลังทาง
ปัญญาและทางศีลธรรมแก่เรา แต่ใน
ขอบเขตใหญ่ระดับหน่ึงแล้ว ทุกคนต่าง
เป็นสถาปนิกของอุปนิสัยของตนเอง ทุก
วันโครงสร้างนี้จะบรรลุใกล้ความสมบูรณ ์
พระวจนะของพระเจ้าเตือนเราให้ใส่ใจวิธี
การสร้างของเรา เพื่อคอยดูว่าอาคารของ
เราตั้งฐานรากอยู่บนศิลานิรันดร์  เวลา
ก�าลังจะมาถึงเม่ือผลงานของเราจะเปิด
เผยออกมาปรากฏตามทีมั่นเป็น บัดนีเ้ป็น
เวลาท่ีคนทั้งหลายต้องปลูกฝังพละก�าลังที่
พระเจ้าประทานแก่พวกเขา เพื่อพวกเขา
จะหล่อหลอมอุปนิสัยให้ก่อเกิดประโยชน์
ในชวีตินีแ้ละในชวีติทีส่งูส่งกว่าในภายภาค
หน้า {MYP 412.2}

ความเชื่อในพระคริสต์ว่าพระองค์
ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดส่วนตัวของเรา
จะเสริมพลังและความม่ันคงให้กับอุปนิสัย 
ผู ้ที่ มีความเชื่อแท้จริงในพระคริสต์จะ
เป็นผู้มีสติสัมปชัญญะ ระลึกอยู่เสมอว่า
พระเนตรของพระเจ้าทรงเฝ้าดูพวกเขาอยู่ 
ว ่าพระองค์ผู ้ทรงวินิจฉัยมนุษย์ทุกคน
ก�าลังวัดคุณค่าทางศีลธรรมของพวกเขา 

และชาวสวรรค์ผู ้ปราดเปร่ืองทั้งหลาย
ก�าลังติดตามดูว่าพวกเขาก�าลังพัฒนา
อปุนสิยัไปในลกัษณะใด {MYP 413.1}

เหตุผลที่เยาวชนท�าผิดมากมาย
หลายอย่างอันร ้ายแรงนั้นเป ็นเพราะ
พวกเขาไม่ยอมเรียนรู้จากประสบการณ์
ของผู ้ที่ด�าเนินชีวิตมายืนยาวกว่าพวก
เขา นักเรียนท้ังหลายไม่อาจมองข้ามค�า
เตือนต่างๆ และค�าส่ังสอนของพ่อแม่และ
ครูราวกับว่าเป็นเรื่องตลกหรือค�าล้อเล่น 
พวกเขาควรทะนุถนอมทุกบทเรียนด้วย
การตระหนักในเวลาเดียวกันว่าตนเอง
จ�าเป็นต้องได้รับค�าสอนท่ีลึกซึ้งกว่าท่ี
มนุษย์จะส่ังสอนได้  เม่ือใดที่พระคริสต์
สถิตในดวงใจด้วยความเชื่อ พระวิญญาณ
ของพระองค์จะเป็นพลังเพื่อช�าระและเพิ่ม
ชีวิตชีวาแก่จิตวิญญาณ สัจธรรมในใจ
ไม่พลาดที่จะส่งอิทธิพลของการแก้ไขใน
ชวีติ. . . . {MYP 413.2}

ขอให้นกัเรียนทัง้หลายทีอ่ยูห่่างไกล 
จากบ้านและไม่อยู่ภายใต้การดูแลเอาใจใส ่
โดยตรงของพ่อแม่ของตนอีกต่อไปจดจ�า 
ไว้เสมอว่า สายพระเนตรของพระบิดา 
บนสวรรค์เฝ้าติดตามพวกเขาอยู่ พระองค์ 
ทรงรักเยาวชน พระองค์ทรงทราบถงึความ 
ต้องการของพวกเขา พระองค์ทรงเข้าพระทยั 
ถึงภัยจากการถูกทดลองของพวกเขา 
พระองค์ทรงเห็นพวกเขามีศักยภาพอัน 
ยิง่ใหญ่และทรงพร้อมท่ีจะให้ความช่วยเหลอื 
เพื่อให้ทุกคนก้าวถึงมาตรฐานสูงสุด หาก 
พวกเขาตระหนกัถงึความจ�าเป็นและแสวงหา 
การทรงช่วยของพระองค์ {MYP 413.3}



344 ] 
Messages to Young People
ข่าวประเสริฐส�าหรับเยาวชน

นักเรียนทั้งหลาย ทุกคืนและวันค�า
อธิษฐานของคุณพ่อคุณแม่ขึ้นไปสู่พระเจ้า
เผื่อคุณ ทุกวันเวลา ความห่วงใยของพวก
ท่านติดตามคุณไปทุกแห่งหน จงคอยฟัง
ค�าอ้อนวอนรวมทั้งค�าตักเตือนของพวก
เขา และตัดสินใจอย่างแน่วแน่ว่าทุกวิถี
ทางที่อยู่ในอ�านาจของคุณนั้น คุณจะยกชู
ตัวคุณข้ึนอยู่เหนือความชั่วท่ีรายล้อมตัว
คุณไว้ คุณไม่อาจรู้ทันว่าศัตรูของคุณจะใช้
เล่ห์กลอะไรท�าลายสติปัญญาและนิสัยของ
คุณและพัฒนาหลักการไร้คุณธรรมในตัว
คณุ {MYP 413.4}

คุณอาจมองไม่เห็นถึงภัยอันตราย 
ในก้าวแรกที่เข้าไปสู ่ความเหลาะแหละ
ไม่เอาจริงเอาจังและการแสวงหาความ
ส�าราญเพลิดเพลิน และคิดอยู ่ว ่าเ ม่ือ
ต้องการเปล่ียนทางเดิน คุณก็จะสามารถ 
กลับไปท�าดีได้ในทันทีอย่างง่ายเหมือน 
สมัยก่อนที่จะยอมให้ตัวเองไปท�าความชั่ว 
แต่ความคิดนี้ผิด จากการเลือกคบหา
เพือ่นเลวจะน�าคุณให้ก้าวออกจากทางแห่ง
คุณธรรมทีละก้าวๆ เข้าไปสู่การไม่เชื่อฟัง
และการส�ามะเลเทเมาลึกย่ิงขึ้นทุกขณะซึ่ง
คร้ังหนึง่คุณคดิว่าเป็นไปไม่ได้ทีค่ณุจะเดิน
บนเส้นทางนัน้ {MYP 414.1}

นักเรียนท่ียอมแพ้ต่อการทดลอง
จะบ่ันทอนความตัง้ใจของเขาท่ีจะประกอบ
การดี และคนท่ีกระท�าการผดิจนกลายเป็น
ตัวแทนของศัตรูของจิตวิญญาณจะต้อง
รายงานต่อพระเจ้าถึงการมีส่วนลงมือวาง
หินสะดุดตามทางของผู้อ่ืน ท�าไมนักเรียน
จึงเอาตนเองไปเชื่อมโยงกับจอมกบฏ 

ย่ิงใหญ่น้ันเล่า ท�าไมพวกเขาจึงต้องไป
เป็นตัวแทนของมันเพื่อลวงล่อผู้อื่นเล่า ใน
ทางตรงข้าม ท�าไมจึงไม่ศึกษาเพื่อหาทาง
ช่วยและให้ก�าลังใจแก่เพื่อนนักเรียนและ
คณุครขูองพวกเขา มันเป็นสทิธพิเิศษของ
พวกเขาท่ีจะช่วยครูบาอาจารย์ของพวก
เขาแบกรับภาระต่างๆ และเผชิญหน้า
กับบรรดาความวุ่นวายที่ซาตานจะท�าให้
หนักอกและล�าบากใจอย่างผิดหวัง พวก
เขาอาจจะมีทางช่วยสร้างบรรยากาศท่ี
เป็นประโยชน์และเบิกบานส�าราญใจได ้
นักเรียนทุกคนสามารถที่จะชื่นชมยินดี
กับการรับรู้ว่าเขายืนอยู่ฝ่ายพระคริสต ์
ซึ่งแสดงออกโดยการเคารพต่อความมี 
ระเบียบเรียบร้อย ความขยนัและการเชือ่ฟัง 
และปฏิเสธที่จะยอมแม้แต่เศษเส้ียวเดียว
ของศักยภาพหรือแรงจูงใจของตนให้แก่
ศัตรูตัวยงของทุกส่ิงท่ีดีงามและท่ียกชู
ระดับจติใจ {MYP 414.2}

นักเรียนที่มีจิตส�านึกในเร่ืองของ
สัจธรรมและมีความรู้อันแท้จริงในหน้าท่ี
จะมีศักยภาพโน้มน้าวเพื่อนนักเรียนด้วย
กันให้หันไปหาพระคริสต์ได้  เยาวชนที่
ยอมแบกแอกร่วมกับพระผูช่้วยให้รอดของ
ตนจะไม่เป็นคนเกเร ไม่มุ่งอยู่แต่กับการ
แสวงหาความสนุกสนานและการสนอง
ความต้องการของตนเอง เพราะว่าพวก
เขาเป็นผู้ร่วมเป็นหนึ่งอยู่ในจิตวิญญาณ
กับพระคริสต์ และจะลงมือท�างานร่วมเป็น
หนึ่งเดียวกับพระคริสต์ นักเรียนที่อาวุโส
กว่าควรจดจ�าไว้ว่าเป็นหน้าที่ของตนท่ีจะ
หล่อหลอมนิสัยและความประพฤติของ
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นักเรียนรุ่นน้อง และพวกเขาควรแสวงหา
ทุกโอกาสท่ีจะท�าหน้าท่ีให้ดีท่ีสุด จงให้
นักเรียนเหล่านี้ตั้งใจอย่างแน่วแน่ว่าจะ
ไม่ใช้อิทธิพลของตนทรยศเพื่อนนักเรียน
ด้วยกันให้ไปอยู ่ในก�ามือของฝ่ายศัตรู 
{MYP 415.1}

พระเยซูจะทรงเป็นผู ้ช ่วยเหลือ 
ทุกคนที่ไว้วางใจในพระองค์ ผู้ที่ติดสนิท
กับพระคริสต์จะมีความสขุตดิอยู่กบัตนเอง
เสมอ พวกเขาเดินตามทางที่พระผู้ช่วยให้ 
รอดทรงน�า และเพื่อเห็นแก ่พระองค ์
พวกเขาได้ยอมเอากายฝ่ายเนือ้หนงัพร้อม 
ทั้งความใคร่และตัณหาตรึงอยู่บนกางเขน 
พวกเขาสร้างความหวงัของตนบนพระครสิต์ 
และพายขุองโลกนีก้ไ็ม่มีก�าลังกวาดพวกเขา 
ให้ล้มจากรากฐานอนัม่ันคงได้ {MYP 415.2}

ควำมไว้วำงใจได้และซื่อสัตย์
คุณหนุ่มสาวท้ังหลาย เร่ืองน้ีขึ้น

อยู่กับการตัดสินของคุณว่าจะเป็นคนท่ี
วางใจได้และซื่อสัตย์ เป็นคนท่ีพร้อมและ
แน่วแน่ท่ีจะยืนหยัดในจุดยืนของความ
ถูกต้องในทุกสถานการณ์หรือไม่  คุณ
ปรารถนาท่ีจะปลูกฝังนิสัยท่ีถูกต้องหรือ
เปล่า เช่นนั้นแล้วจงแสวงหากลุ่มเพื่อนฝูง 
ที่มีศีลธรรมผู ้ซึ่งเป้าหมายของพวกเขา
ฝักใฝ่ไปในทางที่ดี ช่วงเวลาอันล�้าค่าของ
การทดสอบที่ประทานให้คุณน้ันมีไว้เพื่อ
ให้คุณก�าจัดความบกพร่องในอุปนิสัย
ของพวกคุณและเป็นสิ่งท่ีพวกคุณควร
ต้องพยายามท�า ไม่เพียงเพื่อคุณจะได้รับ
ชีวิตในอนาคตเท่านั้นแต่เพื่อท่ีคุณจะเป็น

ประโยชน์ในชีวิตนี้อีกด้วย อุปนิสัยท่ีดีงาม
เป็นต้นทุนที่มีคุณค่ามากกว่าทองค�าและ
เงิน ความตื่นตกใจและความล้มเหลวส่ง
ผลกระทบต่อต้นทุนนี้ไม่ได้ และในวันนั้น
เม่ือสมบัติต่างๆ ของโลกจะต้องถูกกวาด
ท้ิงไป อุปนิสัยที่ดีนี้จะน�าความม่ังค่ังกลับ
คืนมา ความซื่อตรง ความแน่วแน่และ
ความอดทนนานเป็นคุณสมบัติที่ทุกคน
ควรแสวงหาด้วยความจริงใจท่ีจะปลูกฝัง
ไว้ เพราะอุปนิสัยที่ดีจะสวมพละก�าลังซึ่ง
ไม่มีสิ่งใดต่อต้านได้ให้กับผู้เป็นเจ้าของ 
เป็นพละก�าลังทีจ่ะท�าให้เขามีความเข้มแขง็ 
เพือ่ประกอบการดี เข้มแข็งเพือ่ต้านความชัว่ 
เข้มแข็งเพือ่อดทนต่อภยัพบัิต ิ{MYP 415.3}

ความชื่นชอบสัจธรรม และการ
ตระหนักถึงความรับผิดชอบเพื่อถวาย
เกียรติพระเจ้าเป็นแรงกระตุ้นอันทรงพลัง
ที่สุดในบรรดาแรงจูงใจทั้งหมดเพื่อการ
พัฒนาสติปัญญา ด้วยแรงผลักดันเพื่อ
ให้เกิดการกระท�าเช่นนี้ นักเรียนจะไม่
เป็นคนเหลวไหล เขาจะเอาจริงเอาจังอยู่
ตลอดเวลา เขาจะเล่าเรียนศึกษาราวกับ
ว่าอยูภ่ายใต้สายพระเนตรของพระเจ้าโดย
ตระหนักดีว่าชาวสวรรค์ทั้งหมดถูกเกณฑ์
ให้ท�างานเก่ียวกับการศึกษาของเขา เขา
จะเป็นผู ้ท่ีมีจิตใจสูงส่ง เอื้อเฟื ้อเผื่อแผ ่
เมตตากรุณา สุภาพถ่อมตน เป็นเหมือน
พระคริสต์และมีประสิทธิภาพ หัวใจและ
ความคิดจิตใจจะท�างานสอดคล้องกับ
พระประสงค์ของพระเจ้า--“Counsels 
to Teachers, Parents, and Student,” 
pp. 220-226. {MYP 416.1}
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140 อ�ำนำจโน้มน้ำวชักจูง

ชีวิตของพระคริสต์มีอ�านาจชักจูง 
ที่ เป ิดกว ้างออกตลอดเวลาอย่างไม ่มี 
ขอบเขตจ�ากัด เป็นอ�านาจโน้มน้าวซึ่ง
เชื่อมโยงพระองค์เข ้ากับพระเจ ้าและ
กับครอบครัวมนุษย์ โดยทางพระคริสต ์
พระเจ้าประทานอ�านาจโน้มน้าวให้มนุษย์
เพื่อให้เขาไม่มีทางท่ีจะด�าเนินชีวิตเพื่อ
ตนเอง เราแต่ละคนต่างมีความสัมพันธ์
กับหมู่มิตรสหายของเรา ซึ่งเป็นส่วนหน่ึง
ของประชากรทั้งปวงของพระเจ้า และเรา
ต่างก็มีพันธะผูกพันต่อกัน ไม่มีมนุษย์คน
ใดที่จะปลีกตัวเป็นอิสระจากเพื่อนมนุษย์
ได้ เนื่องจากความเป็นอยู่ของแต่ละคนส่ง
ผลกระทบต่อคนอื่นๆ เป็นพระประสงค์
ของพระเจ้าท่ีจะให้แต่ละคนรู้สึกถึงความ
จ�าเป็นต่อความอยู่ดีมีสุขของผู ้อื่น และ
พยายามที่จะส่งเสริมความผาสุกของพวก
เขา {MYP 417.1}

จิตวิญญาณทุกดวงถูกโอบล้อม
ด้วยบรรยากาศของตัวเขาเอง อาจเป็น
บรรยากาศท่ีถูกอัดแน่นด้วยพลังให้ชีวิต
ของความเชื่อ ความกล้าหาญ และความ
หวังและความหอมหวานด้วยกล่ินหอม
แห่งความรัก หรือว่าเต็มไปด้วยความ
หนักใจและเยือกเย็นหมองคล�้ าด ้วย
ความไม่พอใจและความเห็นแก่ตัว หรือ
เต็มไปด้วยพิษสงแห่งความตายท่ีเปรอะ
เปื้อนด้วยบาปท่ีเก็บถนอมรักษาไว้ ด้วย

บรรยากาศท่ีอยู่รอบตัวเรานี้ ทุกคนที่เรา
สัมผัสด้วยจะรับผลกระทบท้ังแบบรู้ตัว
หรอืไม่รูต้วั {MYP 417.2}

หน้ำทีร่บัผดิชอบของเรำ
เรื่องนี้เป็นหน้าท่ีรับผิดชอบซึ่งตัว

เราเองไม่อาจหลีกหนใีห้พ้น ค�าพดูของเรา 
พฤติกรรมของเรา การแต่งกายของเรา 
ท่าทางของเราแม้แต่สีหน้าการแสดงออก
ของเราล้วนแต่ก่อให้เกิดผลกระทบท้ังส้ิน 
ผลลัพธ์ท่ีเกิดขึ้นจะสร้างรอยประทับว่าดี
หรือชัว่ซึง่ไม่มีมนษุย์คนใดจะก�าหนดวดัได้ 
ทุกแรงกระตุ้นที่ส่งออกไปเป็นเมล็ดพันธุ์ที่
ถูกหว่านลงซึ่งจะกลายเป็นผลผลิตในฤดู
เก็บเก่ียว เป็นข้อต่อห่วงหนึ่งของสายโซ่
แห่งพฤตกิรรมของมนษุย์ ซึง่จะขยายออก
ไปอีกมากน้อยเพียงไรนั้นเราไม่อาจทราบ
ได้ หากด้วยแบบอย่างท่ีเราแสดงออก
ช่วยพัฒนาหลักการท่ีดีงาม เราก็ได้มอบ
พลังแห่งการท�าความดีแก่ผู้อื่น และเม่ือ
ถึงโอกาสของพวกเขาก็จะส่งต่อแรงชักจูง
เดียวกันไปสู่ผู้อื่นต่อไปและต่อไป ดังนั้น 
จากแรงชักจูงที่เราท�าไปโดยไม่รู้ตัวอาจ
เป็นพระพรแก่คนนบัพนั {MYP 417.3}

ให้โยนกรวดสักหนึ่งก้อนลงไปยัง
ทะเลสาบและจะมีคล่ืนกระเพื่อมขึ้นมา 
และคลื่นแล้วคล่ืนเล่า วงกระเพื่อมของน�้า
จะแผ่กว้างขยายออกไปจนไปกระทบฝั่ง 
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แรงชกัจงูของเรากเ็ป็นเช่นนีเ้หมือนกัน จะ
กลายเป็นพระพรหรือค�าสาปแช่งต่อผู้อื่น
อย่างเหนือความเข้าใจและการควบคุม
ของเรา {MYP 418.1}

อปุนสิยัมีพลังอ�านาจ พยานเงยีบๆ 
ของชีวิตที่เปี่ยมด้วยความซื่อสัตย์ ไม่เห็น
แก่ตัวและคุณความดีมีอ�านาจชักจูงอย่าง
แทบไม่มีทางต่อต้านได้ ด้วยการส�าแดง
แบบอย่างพระลักษณะของพระคริสต์ใน
ชีวิตเรา เราร่วมมือกับพระองค์ในการรับ
ใช้แห่งการช่วยจิตวิญญาณให้รอด ด้วย
การส�าแดงพระลักษณะของพระคริสต์ใน
ชีวิตเราเท่านั้นที่เราเข้าร่วมอยู่ในพันธกิจ
ของพระองค์ {MYP 418.2}

และขอบเขตอ�านาจชกัจงูนีแ้ผ่กว้าง 
ออกมากขึ้ น เท ่ า ไร   ผลงานของการ
ประกอบการดีท่ีท�าก็จะมากขึ้นเท่านั้น 
เม่ือผู ้ที่อ ้างว ่าตนรับใช้พระเจ ้าปฏิบัติ
ตามแบบอย่างของพระคริสต์ ประพฤติ
ตามหลักการพระบัญญัติในชีวิตประจ�า
วันของพวกเขา เม่ือทุกการกระท�าเป็น
ประจักษ์พยานว่าพวกเขารักพระเจ ้า
อย ่างสูงสุดและรักเพื่อนบ ้านของตน
เหมือนรักตนเอง  เม่ือนั้นคริสตจักรจะ
มีฤทธานุภาพขับเคล่ือนโลก--“Christ’s 
Object Lessons,” pp. 339, 340. {MYP 
417.3}

พระคัมภีร์สอนเราให้แต่งกายอย่างสุภาพด้วยความเหมาะสม

“ส่วนพวกผู้หญิงก็เหมือนกัน

ควรแต่งกายให้สุภาพด้วยความเหมาะสม”

1 ทิโมธี 2:9  {MYP 351.1}
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เราควรเลือกสังคมซึ่งส ่งผลต่อ
ความเจริญก้าวหน้าของฝ่ายจิตวิญญาณ
ของเราให้ได้มากที่สุด และเปิดโอกาส
ให้เราหยิบยื่นความช่วยเหลือทุกทางท่ี
เราท�าได้ เพราะซาตานจะวางอุปสรรค
มากมายต่อต้านการรุกคืบหน้าของเรา
ไปสู่สวรรค์ให้ล�าบากมากที่สุดเท่าที่จะ
เป็นไปได้ เราอาจต้องตกไปอยู่ในสภาพ
ถูกทดลอง เพราะคนมากมายไม่อาจอยู่
ในสภาพแวดล้อมตามที่ตนต้องการ แต ่
เราไม่ควรน�าตัวเราเข้าไปหาอิทธิพลต่างๆ 
ที่ไม ่คู ่ควรกับการปลูกฝังอุปนิสัยแบบ
คริสเตียน เม่ือใดท่ีหน้าที่เรียกร้องให้เรา
ท�าเช่นนี้  เราย่ิงควรต้องระมัดระวังตัว
และอธิษฐานเป็นสองเท่าขอให้พระคุณ
ของพระคริสต์ปกป้องเราให้ยืนหยัดอย่าง
ปราศจากมลทนิ {MYP 419.1}

โลทเลือกอาศัยอยู่ในเมืองโสโดม 
เพราะเขาเห็นแก่ประโยชน์ทางใฝ่โลก
มากกว่าอิทธิพลท่ีส ่งผลต่อตัวเขาเอง 
และครอบครัวของเขา แล้วเขาได้อะไรใน 
แง่ของผลประโยชน์ทางโลกที่เขาต้องการ 
ทรัพย์สินทั้งปวงของเขาถูกท�าลาย ลูก
บางคนพินาศไปพร้อมกับการท�าลายของ 
เมืองชั่วช้านี้ ภรรยาของเขากลายเป็น 
เสาเกลือตามทางและตัวเขาเองรอด 
“เหมือนดังรอดจากไฟ” 1 โครินธ์ 3:15 
ท้ังน้ี ผลของความชั่วจากความเห็นแก่ได้ 
ของเขายังไม่จบเพียงแค่นี้ ความเส่ือม 
ทรามทางศีลธรรมของเมืองนี้ยังซึมซับ 
ลงสู่อุปนิสัยของลูกๆ ของเขาจนพวกเขา 
แยกแยะความดีกับความชัว่ ความชอบธรรม 
กับบาปไม่ออก--The Signs of The Times, 
May 29, 1884. {MYP 419.2}
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บทที่

142  กฎทองค�ำ

ในการคบหาสมาคมกับผู ้อื่น ให้
เอาตัวคุณเองไปอยู ่ในท่ีของเขา ค�านึง
ถึงความรู้สึก ความล�าบาก ความผิดหวัง 
ความชื่นชมยินดีและความเศร้าเสียใจของ
พวกเขา ให้เข้าถึงจิตใจของพวกเขาและ
ปฏิบัติต่อพวกเขาราวกับว่าคุณจะแลก
ตัวตนกับพวกเขาในแบบที่คุณต้องการ
ให้พวกเขาปฏิบัติต่อคุณ เพราะนี่คือกฎ
แห่งความซื่อสัตย์สุจริตอันแท้จริง เป็น 
ค�าอธิบายอีกวิธีหนึ่งของพระบัญญัติท่ีว่า 
“จงรักเพือ่นบ้านเหมือนรักตนเอง” และนีคื่อ 
แก่นสารของค�าสอนของผู้เผยพระวจนะ
ท้ังหลาย เป็นหลักการของสวรรค์และจะ
ได้รับการพัฒนาขึ้นในจิตใจของผู้ท่ีเหมาะ
แก่การคบหาสมาคมอันบริสุทธิ์ศักด์ิสิทธิ์ 
{MYP 420.1}

กฎทองค�านี้ เป ็นหัวใจหลักของ
ความสุภาพอันแท้จริง และค�าอธิบายที่
จริงแท้ที่สุดนี้ได้ส�าแดงให้ประจักษ์แล้ว
ในพระลักษณะของพระเยซู โอ ช่างเป็น
แสงแห่งความอ่อนโยนและงดงามที่เปล่ง 
ประกายออกจากชวิีตประจ�าวนัของพระผูช่้วย 

ให้รอดของเรา ช่างเป็นความหวานซึ้ง
ที่หลั่งไหลออกจากการปรากฏกายของ
พระองค์ และวญิญาณเดียวกนันีจ้ะปรากฏ
ให้เห็นในเหล่าบุตรของพระองค์ ผู ้ใดที่ 
พระคริสต์ร่วมสถติในใจจะถกูห้อมล้อมด้วย 
บรรยากาศแห่งสวรรค์ อาภรณ์สีขาวแห่ง
ความสะอาดบริสุทธิ์จะอบอวลด้วยกล่ิน
หอมจากสวนของพระยาห์เวห์ ใบหน้าของ
พวกเขาจะทอประกายความเจิดจรัสจาก
พระพักตร์ของพระองค์เพื่อส่องสว่างบน
ทางเดินแก่เท้าทียั่งคงสะดุดและอ่อนล้าอยู่ 
{MYP 420.2}

ไม่มีผู้ใดท่ีมีแนวคิดขนานแท้ของ 
องค์ประกอบแห่งอปุนสิยัทีบ่ริบูรณ์จะพลาด 
การส�าแดงออกถึงความเห็นอกเห็นใจและ 
ความอ่อนโยนของพระคริสต์ แรงโน้มน้าว 
ของพระคุณคืออ�านาจท่ีจะหลอมจิตใจให ้
อ่อนลง ขัดเกลาและช�าระความรู้สึกให ้
บริสุทธิ์ ก่อให้เกิดความนุ่มนวลและความ 
เหมาะสมท่ี มีแหล ่ งมาจากสวรรค ์ - - 
“ Though t s   f r om  t he   Moun t   o f   
Blessing.” pp. 134, 135. {MYP 420.3}
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143 ควำมสุภำพเรียบร้อยขนำนแท้

พระเยซูองค์พระผู ้ เป ็นเจ ้าทรง
เรียกร้องให้เราเคารพสิทธิของมนุษย์ทุก
คน สิทธิทางสังคมและสิทธิในฐานะเป็น
คริสเตียนของพวกเขาจะต้องถูกน�ามา
พิจารณาด้วย ทุกคนจะต้องได้รับการ
ปฏิบัติอย่างสุภาพเรียบร้อยและนุ่มนวลใน
ฐานะบุตรชายและบุตรหญิงของพระเจ้า 
{MYP 421.1}

คริสต์ศาสนาจะท�าให้ผู ้ชายเป็น
สุภาพบุรุษ พระคริสต์ทรงสุภาพอ่อนน้อม
แม้กระทั่งต่อผู้ที่กดขี่ข่มเหงพระองค์ และ
ผู้ติดตามพระองค์ที่ซื่อสัตย์จะแสดงออก
ถึงน�้าใจเดียวกัน จงพิจารณาดูเปาโลเม่ือ
เขาถูกน�าตัวมาต่อหน้าผู ้ปกครองบ้าน
เมือง ถ้อยค�าของเขาที่กล่าวต่อกษัตริย ์
อากริปปาเป็นแบบอย่างของความสุภาพ
อ่อนโยนที่แท้จริงและเป็นส�านวนโวหารท่ี
หว่านล้อมจิตใจ ข่าวประเสริฐไม่สนับสนุน 
เราให้แสดงความสภุาพอ่อนโยนตามสมัยนยิม 
ของชาวโลก แต่เป็นความสุภาพอ่อนโยน
ที่ส�าแดงจากจิตใจที่มีความเมตตากรุณา
โดยแท้จริง {MYP 421.2}

การปลูกฝังอย่างเอาใจใส่ท่ีสุดใน
เร่ืองของมารยาทภายนอกที่แสดงออก
ในชีวิตก็ยังไม่เพียงพอท่ีจะขจัดอุปนิสัย
ที่วิตกกังวล การตัดสินท่ีรุนแรงและค�า
พูดที่ไม่เหมาะสมออกไปได้ทั้งหมด การ
ขัดเกลาให้บริสุทธิ์อย่างแท้จริงจะไม่มีวัน

ปรากฏตราบเท่าที่ตัวตนของเรายังถูก
นับว่ามีความส�าคัญเหนือส่ิงอื่นใด ความ
รักต้องมีอยู ่ภายในจิตใจ คริสเตียนท่ี
ละเอียดลออจะสร้างแรงจูงใจในพฤติกรรม
ของตนจากความรักอันสุดซึ้งใจของเขา
ที่มีต่อองค์จอมเจ้านายของเขา จากราก
แห่งความรักท่ีเขามีต่อพระคริสต์ ความ
เอาใจใส่อย่างไม่เห็นแก่ตัวต่อพี่น้องของ
เขาจะงอกขึ้นมา ความรักจะถ่ายเทแก่ผู้
เป็นเจ้าของให้มีมารยาทท่ีงามสง่า ความ
เหมาะสมและบุคลิกท่ีงดงามส่องประกาย
ฉายแววออกมาทางใบหน้าและกลั่นกรอง
ส�าเนียงวาจา ท�าให้ตัวตนท้ังหมดเป็นคน
ท่ีสุภาพเรียบร้อยและสูงส่งขึ้น--“Ministry 
of Healing,” pp. 489, 490. {MYP 421.3}

จ�ำเป็นต้องมีมำรยำท
เป็นสิ่งจ�าเป็นมากที่สุดท่ีชายหญิง 

ซึง่มีความเข้าใจในพระประสงค์ของพระเจ้า 
ควรเรียนรู้ที่จะเป็นผู้รับใช้ท่ีประสบความ
ส�าเร็จในกิจกรรมของพระองค์ พวกเขา
ควรเป็นผู้ท่ีผ่านการขัดเกลาแล้ว มีความ
เข้าใจ ไม่มีการฉาบภายนอกด้วยความ
หลอกลวงและการเสแสร้งรอยย้ิมแห้งๆ 
ของชาวโลก แต่จะเพียบพร้อมด้วยความ
สุภาพเรียบร้อยและมีมารยาทขนานแท้
ซ่ึงเป็นคุณสมบัติเฉพาะของสวรรค์ และ
เป็นส่ิงท่ีคริสเตียนทุกคนจะมีได้หากเขา
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เป็นผู ้มีส่วนร่วมในคุณสมบัติที่เป็นของ
พระเจ้า การขาดความสง่างามและความ
สุภาพเรียบร้อยของคริสเตียนอย่างแท้จริง
ในเหล่าผู ้ยึดถือวันสะบาโตก�าลังสร้าง
ความเป็นปฏิปักษ์ในหมู่คณะของเรา น�า
ความเส่ือมเสียถึงสัจธรรมท่ีเราอ้างว่ามี 
การให้การศึกษาแก่จิตใจและมารยาท 
อาจท�าให้ก้าวหน้าต่อไปได้อย่างครบถ้วน 
หากผูท้ีอ้่างตนว่ามีสจัธรรมไม่ยอมปรับปรุง 
สทิธพิเิศษและโอกาสในฐานะชายและหญงิ 
ที่เติบโตสู่ความไพบูลย์ในพระคริสต์แล้ว 
เขาก็จะไม่สร้างเกียรตยิศต่ออดุมการณ์ของ 
สจัธรรม ไม่เป็นท่ีถวายเกียรตแิด่พระคริสต์-- 
“Testimonies for the Church,” Vol. 4, 
pp. 358, 359. {MYP 422.1}

กำรเลือกมิตรสหำย
เยาวชนทีท่�าตามพระคริสต์จะเลือก 

คบหามิตรสหายที่จะช่วยให้เขาท�าในสิ่งท่ี 
ถูกต้อง และหลีกเล่ียงการเข้าสังคมกับผู้ 
ที่ไม่ช่วยในการพัฒนาหลักการที่ถูกต้อง 
และเป้าหมายทีส่งูส่ง ทุกแห่งหนเราจะพบ 
เยาวชนท่ีมีจิตใจซึ่งถูกหล่อหลอมออกมา 
จากเบ้าหลอมท่ีมีคุณภาพต�่า เม่ือพวกเขา 
ถูกพาไปเข้าร่วมสังคมกับคนกลุ่มนี้ ผู ้ที ่
วางตวัเองอยูฝ่่ายพระครสิต์อย่างไม่สงวนตวั 
ก็จะยืนหยัดอย่างม่ันคงในสิ่งที่เหตุผลและ 
จติส�านกึบอกพวกเขาว่าเป็นเร่ืองท่ีถกูต้อง-- 
“Counsels to Teachers, Parents, and 
Students,” p. 226. {MYP 422.2}

“พระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้า”

ซึ่งสามารถ “ให้ปัญญาแก่ท่านในเรื่องความรอด”

เพื่อคนของพระเจ้า “จะมีความสามารถและพรักพร้อมเพื่อการดีทุกอย่าง”

2 ทิโมธี 3:15-17  {MYP 283.3}
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144 กำรปฏิเสธกำรคบค้ำสมำคมกับทำงโลก

เยาวชนควรพิจารณาอย่างจริงจัง
ว่าอะไรเป็นเป้าหมายและอาชีพการงาน
ของเขา และวางฐานรากไปในแนวทาง
นัน้เพือ่ให้นิสัยจะไม่แปดเป้ือนความทจุริต 
หากพวกเขาจะไปยืนอยู่ตรงต�าแหน่งที่จะ
มีอิทธิพลส่งผลต่อผู ้อื่น พวกเขาจะต้อง
พึ่งพาตนเองได้ ต้นบัวในสระหย่ังรากลง
ลึกไปใต้ปฏิกูลและโคลนตม และโดยทาง
ท่อรูพรุนของล�าต้นดูดซึมสารอาหารท่ีจะ
ช่วยในการเจริญเติบโตและออกดอกอย่าง
เงียบๆ ที่ไร้ต�าหนิให้เต็มท่ัวใจกลางสระ 
มันปฏิเสธที่จะรับทุกส่ิงที่แปดเปื้อนความ
งดงามของมัน {MYP 423.1}

เรารับบทเรียนจากดอกบัวได้ และ
แม้ว่าเราจะถูกห้อมล้อมด้วยอิทธิพลที่
คอยจะท�าให้ศีลธรรมเส่ือมทรามลงและ
น�าความพินาศมาสู่จิตวิญญาณ เราก็ยัง
ปฏิเสธไม่ยอมให้ตัวเราแปดเปื ้อน และ
ปฏิเสธที่จะเอาตัวเองไปสู่ความสัมพันธ์
ท่ีจะท�าให้จิตใจเราแปดเปื้อนได้ เยาวชน 
แต่ละคนควรแสวงการคบเพือ่นท่ีพากเพยีร 
ก้าวไปสู ่ความสูงส่งด้วยย่างก้าวที่ไม ่
ย่อท้อหวั่นไหว พวกเขาควรปลีกตัวออก
ห่างจากการเข้าร่วมสังคมกับผู้ที่ซึมซับ
ทุกอิทธิพลของความชั่ ว   ซึ่ ง เป ็นคน 
เฉื่อยชาไม่ท�างานและไม่มีความปรารถนา
ที่จ ริงใจเพื่อไปให ้ถึงมาตรฐานสูงส ่ง
ของอุปนิสัย ซึ่งเป็นผู ้ ท่ีพึ่งไม่ได้ในแง่

ของความภักดีต่อหลักการ ให้เยาวชน
ทั้งหลายคบหาเพื่อนที่ย�าเกรงและรัก
พระเจ้า เพราะอุปนิสัยสง่างามเหล่านี ้
เป ็นด่ังดอกบัวที่ออกดอกบริสุทธิ์บาน
สะพร่ังกลางสระน�้า พวกเขาปฏิเสธท่ีจะ
ถูกหล่อหลอมด้วยอิทธิพลท่ีท�าให้เส่ือม
ศีลธรรมและรวบรวมให้ตนเองเฉพาะแต่
สิ่งท่ีเป็นประโยชน์เพื่อพัฒนาอุปนิสัยให้
บริสุทธิ์และสง่างาม พวกเขาแสวงหา
ทางท่ีจะเดินตามแบบอย่างของพระเจ้า-- 
The Youth’s  Instructor, January 5, 
1893. {MYP 423.2}

ค�ำพูดของเรำเป็นแหล่งควำม
ช่วยเหลือ

ในหมู่ชาวคริสเตียนด้วยกัน มีการ
สนทนาถงึประสบการณ์อนัล�า้ค่าของแต่ละ
คนน้อยเกินไป พระราชกิจของพระเจ้า
จึงพิการและพระเกียรติของพระเจ้าถูก
ลบหลู่ด้วยการใช้ตะลันต์ของการพูดไป
ในทางท่ีผิด ความริษยา การใส่ร้ายและ
ความเห็นแก่ตัวถูกเก็บถนอมไว้อยู ่ใน
ใจ และค�าพูดที่ใช้กันกลับแสดงออกถึง
ความเสื่อมท่ีอยู่ภายใน คนจ�านวนมาก
ยังปล่อยตัวตามใจตนเองด้วยการคิดและ
พูดชั่วโดยเอาพระนามของพระคริสต์มา 
อ้าง น้อยคร้ังนักที่คนเหล่านี้จะกล่าวถึง 
คณุความดี ความเมตตาปรานแีละความรัก 
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ของพระเจ้าท่ีทรงส�าแดงออกด้วยการ
ประทานพระบุตรของพระองค์มาเพื่อช่วย
ชาวโลก สิ่งเหล่านี้พระองค์ทรงประกอบ
กิจเพื่อเราแล้ว และเราจะไม่แสดงออก
ถึงความรักและความกตัญญูออกมาเชียว
หรือ เราจะไม่พากเพียรเพื่อท�าให้ค�าพูด
ของเราเป็นแหล่งของความช่วยเหลือและ
ให้ก�าลังใจซึ่งกันและกันในประสบการณ ์
คริสเตยีนของเราหรอื หากเรารกัพระคริสต์ 
ด้วยความจริงใจ เราจะถวายเกียรติแด่
พระองค์ด้วยค�าพูดของเรา ผู ้ไม่เชื่อมัก
จะเชื่อม่ันเม่ือพวกเขาได้ยินค�าสรรเสริญ

และค�าขอบพระคุณพระเจ้าท่ีใสบริสุทธิ์-- 
Review and Herald, January 25, 1898. 
{MYP 424.1}

แรงจูงใจของเรำ
แบบอย่างและพฤติกรรมรวมถึง

ค�าพูดของคริสเตียนควรมีผลปลุกส�านึก
ของคนบาปให้เกิดความปรารถนาที่จะ
มายังพระเจ้าผู ้ทรงเป็นน�้าพุแห่งชีวิต-- 
Review and Herald, November 29, 
1887. {MYP 424.2}

“ทศางค์........เป็นของพระยาห์เวห์” 

เลวีนิติ 27:30

การถวายทศางค์. . . .ท�าให้คนคิดค�านึงอยู่เสมอถึงสัจธรรมที่ว่า

ทุกสิ่งบนโลกนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของพระเจ้า. . . . .

“คนที่ได้รับมาก  จะต้องเรียกเอาจากผู้นั้นมาก”

ลูกา 12:48  {MYP 305.2}
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บทที่

145 กำรสนทนำที่มีพลังหนุนชูใจ

ผู ้ ที่ มีการ ศึกษาดีที่ สุ ด ในด ้ าน
วิทยาศาสตร์ไม่ใช่ว่าต้องเป็นเคร่ืองมือท่ี
มีประสิทธิภาพที่สุดในการรับใช้พระเจ้า
เสมอไป มีคนมากมายที่พบว่าตนเองถูก
ทอดทิ้ง ด้อยโอกาสในการเล่าเรียนจาก 
ต�าราสามารถมารับใช้แทนท่ีคนเหล่าน้ัน 
เพราะว่าคนกลุ่มหลังมีความรู้ด้านภาค
ปฏิบัติซึ่งส�าคัญต่อการน�ามาใช้ในชีวิต
ประจ�าวัน  ในขณะที่ผู ้ที่คิดว ่าตนเองมี
ความรู้สูงบ่อยคร้ังหยุดท่ีจะเรียนต่อไป 
พวกเขารู้สึกว่าเพียงพอแล้วและมีความรู้
เหนือกว่าที่ใครจะมาสั่งสอนได้แม้กระท่ัง
พระเยซผููท้รงเป็นพระอาจารย์ย่ิงใหญ่ท่ีสดุ
ทีโ่ลกเคยรูจ้กั {MYP 425.1}

ผู้ท่ีเติบโตขึ้นและเจริญรุ่งเรืองขึ้น 
ผู้ที่มีความสามารถในการใช้เหตุผลได้รับ
การพัฒนาโดยการค้นหาพระคัมภีร์อย่าง
เอาจริงเอาจังเพื่อต้องการเรียนรู้ถึงพระ
ประสงค์ของพระเจ้าจะก้าวถึงต�าแหน่ง
ที่ท�าคุณประโยชน์ เพราะพระวจนะของ
พระเจ้าเข้าไปถึงชีวิตและอุปนิสัยของ
เขา พระวจนะของพระเจ้าจะต้องท�างาน
ประหลาดนี้แม ้กระทั่งแทงทะลุท้ังข ้อ
กระดูกและไขในกระดูกและวินิจฉัยความ
คิดและความมุ่งหมายในใจ พระวจนะของ
พระเจ้าจะเป็นยาบ�ารุงท่ีคริสเตียนจ�าเป็น
ต้องมีเพื่อการเจริญเติบโตและแข็งแรงย่ิง
ขึ้นทั้งฝ่ายจิตวิญญาณและฝ่ายสติปัญญา

ในการต่อสู ้เพื่อสัจธรรมและความชอบ
ธรรม {MYP 425.2}

เหตุผลของมำตรฐำนต�่ำ
ท�าไมเยาวชนและแม้แต่ผู ้ มีวุฒิ

ภาวะมากกว่าจึงตกเป็นเหย่ือของการ
ทดลองและบาปอย่างง ่ายดาย ทั้งนี้ก็
เพราะคนเหล่านี้ไม่ได้ศึกษาและใคร่ครวญ
ถงึพระวจนะของพระเจ้าอย่างทีค่วรจะเป็น 
หากพวกเขาชื่นชอบพระวจนะ จะเกิด
ความเท่ียงธรรมข้ึนในจิตใจของเขา ความ
เข้มแข็งของจิตวิญญาณซึ่งต่อต้านการ
ทดลองให้ท�าความชั่วของซาตาน ความ
ตัง้ใจอย่างม่ันคงและแน่วแน่ไม่ได้น�าเข้าไป
ยังชีวิตและอุปนิสัยของพวกเขาเพราะค�า
สั่งสอนอันศักด์ิสิทธิ์ของพระเจ้าไม่ได้เป็น
บทเรียนและเป็นเนื้อหาเพื่อการศึกษา
ไตร่ตรอง ไม่มีการลงแรงเท่าท่ีควรจะเป็น
ในการเชือ่มโยงจติใจให้เข้ากับความคดิอนั
บริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ และหันเหจิตใจออกจาก
สิ่งท่ีไม่บริสุทธิ์และเป็นเท็จ ไม่มีการเลือก
สิ่งท่ีดีกว่าของการนั่งตรงแทบพระบาท
ของพระเยซูเพื่อฟังบทเรียนศักด์ิสิทธิ์
ที่สุดจากพระอาจารย์แห่งสวรรค์เหมือน
เช่นท่ีนางมารีย์ท�า เพื่อเก็บไว้ในจิตใจและ
ปฏิบัติในชีวิตประจ�าวัน การใคร่ครวญ
ถึงส่ิงบริสุทธิ์ศักด์ิสิทธิ์จะหนุนชูและช�าระ
จิตใจ และจะพัฒนาสุภาพบุรุษและสุภาพ
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สตรีคริสเตียนทั้งหลายให้สูงส ่งย่ิงข้ึน 
{MYP 425.3}

พระเจ้าจะไม่ทรงยอมรับคนใดใน
พวกเราที่ดูแคลนพละก�าลังของตนด้วย 
การหมกมุ ่นอยู ่ กับตัณหาอย ่างเสื่อม 
ศีลธรรมทางโลกโดยทางความคิด ค�าพูด
หรอืการกระท�า สวรรค์เป็นสถานทีบ่ริสทุธิ์
ศักด์ิสิทธิ์ซึ่งไม่มีผู้ใดจะเข้าไปได้นอกจาก
พวกเขาจะต้องถูกขัดเกลา เปลี่ยนแปลง
ทางจิตวิญญาณ ท�าให้สะอาดและท�าให้
บริสุทธิ์ มีงานให้เราท�าเพื่อตัวเราเองและ 
เราท�างานนีไ้ด้ก็ด้วยการรวบรวมก�าลังจาก 
พระเยซูเท่านั้น เราต้องเอาพระคัมภีร์มา 
เป็นต�าราศกึษามากกว่าหนงัสอือืน่ใดท้ังส้ิน 
เราต้องรักพระคัมภีร์ เชื่อฟังพระคัมภีร์
ดุจดังพระสรุเสยีงของพระเจ้า เราต้องมอง 
เห็นและเข้าใจข้อห้ามและข้อเรียกร้องของ 
พระองค์ “เจ้าจงท�า” กับ “เจ้าจงอย่าท�า” และ 
ให้ตระหนักถึงความหมายแท้จริงของพระ 
วจนะของพระเจ้า {MYP 426.1}

ควำมจ�ำเป็นที่ต้องมีควำมส�ำนึก
ถึงเรื่องเกี่ยวกับสวรรค์

เม่ือเราใช้พระวจนะของพระเจ้า
เป็นที่ปรึกษาของเรา และเราแสวงหา
ความกระจ่างจากพระคัมภีร์ ทูตสวรรค์ท้ัง
หลายจะมาอยู่ใกล้เราเพื่อเปิดสติปัญญา
ของเราให้บรรลุถึงความเข้าใจ เพื่อจะ
กล่าวได้อย่างแน่จริงว่า “การอธิบายพระ
วจนะของพระองค์ให้ความสว่าง ท้ังให้
ความเข้าใจแก่คนรู้น้อย” สดุดี 119:130 
ไม่น่าแปลกใจเลยท่ีในท่ามกลางเยาวชน

ที่นับถือศาสนาคริสต์มีน้อยคนนักท่ีอ้าง
ตนว่ามีจิตใจส�านึกถึงเร่ืองของสวรรค์ใน
เม่ือพวกเขาให้ความสนใจต่อพระวจนะ 
ของพระเจ้าเพียงเล็กน้อยเท่านั้น พวกเขา 
ไม่เอาใจใส่ค�าแนะน�าของพระเจ้า ไม่เชื่อ 
ปฏิบัตติามค�าตกัเตอืน ไม่แสวงหาพระคุณ 
และปัญญาของสวรรค์ เพือ่จะหลีกเลีย่งบาป 
ท่ีผ่านไปแล้วในอดีต และทุกรอยเปื ้อน 
ของความเน่าเปื่อยในอุปนิสัยจะถูกล้างให ้
สะอาด ด่ังค�าอธิษฐานของกษัตริย์ดาวิดที ่
กล่าวว่า “ขอทรงท�าให้ข้าพระองค์เข้าใจ 
ทางแห่งข้อบังคับของพระองค์ และข้าพระองค์ 
จะตรึกตรองถึงการอัศจรรย์ต่างๆ ของ 
พระองค์” สดุดี 119:27 {MYP 426.2}

หากจิตใจของเยาวชนของเรารวม
ถึงของผู้ที่มีวัยวุฒิมากกว่าได้รับการวาง
แนวทางที่ถูกต้อง เม่ือมาพบปะกัน การ
สนทนาของพวกเขาจะพูดแต่เร่ืองท่ีหนุน 
จติชใูจ เม่ือจติใจบริสุทธิแ์ละความคิดได้รับ 
การยกชูให้สูงส่งด้วยสัจธรรมของพระเจ้า 
ค�าพูดที่ เอ ่ยออกมาก็จะมีลักษณะเช่น
เดียวกัน “ถ้อยค�าทีพ่ดูถกูกาลเทศะเหมือน 
ผลแอปเปิ้ลทองค�าล้อมด้วยเงิน” สุภาษิต 
25:11 แต่ด้วยความเข้าใจทีมี่อยู่ในยุคปัจจบัุน 
ด้วยความประพฤติท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน และ 
ด้วยมาตรฐานตกต�่าที่แม้ผู้อ้างตนว่าเป็น 
คริสเตยีนพงึพอใจท่ีจะก้าวให้ถงึ ค�าสนทนา 
น้ันตกต�่าและไร้คุณค่าเป็นค�าพูดฝ่ายโลก 
ของชาวโลกและไม่มีกล่ินไอของสัจธรรม
หรือของสวรรค์ และยังไม่มีคุณค่าไป
เทียบเคียงกับมาตรฐานของชาวโลกระดับ
วฒันธรรมชัน้สูง {MYP 427.1}
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กระบวนกำรของกำรช�ำระให้
บริสุทธิ์ที่มีอ�ำนำจ

เ ม่ือพระคริสต ์และสวรรค ์ เป ็น
ประเด็นหลักของการใคร่ครวญแล้ว การ
สนทนาจะแสดงออกถึงหลักฐานของความ
จริง ถ้อยค�าจะถูกปรุงด้วยพระคุณและ 
ผู้พูดจะแสดงออกให้เห็นว่าเขาได้ไปเรียน
มาจากโรงเรียนของพระเจ้าพระผู้ทรงเป็น
พระอาจารย์ ผู ้ประพันธ์พระธรรมสดุดี
กล่าวว่า “ข้าพระองค์ได้เลือกทางแห่ง
ความซื่อสัตย์ ข้าพระองค์ตั้งกฎหมาย
ของพระองค ์ไว ้ตรงหน้าข ้าพระองค ์” 
สดุดี 119:30 ผู้ประพันธ์ซาบซึ้งในคุณค่า
ของพระวจนะของพระเจ ้า พระวจนะ
เข้าไปถึงความเข้าใจของเขาไม่ใช่เพื่อถูก
ปฏิเสธแต่เพื่อน�าไปปฏิบัติในชีวิต. . . . 
{MYP 427.2}

วันแล้ววันเล่า ในแต่ละชั่วโมงจะ
ต้องมีกระบวนการของการปฏิเสธตนเอง
และการช�าระให ้บริสุทธิ์อย ่างแข็งขัน
ด�าเนินต่อไปอยู่ภายใน และแล้วความ
ประพฤติภายนอกของเราจะส�าแดงเป็น
พยานว่าพระเยซูทรงร่วมสถิตอยู่ในใจโดย
ความเชื่อ การช�าระให้บริสุทธิ์ไม่ปิดก้ัน
ช่องทางการเรียนรู้ของจิตวิญญาณ แต่จะ
เปิดสมองให้กว้างขึ้นและดลใจให้ค้นคว้า
หาความจริงราวกับหาสมบัติที่ซ่อนอยู ่ 

และความรู ้พระประสงค์ของพระเจ้าจะ
ท�าให้ผลงานของการช�าระให้บริสุทธิ์รุก
คืบหน้าต่อไป สวรรค์มีอยู่ โอ ด้วยความ
จริงใจอย่างมากย่ิงเพียงไรที่เราจะต้อง
พยายามไปให้ถงึ {MYP 428.1}

ดิฉันวิงวอนนักเรียนทั้งหลายของ
โรงเรียนและวิทยาลัยของเราให้เชื่อว่า 
พระเยซูทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของคุณ 
ให้เชื่อว่าพระองค์ทรงพร้อมท่ีจะช่วยคุณ 
ด้วยพระคุณของพระองค์เมื่อคุณเข้ามาหา 
พระองค์ด้วยความจริงใจ คุณต้องต่อสู ้
อย่างเต็มที่เพื่อความเชื่อ  คุณต้องเป็น
นักต่อสู้เพื่อมงกุฎแห่งชีวิต บากบ่ันต่อสู ้
เพราะซาตานก�าลังหมายตาที่จะจับคุณอยู ่
และหากคุณไม่ด้ินให้หลุดจากมัน คุณจะ 
เป็นอมัพาตและถกูท�าลายพนิาศศัตรูขนาบ 
อยู่ข้างตัวคุณทั้งซ้ายและขวาทั้งข้างหน้า 
และข้างหลัง คุณต้องเหยียบย�่าพวกมัน 
ลงใต้เท้าของคุณจงด้ินรนสู้ต่อไปหากคุณ 
พิชิตมงกุฎไม่ได้ คุณก็จะสูญเสียทุกอย่าง 
ในชวีตินีแ้ละชวีติในภายภาคหน้าจงบากบ่ัน 
พากเพียรต่อไปแต่ด ้วยพละก�าลังของ 
พระผูช่้วยให้รอดผูท้รงเป็นข้ึนจากความตาย 
--Review and Herald, August 21, 
1888.  โปรดอ่าน Fundamentals of 
Christian Education,” pp. 129-137. 
{MYP 428.2}
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บทที่

146 กำรหว่ำนข้ำวโอ๊ตป่ำ

สหายหนุ่มสาวท่ีรักท้ังหลาย ระยะ
เวลาสั้นๆ ของการหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าว
โอ๊ตป่าจะสร้างผลผลิตท่ีท�าความขมขื่น
ไปตลอดชีวิตของคุณ ชั่วโมงหนึ่งของการ
สิ้นคิด การยอมแพ้ต่อการทดลองเพียง
คร้ังเดียวอาจเปลี่ยนกระแสชีวิตของคุณ
ไปในทิศทางที่ผิด คุณมีชีวิตของการเป็น
เยาวชนได้แค่เพียงคร้ังเดียว จงท�าช่วง
นั้นให้เป็นประโยชน์ เม่ือไรท่ีคุณก้าวพ้น
ชีวิตช่วงนี้ จะไม่มีทางกลับมาแก้ไขข้อ
ผิดพลาดของคุณได้เลย ผู ้ใดที่ไม่ยอม
ผูกพันกับพระเจ้าและปล่อยตนเองไปสู ่
การทดลอง ชีวิตจะล้มเหลวอย่างแน่นอน 
{MYP 429.1}

พระเจ้าทรงก�าลังทดสอบเยาวชน
ทุกคน  หลายคนแก ้ตั ว ให ้ กับความ
เลินเล่อและความไม่ย�าเกรงพระเจ้าของ
ตนเนื่องจากแบบอย่างผิดๆ ของผู้แสดง
ความเลื่อมใสที่มีประสบการณ์มากกว่า 
แต่เร่ืองเช่นนี้ไม่ควรขัดขวางคนใดจาก
การท�าสิ่งที่ถูกต้อง ในวันตัดสินรายงาน
ครั้งสุดท้ายที่จะมาถึง คุณจะน�าข้อแก้ตัว
ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันขึ้นอ้างในค�าให้การของ
คุณไม่ได้ คุณจะต้องถูกก�าหนดโทษอย่าง
เทีย่งธรรม เพราะคุณทราบดีว่าควรเดินไป
ทิศทางใด แต่คุณไม่เลือกเดินไปในทางนัน้ 
{MYP 429.2}

กำรทดลอง
ซาตาน ผู้ล่อลวงตัวเอกแปลงร่าง

ของมันเป็นทูตสวรรค์แห่งความสว่าง และ
เข้าหาเยาวชนท้ังหลายด้วยกลลวงตบตา
ของมันเพื่อเอาชนะพวกเขา น�าพวกเขา
เดินออกจากเส้นทางของหน้าที่การงาน
ทีละก้าว มันถูกพรรณนาว่าเป็นผู้กล่าว
หา จอมหลอกลวง จอมโกหก นักทรมาน
และฆาตกร “ผู ้ท่ีท�าบาปก็มาจากมาร” 
ยอห์น 3:8 ทุกการละเมิดน�าจิตวิญญาณ
น้ันไปสู่การปรับโทษ ท�าให้พระเจ้าทรง
ไม่พอพระทัย พระเจ้าทรงทราบความ
คิดภายในใจ เม่ือไรที่ความคิดไม่บริสุทธิ์
ถูกเก็บถนอมไว้ ไม่จ�าเป็นต้องกล่าวออก
มาเป็นวาจาหรือแสดงออกด้วยการกระ
ท�าเพื่อท�าให้บาปเสร็จสมบูรณ์และน�าจิต
วิญญาณไปสู่การปรับโทษ ความบริสุทธิ์
ก็มัวหมองไปแล้วและผูล่้อลวงก็ได้ชยัชนะ 
{MYP 429.3}

มนุษย์ทุกคนถูกทดลองเม่ือเขา
ถูกตัณหาของตนชักน�าไปในทางผิด เขา
เดินออกนอกเส้นทางแห่งความบริสุทธิ์
และความดีงามไปติดตามความปรารถนา
ของตนเอง หากเยาวชนมีความซื่อสัตย์
ทางศีลธรรม การทดลองรุนแรงที่สุดก็
มิอาจเอาชนะเขาได้ งานของซาตานคือ
การล่อลวงคุณ แต่เป็นการกระท�าของ
คุณเองท่ียอมแพ้มัน ซาตานและสมุน
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ของมันไม่มีอ�านาจบังคับผู้ที่ถูกทดลองให้
ล่วงละเมิดได้ ไม่มีข้อแก้ตัวส�าหรับบาป 
{MYP 430.1}

ในขณะท่ีเยาวชนบางคนก�าลังใช้
ความสามารถของตนเองไปกับเร่ืองร่ืนเริง
ไร้สาระและความโง่เขลา เยาวชนอื่นกลับ
พากเพียรฝึกฝนวินัยให้แก่จิตใจ สร้างสม
วิชาความรู้ สวมใส่ยุทธภัณฑ์เพื่อต่อสู้ใน
สงครามแห่งชีวิตและตั้งใจอย่างแน่วแน่
เพื่อให้บรรลุความส�าเร็จ แต่พวกเขาจะ
ท�าให้ชีวิตประสบความส�าเร็จไม่ได้ไม่ว่า
จะพยายามปีนป่ายให้สูงเพียงไร เว้นเสีย
แต่พวกเขาจะให้ความรักของพวกเขามี
ศนูย์กลางอยูท่ี่พระเจ้า หากพวกเขาจะหนั
ไปหาองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยหัวใจท้ังหมด
และปฏิเสธค�าเยินยอต่างๆ ของผู ้ที่จะ
ท�าให้ความมุ่งหมายในการท�าดีของพวก
เขาอ่อนแอลงแม้เพียงเล็กน้อยท่ีสุดแล้ว 
พวกเขาจะมีพละก�าลังและความม่ันใจใน
พระเจ้า {MYP 430.2}

ควำมบันเทิงไร้สำระไม่ใช่ควำม
สุขที่แท้จริง

ผู้ที่ชื่นชอบการเข้าสังคมน้ันบ่อย
คร้ังมักจะปล่อยตัวท�าตามใจในลักษณะ
นิสัยเหล่านี้จนกระท่ังมันกลายเป็นกิเลส
ตัณหาที่ครองความเป็นใหญ่ การแต่ง
กาย การเที่ยวไปในสถานบันเทิง หัวเราะ
หยอกเหย้าและคุยเร่ืองที่เขลากว่าเร่ืองไร้
สาระ ส่ิงเหล่านี้กลายเป็นเป้าหมายชีวิต
ของพวกเขา พวกเขาไม่มีความอดทนทีจ่ะ
อ่านพระคัมภีร์และใคร่ครวญถึงเรื่องของ

สวรรค์ พวกเขาจะไร้ความสุขนอกจากว่า
มีสิ่งกระตุ้นให้ตื่นเต้น ภายในตัวพวกเขา
ไม่มีพลังท่ีจะมีความสุข แต่จะพึ่งหาความ
สุขจากการเข้าสังคมกับเยาวชนอื่นๆ ที่
สิ้นคิดและบุ่มบ่ามบ้าระห�่าเหมือนกับพวก
ตน พวกเขามอบอ�านาจท่ีจะถูกเปล่ียนไป
สู่วัตถุประสงค์ประเสริฐอันสง่างามให้แก่
ความเขลา. . . . {MYP 430.3}

เยาวชนที่พบความชื่นชมยินดี
และความสุขในการศึกษาพระวจนะของ
พระเจ้าและในยามอธิษฐานจะสดชื่นอยู่
เสมอขณะท่ีได้รับความเย็นฉ�่าจากพระเจ้า
ผู้ทรงเป็นสายธารน�้าพุแห่งชีวิต พวกเขา
จะบรรลุถึงความดีเลิศฝ่ายศีลธรรมและ
ความไพศาลแห่งความคิดซึ่งผู้อื่นไม่อาจ
สัมผัสได้ การส่ือสัมพันธ์กับพระเจ้าหนุน
ให้เกิดความคิดที่ดี ความทะเยอทะยานที่
ประเสริฐ การเข้าใจสัจธรรมอย่างชัดแจ้ง
และเป้าหมายของพฤติกรรมที่สูงส่ง ผู้ที่
เอาจิตวิญญาณของตนสัมพันธ์กับพระเจ้า
เช่นนีจ้ะเป็นผูท่ี้ยอมรับว่าเป็นบุตรและธดิา
ของพระองค์ พวกเขาจะบรรลุถงึมาตรฐาน
ที่สูงขึ้น สูงขึ้นอย่างม่ันคงเสมอ เข้าใจถึง
พระเจ้าและชีวิตนิรันดร์ชัดเจนย่ิงขึ้นจน
กระทัง่องค์พระผูเ้ป็นเจ้าทรงท�าให้พวกเขา
กลายเป็นช่องทางแห่งความกระจ่างและ
สตปัิญญาแก่ชาวโลก. . . . {MYP 431.1}

ผู ้ที่ติดสนิทอยู ่ ในพระเยซูจะมี
ความสุข ความร่าเริงและความชื่นชม
ยินดีในพระเจ้า ความนุ ่มนวลอ่อนโยน
ที่ได ้รับการท�าให้อ ่อนลงจะแสดงออก
ในน�้าเสียง ความเคารพในเร่ืองของจิต
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วิญญาณและชีวิตนิรันดร์จะแสดงออก
ในการกระท�า และเสียงดนตรีท่ีร่ืนรมย์
จะสะท ้อนออกจากริมฝ ีปากที่ ถูกพัด
โชยมาอย่างแผ่วเบาจากพระท่ีนั่งของ
พระเจ้า นี่เป็นความล้ีลับของการด�าเนิน
ตามทางของพระเจ้า ซึ่งอธิบายไม่ได้
ง ่ายๆ แต่อย่างไรก็ตามสามารถสัมผัส
และเพลิดเพลินได้ หัวใจท่ีด้ือด้านและ
กบฏปิดประตูให้กับอิทธิพลอันหวานชื่น
ของพระคุณของพระเจ้าและความชื่นชม

ยินดีของพระวิญญาณบริสุทธิ์  แต่เส ้น
ทางของสติปัญญาเป็นเส้นทางแห่งความ
ผาสุก และเส้นทางท้ังหมดของคุณคือ
สันติสุข เม่ือความสัมพันธ์ของเรายิ่งใกล้
ชิดกับพระคริสต์มากขึ้นเท่าไร ค�าพูดและ
พฤติกรรมของเราจะแสดงออกถึงฤทธานุ
ภาพของการเปลีย่นแปลงแห่งพระคณุของ
พระองค์มากข้ึนเท่านั้น--“Testimonies 
for  the Church,” Vol. 4, pp. 622-
626. {MYP 431.2}

หากชายและหญิงอธิษฐานสองครั้งต่อวัน

จนเป็นนิสัยในช่วงเวลาก่อนการพิจารณาที่จะแต่งงานกัน

ทั้งสองควรอธิษฐานสี่ครั้งต่อวันเมื่อคาดหวังว่าจะแต่งงานกัน

{MYP 460.1}
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บทที่

147 ผู้มำเยี่ยมที่ไม่เลื่อมใสในศำสนำ

เป ็น เ ร่ืองไม ่ปลอดภัยส� าห รับ
คริสเตียนที่เลือกเข้าสังคมกับผู ้ที่ไม ่มี
ความสัมพันธ์กับพระเจ้า และเป็นผู้มีทาง
เดินท่ีไม่เป็นท่ีชอบพระทัยของพระองค์ 
แต่ถงึกระนัน้ มีผูท่ี้อ้างว่าตนเป็นคริสเตยีน
สักกี่คนท่ียังกล้าย่างกรายไปยังดินแดน
ต้องห้าม หลายคนเชิญญาติพี่น้องที่ทะนง
ตนหลงตัวเอง เหลวไหลและไม่ศรัทธาใน
พระเจ้ามายังบ้านของตน และบ่อยคร้ัง
แบบอย่างและอิทธิพลของผู้มาเย่ียมเยียน
ท่ีไม่เลื่อมใสในศาสนาเหล่าน้ีสร้างภาพ
ที่ประทับอย่างยั่งยืนลงในจิตใจของลูกๆ 
ในบ้าน อิทธิพลเช่นนี้ก็คล้ายกับความ
สัมพันธ์ของชาวฮีบรูกับชาวคานาอันท่ี
ไม่มีพระเจ้า. . . . {MYP 432.1}

คนจ�านวนมากรู ้สึกว ่าพวกเขา
ต้องยอมผ่อนปรนบ้างเพื่อเอาใจญาติและ
มิตรสหายที่ไม่เล่ือมใสในศาสนา ในเม่ือ
ไม่ใช่เป็นเร่ืองง่ายที่จะขีดเส้นแบ่ง การ

ยอมครั้งหนึ่งเปิดทางให้แก่อีกคร้ังหนึ่ง
จนกระทั่งคนเหล่านั้นท่ีคร้ังหนึ่งเคยเป็น
สาวกของพระคริสต ์ ท้ังในการด�าเนิน
ชีวิตและอุปนิสัยยอมปรับตัวให้เข้ากับ
ธรรมเนียมของทางโลก ความสัมพันธ์
กับพระเจ ้าจึงขาดสะบ้ันลง พวกเขา
เป็นคริสเตียนแต่เพียงในนาม เม่ือวาระ
แห่งการทดสอบมาถึง ก็จะพบว่าความ
หวังของพวกเขาขาดรากฐาน คนเหล่า
นี้ขายตนเองและลูกหลานให้กับศัตรู 
พวกเขาหลู่เกียรติพระเจ้า และในวาระ
แห่งการพิพากษาความชอบธรรมของ
พระองค์ คนเหล่านี้จะเก็บเก่ียวผลผลิต
ที่ตนเองได้หว่านไว้ พระคริสต์ตรัสกับ
พวกเขาเช่นเดียวกับที่พระองค์ตรัสกับ
ชนชาติอิสราเอลในอดีต ว่า “เจ้าไม่เชื่อ
ฟังเสียงของเรา ท�าไมเจ้าถึงท�าเช่นนี้”-- 
The Signs of the Times, June 2, 1881. 
 {MYP 432.2}
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กำรเลือกคู่และกำรแต่งงำน

บทที่	148-157

สายใยผูกพันในครอบครัวเป็นความแนบแน่นใกล้ชิดที่สุด 
มีความละมุนละไมและสูงส่งท่ีสุดในบรรดาสายสัมพันธ์อื่นใดในโลก 
พระเจ้าทรงมุ่งหมายให้ความผกูพนันีน้�าพระพรแห่งความสขุมาสูม่วล
มนษุย์ และการสมรสนัน้ย่อมเป็นพรเม่ือคู่สมรสครองคู่กันด้วยค�าม่ัน
สัญญา ด้วยความย�าเกรงในพระเจ้าและใคร่ครวญถึงบทบาทหน้าท่ี
อย่างถกูต้อง--“Ministry of Healing,” pp. 356, 357. {MYP 434.1}
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148 รักแท้

ความรักเป็นของประทานอันล�้าค่า 
ที่เรารับจากพระเยซู ความรักท่ีบริสุทธิ ์
และสงูส่งมิใช่เป็นเพยีงแค่ความรู้สึกแต่เป็น 
หลักการ ผู้ท่ีมีความรักแท้จริงขับเคล่ือน
อยู่ภายในจิตใจย่อมมิใช่ผู้ท่ีไร้เหตุผลหรือ
ตาบอด พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสั่งสอน
คนเหล่านัน้ให้รกัพระเจ้าอย่างสดุใจและรัก
เพือ่นบ้านเหมือนรักตนเอง {MYP 435.1}

ขอให้คนท้ังหลายที่ก�าลังไตร่ตรอง
ถึงเรื่องการแต่งงานได้พิจารณาถึงจิตใจ
และเฝ้าสังเกตดูอุปนิสัยของผู้ที่เขาคิดว่า
จะใช้ชีวิตร่วมกัน จงให้ทุกย่างก้าวที่มุ่งไป
สูค่วามสมัพนัธ์ในชวีติสมรสแสดงถงึความ
สุภาพเรียบร้อย ความเรียบง่าย ความ
จริงใจและมีความตั้งใจจริงท่ีจะท�าให้เป็น
ที่ชอบพระทัยและถวายเกียรติแด่พระเจ้า 
การแต่งงานมีผลต่อชีวิตหลังจากน้ันท้ังใน
ชีวติบนโลกนีแ้ละชวีติในโลกภายภาคหน้า 
คริสเตียนท่ีจริงใจจะไม่วางแผนกระท�าสิ่ง
ใดทีพ่ระเจ้าไม่ทรงเหน็ชอบ {MYP 435.2}

จงแสวงหำค�ำปรึกษำ
หากพระเจ้าทรงอวยพระพรให้คุณ 

มีบิดามารดาท่ีย�าเกรงพระองค์ จงขอ 
ค�าปรึกษาแนะน�าจากบิดามารดา จงบอก 
ความหวังและแผนการของคุณแก่ท่าน 
ทั้งสองและเรียนรู้ถึงบทเรียนจากประสบ- 
การณ์ในชีวิตของท่าน แล้วคุณจะไม่ต้อง 

ปวดร้าวหัวใจ เหนอืสิง่อืน่ใด จงให้พระคริสต์ 
เป็นที่ปรึกษาของคุณ จงศึกษาเล่าเรียน
พระวจนะของพระองค์ด้วยใจอธิษฐาน 
{MYP 435.3}

ภายใต้ค�าแนะน�าเหล่านี้  ขอให้
หญิงสาวเลือกคู่ชีวิตเฉพาะผู้ท่ีมีอุปนิสัย
ท่ีบริสุทธิ์ดีงามและนิสัยใจคอแบบสุภาพ
บุรุษ เป็นผู ้ที่มีความขยันหม่ันเพียร มี
ความกระตอืรือร้น มีความซือ่สตัย์และเป็น
ผู้ที่มีความรักและย�าเกรงพระเจ้า ขอให้
ชายหนุ่มเลือกหญิงสาวท่ีจะมาร่วมคู่เคียง
ในชีวิตเป็นผู ้ท่ีสามารถแบ่งเบาภาระใน
ชีวิตคู่ได้ เป็นผู้ท่ีมีอิทธิพลซึ่งจะท�าให้เขา
มีศีลธรรมสูงส่งสง่างามและบริสุทธิ์ดีงาม 
และเป็นผู้ท่ีจะท�าให้เขามีความสุขในความ
รักของเธอ {MYP 435.4}

“ภรรยาทีฉ่ลาดมาจากพระยาห์เวห์” 
“สามีของเธอก็ไว้ใจเธอ. . . .เธอน�าสิ่งดีมา
ให้เขา ไม่น�าส่ิงร้ายตลอดวันคืนแห่งชีวิต
ของเธอ” “เธออ้าปากกล่าวด้วยปัญญา 
และค�าสอนเจือความเอ็นดูอยู่ที่ลิ้นของเธอ 
เธอดูแลความเป็นอยู่ในครอบครัวอย่างดี 
และไม่เคยเกียจคร้าน ลูกๆ ของเธอต่ืนขึน้
มาก็ชมเชยเธอ สามีของเธอก็สรรเสริญ 
เธอว่า ‘สตรีมากมายท�าได้ดีเลศิ แต่คณุเลิศ 
ยิง่กว่าเขาทัง้หมด’” ชายใดทีไ่ด้ภรรยาเช่นนี ้
“ก็พบของดี และได้ความโปรดปรานจาก 
พระยาห์เวห์” สุภาษิต 19:14; 31:11, 12, 
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26-29; 18:22--“Ministry of Healing,” pp. 
358, 359. {MYP 436.1}

กำรเลือกคบมิตรสหำย
เยาวชนคริสเตียนควรระมัดระวัง

เป็นอย่างมากในการสร้างมิตรภาพและ
การเลือกคบเพื่อน จงเอาใจใส่  เกลือก
ว่าส่ิงท่ีคุณคิดว่าเป็นทองเน้ือบริสุทธิ์ใน
ขณะนี้อาจกลายเป็นโลหะไร้ค่า  เพื่อน
ฝูงที่ฝ ักใฝ่ทางโลกจะเป็นอุปสรรคของ
คุณในการรับใช้พระเจ้า และจิตวิญญาณ
มากมายต้องพินาศและไร้ความสุขเพราะ

ไปผูกพันกันในด้านธุรกิจหรือการสมรส
กับผู้ท่ีไม่อาจยกชูให้สูงสง่าหรือประเสริฐ
ย่ิงขึ้น ประชากรของพระเจ้าไม่ควรเส่ียง
ภัยก้าวย่างเข้าไปในพื้นที่ต้องห้าม การ
สมรสระหว่างผู้เชื่อกับผู้ไม่เชื่อเป็นส่ิงท่ี
พระเจ้าตรัสบัญชาห้าม แต่บ่อยครั้งเหลือ
เกิน หัวใจที่ยังไม่กลับใจท�าตามความ
ปรารถนาของตน และการสมรสท่ีพระเจ้า
ไม่เห็นชอบจึงเกิดขึ้น--“Fundamentals 
of Christian Education,” p. 500. {MYP 
436.2}

พระคัมภีร์ห้ามการสมรสระหว่างคริสเตียนกับคนอธรรมที่ไม่เชื่อพระเจ้า

ค�าแนะน�าของพระเจ้าคือ

“อย่าเข้าเทียมแอกกับคนที่ไม่เชื่อ” 2 โครินธ์ 6:14

แต่ละฝ่ายต่างรับใช้คนละเจ้านาย

{MYP 464.1,464.2}
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	149 กำรขอควำมรักที่ผิดรูปแบบ*

*จากค�าพยานส่วนบุคคล

อปุนสิยัของคณุทีข่าดความแน่วแน่ 
และการปฏิเสธตนเองนั้นเป็นจุดอ่อนที ่
เลวร้ายของการมปีระสบการณ์ทางศาสนา
อย่างแท้จริงซึ่งจะไม่ถดถอยในภายหลัง 
ความม่ันคงและความสตัย์ซือ่ต่อจดุประสงค์ 
จะต้องถูกปลูกฝัง คุณสมบัติเหล่าน้ีเป็น
สิ่งจ�าเป็นต่อความส�าเร็จในชีวิตคริสเตียน
อย่างแน่นอน หากคุณมีความซื่อสัตย์
ในด้านจิตวิญญาณ คุณจะไม่โอนเอนไป
จากความถูกต้อง ไม่มีแรงจูงใจใดจะมี
ก�าลังพอที่จะมาเบ่ียงเบนคุณให้ออกจาก
เส้นทางตรงของหน้าท่ี คุณจะจงรักภักดี
และซื่อสัตย์ต่อพระเจ้า การอ้อนวอนขอ
ความรักและความปรารถนาแรงกล้าของ
มิตรภาพไม่อาจที่จะหันคุณออกไปจาก
สัจธรรมและหน้าที่ได้ คุณจะไม่สละหน้าที่
เพื่อแลกกับความชอบพอท่ีเกิดจากแรง
ชักจงู {MYP 437.1}

น้องชายท้ังหลายของดิฉัน หาก
คุณลุ่มหลงที่จะเอาชีวิตของคุณไปผูกพัน
กับหญิงสาวที่ขาดประสบการณ์ผู้ซึ่งขาด
ความรู้ด้านหน้าที่การงานตามปกติของ
ชีวิตประจ�าวันแล้ว คุณท�าผิด แต่ความ
บกพร่องนี้เป็นเร่ืองเล็กน้อยเม่ือเทียบกับ
การขาดความรู้ของคุณในเร่ืองหน้าท่ีของ
คุณท่ีมีต่อพระเจ้า ไม่ใช่ว่าคุณขาดความ

กระจ่าง คุณมีโอกาสทางศาสนาแต่กระนัน้
คุณไม่ได้รู้สึกถึงความเลวร้ายของบาปเมื่อ
ปราศจากพระครสิต์ {MYP 437.2}

อิทธิพลที่มีต่อประสบกำรณ ์
ด้ำนศำสนำ

หากในขณะท่ีคุณหลงรักอยู่ คุณ
เหินห่างอยู่เสมอจากการเข้าร่วมประชุม
อธิษฐานในสถานท่ีที่พระเจ้าทรงพบกับ
ประชากรของพระองค์เพือ่ไปมีความร่ืนเริง
กับสังคมของคนที่ไม ่มีความรักให้กับ
พระเจ้าและเป็นคนที่มองไม่เห็นความน่า
ดึงดูดใจของชีวิตฝ่ายศาสนาแล้ว คุณจะ
คาดหวงัให้พระเจ้าทรงท�าให้ความสมัพนัธ์
นีเ้จริญรุ่งเรืองได้อย่างไร {MYP 437.3}

อย่ารีบร้อน การด่วนแต่งงานเป็น
สิ่งที่ไม่สนับสนุนให้ท�า หากชายหนุ่มหรือ
หญิงสาวไม่มีความเคารพในสิทธิอ�านาจ
ของพระเจ้าที่อยู่เหนือพวกเขา หากพวก
เขาไม่เอาใจใส่ค�าเรียกร้องต่างๆ ที่ผูกพัน
พวกเขาเข ้ากับศาสนาแล้ว  ก็จะมีภัย
อันตรายของการที่พวกเขาจะไม่เคารพ
ค�าเรียกร้องของพันธะในหน้าที่ของสามี
หรือของภรรยาด้วย นิสัยของการเข้าไป
อยู่อย่างสม�่าเสมอในสังคมที่คุณเลือกเอง
และนั่นก็ท�าไปด้วยการสละทิ้งโอกาสทาง
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ศาสนารวมถงึเวลาของคณุในการอธษิฐาน
ด้วยนั้นเป็นเร่ืองอันตราย คุณจะประสบ
กับความสูญเสียที่คุณไม่อาจจะจ่ายได้ 
{MYP 438.1}

นิสัยของการนั่ งจนดึกด่ืนเป ็น
ธรรมเนียมท่ีนิยมปฏิบัติแต ่ไม ่ เป ็นท่ี
โปรดปรานของพระเจ้าถึงแม้ว่าคุณทั้ง
สองจะเป็นคริสเตียนก็ตาม เวลาวิกาล
เช่นนี้ บ่ันทอนสุขภาพ ท�าให้สติปัญญา 
ไม่พร้อมท่ีจะรับมือกับหน้าท่ีของวันรุ่งขึ้น 
และมีภาพลักษณ์ของความชัว่ร้าย น้องชาย 
ของดิฉัน ดิฉันหวังว่าคุณจะมีความเคารพ 
ตนเองมากพอทีจ่ะหลีกเล่ียงการขอความรกั 
ในรูปแบบนี ้หากคณุมีสายตาเพ่งมองไปท่ี 
พระสิริของพระเจ้า คุณก็จะก้าวไปด้วย 
ความรอบคอบอย่างระมัดระวัง คุณจะ 
ไม่ปล่อยให้อารมณ์หลงรักท�าให้สายตา 

คุณบอดจนมองไม่เห็นถึงสิทธิอ�านาจของ 
พระเจ้าท่ีมีต่อตัวคุณในฐานะคริสเตียน-- 
“Testimonies for the Church,” Vol. 3, 
pp. 44, 45. {MYP 438.2}

กำรรีบด่วนสมรส
เราไม่สนับสนุนให้คนหนุ ่มสาว 

แต่งงานกันเร็วจนเกินไปตั้งแต่อายุยังน้อย 
ความสัมพันธ์ที่มีความส�าคัญย่ิงอย่างเช่น 
ในเร่ืองของการแต่งงาน รวมทั้งผลที่จะ 
ตามมาอีกมากมายนั้น ย่อมไม่ควรด่วน 
ตัดสินใจอย่างเร่งรีบโดยที่ไม่ได้เตรียมตัว 
ให้พร้อมหรือในขณะที่สภาพร่างกายและ 
จิตใจยังไม ่เติบโตจนบรรลุวุฒิภาวะ-- 
“Min i s t r y   o f   Hea l i n g , ”   p .   3 58 . 
{MYP 438.3}

ความเชื่อในพระเยซูจะเพิ่มขึ้นเมื่อคุณติดสนิทกับ

พระผู้ไถ่ด้วยการใคร่ครวญถึงชีวิตไร้ต�าหนิของพระองค์

และความรักอันไม่มีขอบเขตจ�ากัดของพระองค์

{MYP 121.3}
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บทที่

150 กำรหมั้นกับผู้ไม่เชื่อ

น้องสาวท่ีรัก  ดิฉันทราบว่าคุณ 
ก�าลังไตร่ตรองถึงเรื่องของการสมรสกับ 
คนหนึง่ท่ีไม่มีความเชือ่ทางศาสนาเดียวกัน 
กับคุณ และดิฉันกังวลว่าคุณไม่ได้ค�านึง
อย่างละเอียดถี่ถ้วนถึงความส�าคัญของ
เรื่องนี้ ก่อนที่จะตัดสินใจท�าอะไรซึ่งมีผล
ต่อชีวิตในอนาคตของคุณ ดิฉันต้องการ
ให้คุณใคร่ครวญถึงเรื่องนี้อย่างระมัดระวัง
และพิจารณาด้วยใจอธิษฐานว่าการเข้า
ร่วมในสัมพันธภาพใหม่นี้จะเป็นแหล่ง
ก�าเนิดของความสุขอันแท้จริงหรือไม่ จะ
ช่วยคุณในเร่ืองของการด�าเนินชีวิตของ
คริสเตียนไหม จะเป็นที่พอพระทัยของ
พระเจ้าหรือไม่ ตัวอย่างการกระท�าของ
คุณจะเป็นสิ่งดีงามให้ผู ้อื่นท�าตามไหม 
{MYP 439.1}

กำรทดสอบควำมรัก
ก่อนตัดสินใจเข้าสู่พิธีสมรส หญิง 

สาวทุกคนควรต้องสอบถามว่าชายคนที่ 
คุณจะร่วมผูกพันชะตาชีวิตด้วยนั้นคู่ควร 
กันไหม ประวัติความเป็นมาของเขาเป็น 
อย่างไร ชวีติของเขาขาวสะอาดบริสทุธิไ์หม 
ความรักที่เขาแสดงออกมานั้นมีลักษณะ
ประเสริฐและสูงส่ง หรือว่าเป็นเพียงความ
รักใคร่ทางอารมณ์เท่านั้น เขามีลักษณะ
อุปนิสัยที่จะท�าให้ชีวิตคุณมีความสุขไหม 
คุณจะพบสันติสุขและความชื่นชมยินดี

ในความรักของเขาไหม เขาจะยอมให้ 
คณุรักษาเอกลักษณ์ของตวัคุณไหม หรือว่า 
การตัดสินใจและจิตส�านึกของคุณต้องอยู ่
ภายใต้การบงการของสามีของเธอ ในฐานะ 
ที่เป็นสาวกคนหนึ่งของพระคริสต์  คุณ
ไม่ใช่เป็นเจ้าของของตัวคุณเอง คุณถูกไถ่ 
มาด้วยราคา คณุถวายเกียรตแิด่พระผู้ช่วย 
ให้รอดของคุณในฐานะองค์ผู้สูงสุดต่อไป
ได้อีกไหม คุณจะยังคงเก็บรักษาท้ังกาย
และจิตวิญญาณ ความคิดและเป้าหมาย
ของตนให้บริสุทธิ์และศักด์ิสิทธิ์เช่นเดิม
ได้ไหม ค�าถามเหล่านี้ล้วนมีความส�าคัญ
อย่างยิง่ต่อความผาสกุของหญงิสาวทกุคน
ทีก่�าลงัจะเข้าสูค่วามสมัพนัธ์ของการวิวาห์ 
{MYP 439.2}

ศาสนาเป็นสิ่งท่ีครอบครัวจ�าเป็น 
ต้องมี ศาสนาเท่านั้นท่ีจะป้องกันเร่ือง 
ผิดพลาดทุกข์ระทมที่มักรุมเร้าสร้างความ 
ขมขื่นของชีวิตสมรส  ในสถานที่ ท่ีซึ่ ง 
พระคริสต์ทรงครอบครองเท่านั้น จึงจะมี 
ความรักทีลึ่กซึง้ เท่ียงแท้และไม่เหน็แก่ตวั 
แล้วจติวญิญาณก็จะถกัทอเข้ากับจติวญิญาณ 
และชวีติทัง้สองจะอยูด้่วยกนัอย่างประสาน 
ปรองดองกัน ทูตสวรรค์ของพระเจ้าจะเป็น 
แขกของครอบครัวนั้นและการเฝ้าระแวด
ระวังอันบริสุทธิ์ของทูตสวรรค์ท้ังหลายจะ
ท�าให้ห้องพ�านักของการสมรสศักด์ิสิทธิ ์
อารมณ์ความใคร่อนัต�า่ช้าจะถกูก�าจดัท้ิงไป 
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ความคิดจะถกูน�าพาให้ขึน้สูงไปยงัพระเจ้า 
หวัใจจะอทิุศข้ึนสูงสูพ่ระองค์ {MYP 440.1}

ผลของกำรไม่เชื่อฟัง	
หัวใจมักใฝ่หาความรักแบบมนุษย์ 

แต่ความรักแบบนี้ไม่แข็งแกร่งพอ หรือ
บริสุทธิ์พอ หรือมีคุณค่าพอท่ีจะจัดหาท่ีให ้
กับความรักของพระเยซู ในพระผู้ช่วยให ้
รอดของคุณเท่านั้นท่ีผู้เป็นภรรยาจะพบ
ปัญญา พละก�าลัง และพระคุณที่จะเผชิญ 
หน้ากับความทุกข์กังวล ความรับผิดชอบ 
และความรนัทดของชวีติ คณุควรให้พระองค์ 
เป็นแหล่งพละก�าลังและผู้น�าทางของคุณ 
ให้สตรีถวายตนเองแด่พระคริสต์ก่อนมอบ 
ตนเองให้แก่เพื่อนคนใดในโลก และไม่เข้า 
ไปสู่ความสัมพันธ์ที่ขัดแย้งกับเรื่องนี้ ผู ้ 
ที่พบความสุขแท้จริงจะต้องมีพระพรของ
สวรรค์หล่ังลงมายังสมบัติทั้งหมดและ
ทุกส่ิงที่พวกเขาท�า เป็นเพราะการไม่เชื่อ
ฟังพระเจ้าที่ท�าให้หัวใจและครอบครัว
มากมายเต็มไปด้วยความทุกข์ระทม น้อง
สาวของดิฉัน นอกเสียจากว่าคุณต้องการ
มีบ้านที่ไม่เคยพ้นจากเงาแห่งความทุกข์
ต่างๆ แล้ว  ก็ขออย่าเอาตัวเองเข้าไป
ผูกพันกับผู ้ ท่ี เป ็นศัตรูกับพระเจ ้าเลย 
{MYP 440.2}

ในฐานะที่ เป ็นคนหนึ่งที่ต ้องไป
พบกับค�าพูดเหล่านี้ในวันพิพากษา ดิฉัน
ขอร้องให้คุณใคร่ครวญถึงทุกย่างก้าวท่ี
คุณก�าลังตัดสินใจจะเดิน ให้ถามตนเอง
ว่า “สามีที่ไม่เชื่อจะท�าให้ความคิดของฉัน

ออกห่างจากพระเยซูไหม เขารักความ
สนุกสนานมากกว่ารักพระเจ้า เขาจะไม่
พาฉันไปชื่นชอบกับส่ิงที่เขาชื่นชอบหรือ” 
เส้นทางน�าไปสู่ชีวิตนิรันดร์นั้นสูงชันและ
ขรุขระ จงอย่าแบกภาระเพิ่มไปถ่วงความ
ก้าวหน้าของคุณเลย. . . . {MYP 440.3}

ดิฉันต ้ องการ เตื อนคุณถึ งภัย
อันตรายต่างๆ ก่อนท่ีจะสายเกินไป คุณ
ฟังแต่ค�าพูดล่ืนหูและน่าฟัง จนหลงเชื่อว่า
ทุกสิ่งทุกอย่างจะไปได้สวย แต่คุณอ่านไม่
ออกถึงจุดประสงค์ที่กระตุ้นให้เกิดค�าพูด
ชวนฟังเหล่านี้เลย คุณมองไม่เห็นความ
เลวชั่วที่ซ่อนอยู่ในใจ คุณไม่อาจมองเห็น
หลงัฉากและเข้าใจถงึกับดักท่ีซาตานก�าลัง
วางให้กับจิตวิญญาณของคุณ มันจะน�า
คุณไปในแนวทางนี้เพื่อมันจะเข้าหาคุณ
เพื่อเล็งคันศรแห่งการทดลองของมันไป
ยังคุณ อย่าเปิดโอกาสให้มันได้เปรียบ
แม้เพียงน้อยนิด ในขณะที่พระเจ้าทรง
ท�างานเคล่ือนไหวอยู่ในจิตใจของผู้รับใช้
ของพระองค์ ซาตานก็จะท�างานผ่านเหล่า
บุตรของการไม่ยอมเชื่อฟัง ไม่มีความ 
สอดคล้องกนัระหว่างพระคริสต์และเบลอีลั 
ทั้งสองประสานเข้ากันไม่ได้ การไปเข้า
สัมพันธ์กับผู้ไม่เชื่อคือการเอาตัวเองไป 
อยู ่ ในดินแดนของซาตาน คุณท�าให ้ 
พระวิญญาณของพระเจ้าเศร้าพระทัย
และคุณสูญเสียการคุ้มครองของพระองค ์
คุณพร้อมท่ีจะเส่ียงกับการเดิมพันอัน 
น่ากลัวเช่นนี้ในการท�าสงครามเพื่อชีวิต 
นรินัดร์ไหม {MYP 441.1}
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กำรถอนหมั้น
คุณอาจพูดว่า “แต่ฉันสัญญากับ

เขาแล้ว และจะให้ฉันถอนค�าพูดหรือ” 
ดิฉันก็ขอตอบว่า หากคุณท�าสัญญาใดท่ี
ขัดกับพระคัมภีร์ ไม่ว่าด้วยวิธีใด จงถอน
ค�าสัญญานั้นอย่างไม่รอช้า และด้วยความ
ถ่อมใจ สารภาพผดิต่อเบ้ืองพระพกัตร์ของ
พระเจ้าถึงการหลงใหลชั่ววูบของคุณจน
ท�าให้คุณต้องไปท�าสัญญาอย่างเร่งด่วน
เช่นนั้น การถอนสัญญาเช่นนี้ด้วยความ
ย�าเกรงพระเจ้าจะดีกว่าไปรักษาสัญญาไว้
และเป็นเหตุให้หลู่เกียรติพระผู้ทรงสร้าง
ของคณุ {MYP 441.2}

โปรดจ�าไว้ว่า คุณมีสวรรค์ท่ีต้อง
ไปให้ถึง มีทางเดินที่เปิดออกไปสู่ความ
หายนะท่ีต ้องหลีกเลี่ยง พระเจ ้าทรง
จริงจังกับสิ่งท่ีพระองค์ตรัส เม่ือพระองค์
ทรงห้ามพ่อแม่คู่แรกของเรารับประทาน
ผลไม้ของต้นไม้แห่งการรู้ถึงความดีและ
ความชั่ว การไม่เชื่อฟังของท้ังสองเปิด
ประตูให ้บาปไหลบ่าเข ้าสู ่ทั้งโลก ถ ้า
เราเดินไปในทางตรงข้ามกับทางของ
พระเจ ้า พระองค์ก็ทรงด�าเนินไปทาง
ตรงกันข้ามกับเรา ทางปลอดภัยเดียว
ของเราคือการเชื่อฟ ังและปฏิบัติตาม 
พระประสงค์ทกุประการของพระองค์ ไม่ว่า 
จะต้องมีค่าใช้จ ่ายมากเพียงไร ทุกสิ่ง 

ทุกอย่างถูกสร ้างขึ้นจากความรักและ
พระปัญญาอันไร้ขอบเขต--“Testimonies 
for the Church,” Vol. 5, pp. 361-365. 
{MYP 442.1}

กำรตัดสินใจอย่ำงมีวุฒิภำวะเป็น
เรื่องส�ำคัญ

ความดีของสั งคม  รวมทั้ งผล
ประโยชน์สูงสุดของนักเรียนทั้งหลาย
เรียกร้องให้พวกเขาต้องไม่พยายามเลือก
คู่ครองชีวิตของตนในขณะที่อุปนิสัยของ
พวกเขายังไม่ได้ผ่านการพัฒนาอย่างเต็ม
ท่ีและการตัดสินใจของพวกเขายังไม่บรรลุ
ถึงวุฒิภาวะ และในขณะเดียวกันขาดการ
ดูแลเอาใจใส่และค�าแนะน�าของคุณพ่อ 
คณุแม่. . . . {MYP 442.2}

ผู ้ ท่ีก� า ลังแสวงหาทางปกป ้อง
เยาวชนให้พ้นจากการทดลองและเตรียม 
พวกเขาเพื่อชีวิตท่ีเป ็นประโยชน ์นั้น 
เป็นผู ้ท่ีมีส่วนร่วมในการท�างานท่ีดี เรา 
ยนิดีเป็นอย่างย่ิงทีเ่หน็สถาบันการศึกษาใด 
ที่เข้าใจถึงความส�าคัญในการวางระเบียบ 
วนิยัและการควบคุมตนเองอย่างเหมาะสม 
แก่เยาวชน ขอให้ความพยายามของ 
ผู้อบรมส่ังสอนเหล่านี้จงบรรลุผลส�าเร็จ 
เถิด--“Fundamentals of Christ ian 
Education,” pp. 62, 63. {MYP 442.3}
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บทที่

151 ควำมจ�ำเป็นของกำรให้ค�ำปรึกษำ 
	 และกำรแนะแนว

ใน ยุคป ั จจุ บันที่ อั นตรายและ
เส่ือมทราม เยาวชนต้องเส่ียงต่อการถูก
ทดลองมากมาย หลายคนก�าลังแล่นอยู่ใน
ท่าเรืออันตราย พวกเขาต้องการผู้น�าร่อง 
แต่กลับเหยียดหยามบอกปัดท่ีจะรับความ
ช่วยเหลือที่ต้องการเป็นอย่างย่ิงน้ี โดย
คิดว่าตนเองเก่งกล้าพอท่ีจะน�าทางด้วย
ตัวพวกเขาเอง โดยไม่ตระหนักว่าก�าลัง
จะชนหินโสโครกที่จะท�าให้ความเชื่อและ
ความสุขของตนอับปางลง พวกเขาหลง
เสน่ห์กับเร่ืองเก้ียวพาราสีและการสมรส 
และภารกิจหลักของพวกเขาในเวลานี้ก็ 
คือต้องได้ตามที่ตนเองต้องการ ในห้วง 
เวลาท่ีส�าคัญที่สุดของชีวิตของพวกเขานี ้
พวกเขาจ�าเป็นต้องมีที่ปรึกษาท่ีไม่เคย 
ผิดพลาดซึ่งเป็นผู้น�าทางท่ีไม่เคยล้มเหลว 
ทั้งหมดนี้พวกเขาหาพบได้ในพระวจนะ
ของพระเจ้า หากพวกเขาไม่ใช่ผู้ที่ศึกษา 
พระวจนะท่ีขยันและจริงจัง พวกเขาจะท�า 
ข้อผิดพลาดอันน่าเศร้ายิ่ง ซึ่งจะท�าให้
ความสุขของเขาและของคนอื่นมัวหมอง 
ทั้งในชีวิตปัจจุบันและชีวิตอนาคต {MYP 
443.1}

หลายคนมีนิสัยมุทะลุหัวแข็ง คน
เหล่านี้ไม่เชื่อฟังค�าแนะน�าอันปราดเปรื่อง
ที่มีอยู่ในพระวจนะของพระเจ้า พวกเขา 

ไม่ยอมต่อสู ้กับตนเองเพื่อได้ชัยชนะอัน 
ล�า้ค่าและความมุ่งม่ันหยิง่ผยองและไม่ยอม
อ่อนข้อของพวกเขานั้นได้ผลักคนเหล่านี้
ให้เดินออกไปจากเส้นทางของหน้าที่การ
รับใช้และการเชื่อฟัง เพื่อนหนุ่มสาวท้ัง
หลาย จงมองกลับไปยังอดีตของคุณ แล้ว
พิจารณาอย่างซื่อสัตย์ถึงการกระท�าของ
พวกคุณต่อความกระจ่างในพระวจนะของ
พระเจ้า พวกคุณถนอมรักษาความส�านึก
ในใจเร่ืองหน้าท่ีผูกพันต่อพ่อแม่ตามท่ี 
พระคัมภีร์ก�าชับไว้หรือไม่ พวกคุณปฏิบัติ 
ด้วยใจอ่อนโยนและรักคุณแม่ที่ชุบเลี้ยง 
คุณมาตั้งแต่ยังเป็นทารกหรือไม่ พวกคุณ 
เอาใจใส่ความประสงค์ของท่านไหม หรือ 
ว่ามีแต่สร้างความเจ็บปวดและความเศร้า 
ระทมใจให้แก่ท่านโดยการท�าตามใจเอาแต่
ความต้องการและแผนงานของพวกคุณ
เองใช่ไหม สัจธรรมทีพ่วกคณุอ้างว่ามีช�าระ
จิตใจของพวกคุณให้บริสุทธ์ิและสลาย
ความมุทะลุของพวกคุณได้บ้างไหม หาก
ไม่ใช่ พวกคุณมีงานเร่งด่วนใกล้ตัวของ
การแก้ไขข้อผิดพลาดในอดีตให้ถูกต้อง 
{MYP 443.2}

ผู้น�ำทำงที่สมบูรณ์แบบ
พระคัมภีร์น�าเสนอมาตรฐานอัน
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สมบูรณ์แบบของอปุนสิยั หนงัสอืศกัด์ิสทิธิ์
เล่มนี้ที่พระเจ้าทรงดลใจและเขียนโดย
มนุษย์ผู ้บริสุทธิ์ทั้งหลายเป็นผู ้น�าทาง
สมบูรณ์แบบของชีวิตในทุกสถานการณ ์
พระคัมภีร์เปิดเผยอย่างเด่นชัดถึงหน้าท่ี
ของทั้งคนหนุ่มสาวและของคนสูงวัย หาก
น�ามาใช ้น�าทางของชีวิต ค�าสอนของ
หนังสือเล่มนี้จะยกชูจิตวิญญาณให้สูงส่ง 
ยกระดับจิตใจและปรับปรุงอุปนิสัยให้ดี
ขึ้น ให้สันติสุขและความชื่นชมเปรมปรีด์ิ
แก่หัวใจ แต่เด็กหนุ่มสาวมากมายกลับ
เลือกท่ีจะเป็นที่ปรึกษาและผู้น�าทางชีวิต
ของตนเอง จึงกุมชีวิตไว ้ในก�ามือของ
ตนเอง คนเช่นนี้จ�าเป็นต้องศึกษาค�าสอน
ในพระคัมภีร์อย่างจริงจังและเอาใจใส่ ใน
หน้าหนังสือต่างๆ ของพระคัมภีร์พวกเขา
จะพบการเปิดเผยถึงหน้าที่ของพวกเขา
ท่ีมีต่อพ่อแม่และต่อพี่น้องท่ีมีความเชื่อ
เดียวกันของตน พระบัญญัติข้อท่ีห้ากล่าว
ไว้ว่า “จงให้เกียรติแก่บิดามารดาของเจ้า 
เพื่ออายุของเจ้าจะได้ยืนยาวบนแผ่นดิน 
ซึ่งพระยาห์เวห์พระเจ้าของเจ้าประทาน 
แก่เจ้า” อพยพ 20:12 และในอีกหน้าหนึ่ง 
เราจะพบว่า  “บุตรท้ังหลาย จงเชื่อฟัง
บิดามารดาของท่านในองค์พระผู้เป็นเจ้า 
เพราะว่านี่เป็นเร่ืองถูกต้อง” เอเฟซัส 6:1 
{MYP 444.1}

หมายส�าคัญหนึ่งท่ีบ่งบอกว่าเรา
ก�าลังด�าเนนิชวีติอยูใ่นยคุสดุท้ายคือ เด็กๆ 
สมัยนี้ไม่ยอมเชื่อฟังพ่อแม่ ไม่รู ้คุณ ไม่
บริสุทธิ์ พระวจนะของพระเจ้าเต็มไปด้วย
ค�าสอนและค�าปรึกษาที่เชิญชวนให้เคารพ

พ่อแม่ เน้นย�้าผู ้เยาว์ท้ังหลายถึงหน้าท่ี
อันศักด์ิสิทธิ์ของการรักและเทิดทูนผู ้ที่
น�าทางพวกเขาผ่านวัยทารก วัยเด็กและ
วัยเยาวชนจนเติบโตเป็นชายและหญิง
และผู้ซึ่งในเวลานี้ต้องพึ่งพาอาศัยพวกเขา
เป็นส่วนใหญ่เพื่อสันติสุขและความผาสุก 
พระคัมภีร์ไม่ได้สอนเร่ืองนี้อย่างไม่ม่ันใจ 
อย่างไรก็ตาม ค�าสอนนี้ถูกละเลยเสียเป็น
ส่วนใหญ่ {MYP 444.2}

คนหนุ ่มสาวมีบทเรียนมากมาย
ท่ีต้องเรียนรู้ และบทเรียนส�าคัญท่ีสุดคือ
การรู้จักตัวเอง พวกเขาต้องมีแนวคิดถูก
ต้องถงึความผกูพนัและหน้าทีท่ี่มีต่อพ่อแม่ 
และต้องเรียนตลอดเวลาในโรงเรียนของ
พระคริสต์เพือ่ให้สภุาพและใจอ่อนน้อม ใน
ขณะที่พวกเขาต้องรักและให้เกียรติพ่อ
แม่ของตน พวกเขาก็ต้องเคารพในการ
ตัดสินใจของผู ้ใหญ่ที่มีประสบการณ์ซึ่ง
พวกเขามีความสัมพันธ์ในคริสตจักรด้วย 
{MYP 445.1}

พฤติกรรมที่มีเกียรติ
ชายหนุ ่มคนใดที่ชื่นชอบกับการ

เข้าสังคมและเอาชนะมิตรภาพของหญิง
สาวโดยท่ีพ่อแม่ของคุณไม่เคยล่วงรู้เลย
นั้นไม่ได้ท�าตนในส่วนของคริสเตียนท่ีสง่า
งามและมีเกียรติต่อคุณหรือต่อพ่อแม่ของ
คุณ โดยการติดต่อและพบปะกับคุณอย่าง
ลับ เขาอาจเอาชนะใจของคุณได้ด้วยการ
มีอิทธิพลต่อความคิดของคุณ แต่การกระ
ท�าเช่นนี้เขาไม่ได้แสดงความสง่างามและ
ความซื่อสัตย์ของจิตวิญญาณซึ่งบุตรทุก
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คนของพระเจ้าพงึมีให้เหน็ เพือ่ให้บรรลุถงึ
เป้าหมายของตน เขากระท�าในส่วนท่ีไม่
ซื่อตรงและไม่เปิดเผยท้ังยังไม่เป็นไปตาม
มาตรฐานของพระคัมภีร์ และพิสูจน์ให้คน
อื่นเห็นว่าตนเองนั้นไม่จริงใจต่อผู้ท่ีรักตน
และพยายามเป็นผู้คุ้มครองที่ซื่อสัตย์ของ
พวกเขา การสมรสที่เกิดจากแรงจูงใจเช่น
นี้ไม่สอดคล้องกับพระวจนะของพระเจ้า 
ผูใ้ดท่ีชกัน�าลูกสาวใครคนหนึง่ให้ละทิง้หน้าที ่
เป็นคนที่ท�าให้แนวคิดของเธอสับสนใน
พระบัญชาอนัตรงไปตรงมาของการเชือ่ฟัง
และให้เกียรติต่อคุณพ่อคุณแม่น้ัน ไม่ใช่
ผู้ท่ีมีความจริงใจต่อพันธะผูกพันของการ
สมรส {MYP 445.2}

มีค�าถามว่า “คนหนุ่มจะรักษาวิถี
ทางของตนให้บริสุทธิ์ได้อย่างไร” ค�าตอบ
ทีใ่ห้มาแล้วคอื “ก็โดยปฏิบัตติามพระวจนะ
ของพระองค์” สดุดี 119:9 ชายหนุ่มคนใด 
ที่พึ่งพระคัมภีร์เป็นผู้น�าทางของเขา จะ 
ไม่ผิดในเส้นทางของหน้าที่และความ
ปลอดภัย หนังสืออันประเสริฐเล่มนั้นจะ
สอนให้เขาถนอมรักษาความสมบูรณ์ของ
อุปนิสัย เป็นคนซื่อตรง ไม่ปฏิบัติในสิ่ง
หลอกลวง พระเจ้าทรงจารึกด้วยพระหัตถ์
ของพระองค์เองบนแผ่นศิลาว่า “ห้ามลัก
ขโมย” กระนั้น การขโมยความรักแบบ
ลับๆ ล่อๆ ที่ท�ากันและยอมกันเช่นนี้เกิด
ขึน้มากเพยีงไร {MYP 446.1}

การคบหาดูใจกันอย่างลับๆ ยัง
คงด�ารงต่อไป การติดต่อสื่อสารเป็นการ
ส่วนตัวยังเก็บรักษาไว้จนกระทั่งความ
รักของฝ่ายท่ีขาดประสบการณ์ที่ไม่รู ้ว่า

ความสัมพันธ์จะเติบโตไปทิศทางใดนั้น
เร่ิมห่างเหินจากพ่อแม่ในระดับหนึ่งและ
มอบความไว้วางใจไปให้แก่ชายคนนั้น
ผู ้ซึ่งแสดงตัวด้วยแนวทางท่ีเขาด�าเนิน
อยู่ว่าเขาเป็นคนที่ไม่คู่ควรกับความรักที่
คุณมอบให้ พระคัมภีร์ประณามความไม่
ซื่อสัตย์ทุกประเภทและเรียกร้องการท�าสิ่ง 
ที่ถูกต้องในทุกสถานการณ์ ผู ้ใดท่ีเอา 
พระคัมภีร์เป็นผู้น�าทางในวัยเยาว์ของตน 
ให้เป็นแสงสว่างในการส่องทางเดินของตน 
จะประพฤติตามค�าสอนของพระคัมภีร์ใน
ทุกเร่ือง เขาจะไม่ยอมละเมิดอักษรท่ีเล็ก
ท่ีสุดหรือขีด ขีดหนึ่งของพระบัญญัติเพื่อ
ให้ตนเองสมหวงัตามเป้าหมายของตน แม้
กระท่ังเขาต้องเสียสละตนเองอย่างใหญ่
หลวงก็ตาม หากเขาเชื่อพระคัมภีร์ เขา
ก็ตระหนักว่าพระพรของพระเจ้าจะไม่ตก
มาถึงเขาอย่างแน่นอนหากเขาหันเหออก
จากเส้นทางอันเคร่งครัดของความถูกต้อง 
แม้ว่าชั่วขณะหนึ่งจะดูเหมือนว่าเขาจะ
เจริญรุ่งเรือง เขาจะเก็บเก่ียวผลจากการ 
กระท�าของตนอย่างแน่นอน {MYP 446.2}

ค�าสาปของพระเจ ้าตกใส่ความ
สัมพันธ์ท้ังปวงท่ีไม่เหมาะสมท้ังในเรื่อง
ของเวลาและความสัมพันธ์ท่ีท�าในโลก
ของยุคสมัยนี้ หากพระคัมภีร์ปล่อยความ
กระจ่างของเรื่องนี้ไปอย่างคลุมเครือไม่
ชดัเจนแล้ว แนววถิท่ีีคนหนุม่สาวมากมาย
ในยุคนี้ไขว่หาเพื่อผูกพันเข้าหากันก็น่าจะ
พอแก้ตัวได้ แต่เงื่อนไขของพระคัมภีร์ไม่
ได้เป็นค�าส่ังตักเตือนคร่ึงๆ กลางๆ เป็น
เรื่องที่ก�าหนดให้มีความบริสุทธิ์อย ่าง
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สมบูรณ์ของทางความคิด ทางวาจาและ
ทางการกระท�า เราขอบพระคุณพระเจ้าท่ี
พระวจนะของพระองค์เป็นตะเกียงแก่เท้า
และไม่มีคนใดจะต้องเดินผิดในหน้าที่การ
งาน เยาวชนจะต้องพากเพียรอย่างเป็น
กิจจะลักษณะท่ีจะปรึกษาพระคัมภีร์และ
ปฏิบัตติามสิง่ทีพ่ระคัมภร์ีแนะน�าไว้ เพราะ
ว่าความผิดพลาดอย่างน่าเศร้ามักจะถูก
ท�าขึน้เม่ือเดินออกจากเส้นทางค�าสอนของ
พระคมัภร์ี {MYP 446.3}

จ�ำเป็นต้องตัดสินใจที่แน่วแน่
หากมีเรื่องใดที่สมควรพิจารณา

ด้วยเหตุผลอย่างสุขุมและตัดสินใจโดยไม่
ใช้อารมณ์ เรื่องนั้นก็คือการแต่งงาน หาก
มีกรณีใดท่ีจ�าเป็นต้องใช้พระคัมภีร์เป็นที่
ปรึกษา กรณีนั้นก็คือการผูกพันชีวิตของ
คนสองคนเข้าด้วยกันไปตลอดชีวิต แต่
กระแสท่ีสังคมนิยมท�ากันในปัจจุบันคือ
การใช้ความรู้สึกน�า และในหลายกรณีใช้
ความหลงเสน่ห์เป็นนายท้ายน�าเรือไป
สู ่ความอับปาง เรื่องนี้เป็นเร่ืองที่ท�าให้
เยาวชนมากมายแสดงออกเหมือนคนเบา
ปัญญาย่ิงกว่าเรื่องอื่นใดทั้งสิ้น ในเร่ืองนี้
พวกเขาปฏิเสธการใช้เหตุผล ปัญหาของ
การแต่งงานดูราวกับว่ามีอ�านาจเวทมนตร์
เหนือพวกเขา พวกเขาไม่ยอมมอบตัวเอง
ให้พระเจ้า ความรู้สกึของพวกเขาถกูจองจ�า 
และพวกเขาเคล่ือนไปข้างหน้าอย่างลับๆ 
ล่อๆ ราวกับว่ากลัวแผนงานของพวกเขา
จะถกูขดัขวาง {MYP 447.1}

วิธี ท่ีด�าเนินไปอย่างซ่อนเร้นใน

ขั้นตอนของการดูใจก่อนการแต่งงานนั้น
เป็นต้นเหตุของความทุกข์โศกใหญ่หลวง
อย่างย่ิงและเร่ืองราวท้ังส้ินเปิดเผยไว้กับ
พระเจ้าเท่านั้น บนโขดหินนี้ จิตวิญญาณ
นับพันนับหม่ืนต้องอับปางลง ผู ้ท่ีแสดง
ตนเป็นคริสเตียน มีชีวิตที่ซื่อตรงและเป็น
ผู้ท่ีไวต่อคนอื่นๆ ท�าผิดท่ีน่ากลัวในเร่ืองนี้ 
พวกเขาแสดงออกถงึความมุ่งม่ันทีแ่น่วแน่
ท่ีเหตุผลไม่สามารถเปล่ียนแปลง พวกเขา
หลงเสน่ห์กับความรู้สึกและแรงจูงใจของ
มนุษย์จนหมดความปรารถนาท่ีจะค้นหา
พระคัมภีร์และเข้าร่วมความสัมพันธ์ที่ใกล้
ชดิกับพระเจ้า {MYP 447.2}

ซาตานรู้ดีแก่ใจว่ามันจะต้องเข้า
จัดการกับองค์ประกอบอันใด และเปิดเผย
ถึงหัวคิดโหดเหี้ยมร้ายกาจด้วยเครื่องมือ
ต่างๆ เพื่อดักจับจิตวิญญาณไปสู ่ความ
พนิาศ มันคอยเฝ้าตามทกุฝีก้าวท่ีคนเหล่า
นี้เดินและคอยป้อนข้อเสนอแนะมากมาย 
และบ่อยครั้งที่ข้อเสนอเหล่านี้ถูกน�าไป
ปฏิบัติมากกว่าค�าปรึกษาของพระวจนะ
ของพระเจ้า ตาข่ายอันตรายท่ีสานมา
อย่างละเอียดประณีตถูกเตรียมไว้เพื่อให้
ผู้เยาว์วัยและสะเพร่าหลงเข้าไปติด บ่อย
คร้ังอาจอ�าพรางภายใต้การปกปิดของ
ความกระจ่าง แต่ผู ้ใดท่ีตกเป็นเหย่ือจะ
ท�าร้ายตัวเองด้วยความโศกเศร้ามากมาย 
ผลลัพธ์ก็คือ เราเห็นหายนะของมนุษย์ใน
ทกุแห่งหน {MYP 448.1}

ต้องปรึกษำคุณพ่อคุณแม่
เม่ือไรเยาวชนของเราถึงจะฉลาด
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สักที แล้วเร่ืองเช่นน้ีจะด�าเนินต่อไปอีก
นานเท่าไร ลูกๆ จะปรึกษาแต่เฉพาะ
ความปรารถนาและความโน้มเอียงของ
ตนเองโดยไม่ค�านึงถึงค�าแนะน�าของคุณ
พ่อคุณแม่กระนั้นเชียวหรือ  ดูเหมือน
ว่าบางคนจะไม่เคยยอมค�านึงถึงความ
ประสงค์หรือรสนิยมหรือเอาใจใส่ถึงการ
ตัดสินใจท่ีมีประสบการณ์ของคุณพ่อคุณ
แม่เลย ความเห็นแก่ตัวปิดประตูหัวใจ
ของพวกเขาให้กับความรักของคุณพ่อคุณ
แม่ท่ีมีต่อลูกๆ สมองของเยาวชนจะต้อง
ถูกปลุกให้ตื่นเพื่อให้ส�านึกถึงเรื่องน้ี พระ
บัญญัติข้อที่ห้าเป็นพระบัญญัติข้อเดียว
ที่มีพระสัญญาของพระเจ้าพ่วงท้ายอยู ่
ด้วย แต่ถูกกลับมองว่าเป็นเร่ืองไม่ส�าคัญ 
และแม้กระทั่งถูกละเลยอย่างตั้งใจจาก
ค�ากล่าวอ้างของคนที่ก�าลังมีความรักอยู่ 
การดูแคลนความรักของผู ้เป็นแม่ การ
เหยียดหยามความห่วงใยของผู้เป็นพ่อ
ล้วนเป็นบาปท่ีฟ้องเยาวชนอยู่มากมาย 
{MYP 448.2}

หนึ่งในข้อผิดพลาดร้ายแรงท่ีสุดท่ี
เกี่ยวข้องกับเร่ืองนี้ก็คือผู้เยาว์วัยและด้อย
ประสบการณ์ไม่ยอมให้ความรักของตน
ถูกรบกวน จะต้องไม่มีอะไรมาก้าวก่าย
ประสบการณ์ความรักของพวกเขา หาก
มีเร่ืองใดที่ต ้องมองจากจุดยืนทุกด้าน
แล้ว นั่นก็คือเร่ืองนี้ ความช่วยเหลือจาก
ประสบการณ์ของผู้อื่นและการชั่งน�้าหนัก
ของเร่ืองนี้อย่างสุขุมและรอบคอบเพื่อ
ประเมินเรื่องของท้ังสองฝ่ายล้วนมีความ
ส�าคัญอย่างย่ิง เร่ืองนี้เป็นเรื่องท่ีคนส่วน

ใหญ่ต่างปฏิบัตอิย่างตืน้เขนิมากจนเกินไป 
{MYP 449.1}

สหายหนุ ่มสาวทั้งหลาย  ให้ รับ
พระเจ้าและคณุพ่อคุณแม่ทีย่�าเกรงพระเจ้า
ของคุณมาเป็นท่ีปรึกษา ให้หม่ันอธิษฐาน
ถึงเรื่องนี้ ชั่งน�้าหนักทุกอารมณ์และจง
เฝ้าสังเกตการเปล่ียนแปลงในอุปนิสัยของ
ผู ้ที่คุณคิดว่าจะเชื่อมชะตาชีวิตร่วมกับ
เขา ย่างก้าวท่ีคุณก�าลังตัดสินใจจะเดิน
นั้นเป็นย่างก้าวส�าคัญท่ีสุดในชีวิตของ
คุณ และจะต้องไม่ตัดสินใจไปอย่างรีบเร่ง 
หากคุณจะรัก ก็ขออย่าไปรักอย่างงมงาย 
{MYP 449.2}

จงตรวจสอบอย่างละเอียดถี่ถ้วน
ว่าชีวิตแต่งงานของคุณจะมีความสุขหรือ
ว่าจะไม่ลงรอยกันและพังทลายไป ให้ตั้ง
ค�าถามว่า การผูกพันนี้จะช่วยให้ฉันเข้า
ใกล้สวรรค์หรือไม่ จะเพิ่มความรักของ
ฉันที่มีต่อพระเจ้าหรือไม่ และจะขยาย
ขอบเขตของการท�าประโยชน์ต่อผู้อื่นใน
ชีวิตของฉันได้หรือไม่ หากไม่พบข้อเสีย
เปรียบจากการไตร่ตรองเหล่านี้แล้ว ก็จง
เดินหน้าต่อไปด้วยความย�าเกรงพระเจ้า 
{MYP 449.3}

แต่หากแม้ว ่าท�าพิธีหม้ันหมาย
ไว้แล้วโดยท่ีไม่มีความเข้าใจอย่างถี่ถ้วน
ถึงอุปนิสัยใจคอของผู ้ที่คุณตั้งใจจะร่วม
ชีวิตด้วย ก็ขออย่าคิดว่าการหม้ันหมาย
นั้นบังคับให้คุณต้องท�าตามสัญญาที่จะ
แต่งงานและร่วมชีวิตกับผู้ที่คุณไม่อาจรัก
และเคารพต่อไป จงใส่ใจระมัดระวังอย่าง
มากย่ิงกับการเข้าพิธีหม้ันแบบมีเง่ือนไข 



374 ] 
Messages to Young People
ข่าวประเสริฐส�าหรับเยาวชน

แตจ่ะเป็นการดกีว่าและดกีว่าอย่างมากคอื
ถอนหม้ันก่อนเข้าพิธีแต่งงานดีกว่าแยก
ทางกันภายหลังอย่างที่คนมากมายท�ากัน 
{MYP 449.4}

กำรปฏิบัติต่อคุณแม่เป็นดัชน ี
ชี้วัดอย่ำงหนึ่ง

ความรักแท้จริงเป็นต้นไม้ที่ต้อง 
คอยรดน�้าพรวนดิน ขอให้สตรีท่ีต้องการมี
ชีวิตคู่ท่ีสงบสุขและสุขสบาย ผู้ท่ีต้องการ
หลีกหนีให้พ้นจากความทุกข์ล�าเค็ญและ
ความโศกเศร้า สอบถามก่อนยอมมอบ
ความรักแก่ใครว่า คนรักของฉันมีคุณแม่
หรือไม่ เอกลักษณ์อุปนิสัยของท่านเป็น
เช่นไร เขาตระหนักถึงพันธะหน้าท่ีของ
เขาทีมี่ต่อท่านหรอืไม่ เขาเอาใจใส่ในความ
ปรารถนาและความสุขของคุณแม่ของ
เขาหรือเปล่า หากเขาไม่เคารพให้เกียรต ิ
คุณแม่ เขาจะแสดงออกถึงความเคารพ
และความรัก ความเมตตาปรานีและความ
สนใจแก่ผู้เป็นภรรยาของเขาหรือ เม่ือวัน
เวลาแห่งความสดใหม่ของการแต่งงาน
ผ่านพ้นไปแล้ว เขายังคงจะรักฉันเหมือน
เดิมหรือไม่ เขาจะอดทนต่อข้อผิดพลาด
ต่างๆ ของฉันหรือไม่ หรือเขาจะกลาย
เป็นคนบ่นต�าหนิ ครอบง�า และเผด็จการ 
ความรักที่แท้จริงนั้นมองข้ามข้อผิดพลาด
มากมาย ความรักจะมองไม่เห็นส่ิงเหล่านี ้
{MYP 450.1}

ควำมหุนหันพลันแล่นไว้ใจไม่ได้
เยาวชนเชื่อใจในแรงจูงใจท่ีหุนหัน

พลันแล่นมากเกินไป พวกเขาไม่ควร 
ปล่อยตามใจตวัเองง่ายเกนิไป หรอืหลงใหล 
ง่ายเกินไปด้วยสภาพภายนอกที่ดึงดูดใจ
ของคนรัก ช่วงเวลาของการดูใจท่ีท�ากัน
ในยุคน้ีเป็นแผนร้ายของการหลอกลวง
และความเจ้าเล่ห์ซึ่งคู่อริของจิตวิญญาณมี
บทบาทการแสดงมากกว่าพระเจ้า เร่ืองนี้ 
ต้องการสามัญส�านึกมากกว่าเร่ืองอื่นใด 
แต่ในความเป็นจริงแล้ว ไม่ได้มีการน�า
สามัญส�านึกมาใช้ในเร่ืองนี้มากนักเลย 
{MYP 450.2}

หากลูกๆ  มีความสนิทสนมกับ 
คุณพ่อคุณแม่มากกว่านี้ หากลูกๆ ปรับ 
ทุกข์บอกความลับไม่ว่าจะเป็นเร่ืองน่า
ชื่นชมยินดีหรือเร่ืองเศร้ากับคุณพ่อคุณ
แม่ของตนได้ พวกเขาก็จะรอดพ้นปัญหา
ความทุกข์ยากมากมายในอนาคต เม่ือ
พวกเขาสับสนท่ีจะหาทางแก้ไขที่ถูกต้อง 
ให้พวกเขาวางปัญหาตามที่ตนมองเห็น
ไว้ต่อหน้าคุณพ่อคุณแม่ของตน และขอ
ค�าแนะน�าจากพวกท่าน มีใครท่ีจะเหมาะ
สมกว่านี้อีกไหมเพื่อชี้ให้เห็นถึงอันตราย
เท่ากับคุณพ่อคุณแม่ที่เดินตามพระเจ้า มี
ใครไหมท่ีจะเข้าใจอารมณ์ของพวกเขาได้
ดีเท่าคุณพ่อคณุแม่ของเขา {MYP 450.3}

ลูกๆ  ท่ีเป็นคริสเตียนจะเคารพ
นับถือสิ่งนี้มากกว่าพระพรอื่นใดในโลก
คือความรักและการเห็นด ้วยของคุณ
พ่อคุณแม่ที่ย�าเกรงพระเจ้า คุณพ่อคุณ
แม่สามารถแสดงความเห็นอกเห็นใจ
ลูกๆ และอธิษฐานเผื่อและร่วมกับลูกๆ 
เพื่อทูลขอพระเจ้าให้คุ้มครองและทรงน�า
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พวกเขา เหนือสิ่งอื่นใด คุณพ่อคุณแม่ยัง 
ชี้แนะให้ลูกๆ หันไปพึ่งพระเจ้าพระผู้ทรง 
เป็นสหายและท่ีปรึกษาผู ้ไม่เคยท�าให ้
พวกเขาผดิหวงั ผูท้รงเข้าพระทัยความรู้สึก 
อ่อนแอของพวกเขา ผู้ทรงเคยถูกทดลอง 
ในทุกรูปแบบเช่นเดียวกับพวกเรา แต ่
กระนั้น พระองค์ก็ไม่เคยท�าบาปพระองค์ 
จึงทรงเข้าพระทัยดีถึงวิธีช่วยเหลือคน 
ทั้งหลายท่ีก�าลังถูกทดลอง--Review and 
Herald, January 26, 1886. {MYP 451.1}

ควำมรักแบบพระเจ้ำ
ในชีวิตคู ่ของคุณ ความรักของ

คุณเหมือนก่ิงก้านสาขาของความสุขของ
กันและกัน แต่ละคนต้องปรนนิบัติต ่อ

ความสุขของอีกฝ่ายหนึ่ง เพราะนี่เป็นน�้า
พระทัยของพระเจ้าเก่ียวกับตัวคุณ แต่
แม้ท้ังสองจะรวมกันเป็นหนึ่งเดียว ไม่ใช่
ว่าแต่ละคนต้องสูญเสียเอกลักษณ์ของ
ตนให้กับอีกฝ่ายหนึ่งไป พระเจ้าเท่านั้น
ทรงเป็นเจ้าของเอกลักษณ์ของคุณ. . . . 
{MYP 451.2}

เรามีชวีติอยู่เพือ่พระเจ้า จติวญิญาณ 
ส ่งความรักที่ ดีที่ สุดและสูงส ่งท่ีสุดแด ่
พระองค์ คณุพร่ังพรคูวามรักทีย่ิง่ใหญ่ทีสุ่ด 
ของคุณแด่พระองค์ผู ้สละพระชนม์ชีพ 
เพื่อคุณหรือเปล่า หากใช่ความรักของคุณ 
ที่มอบให้แก่กันจะเป็นไปตามครรลองของ 
สวรรค์--“Testimonies for the Church,” 
Vol. 7, pp. 45, 46. {MYP 451.3}

“เพราะพระยาห์เวห์พระเจ้าทรงเป็นดวงตะวันและเป็นโล่

พระยาห์เวห์ประทานความโปรดปรานและเกียรติ

พระองค์มิได้ทรงหวงสิ่งดีอันใดไว้จากบรรดาผู้ที่ด�าเนินในความซื่อสัตย์”

สดุดี 84:11  {MYP 123.2}
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บทที่

152	 กำรแต่งงำนก่อนวัยอันควร

เด็กชายและเด็กหญิงสาวเข้าสู่การ
แต่งงานด้วยความรักท่ียังไม่สุกงอมและ
การตัดสินใจที่ยังไม่เติบใหญ่เติมที่และ
ปราศจากความรู้สกึทีส่ง่างามสงูส่ง และให้ 
ค�าม่ันสัญญาของการแต่งงานที่ท�าไปด้วย 
กิเลสตณัหาแบบเด็กชายและเด็กหญงิ. . . . 
{MYP 452.1}

อันตรำยของกำรมีพันธะผูกพัน
ก่อนวัยอันควร

พันธะผูกพันที่ เกิดขึ้นในวัยเด็ก
มักส่งผลให้ความสัมพันธ์น้ันพังทลายลง
อย่างน่าเวทนาในภายหลัง หรือไม่ก็แยก
ทางกันอย่างน่าอนาถ ความสัมพันธ์ที่
ท�ากันก่อนวัยนั้นหากเกิดขึ้นโดยไม่ได้รับ 
การเห็นชอบจากพ่อแม่แล้ว น้อยคู่นักท่ี
จะมีความสุข ความใคร่หลงของวัยอ่อน 
เยาว์ควรถกูควบคุมจนกว่าเวลาท่ีเหมาะสม 
กับวัยและประสบการณ์ที่ท�าให้เกิดความ
รู้สึกเป็นเกียรติและปลอดภัยในการเป็น

ตัวของตัวเองจะมาถึง ผู้ใดท่ีไม่ยอมยับย้ัง
ชั่งใจจะเสี่ยงต่อการใช้ชีวิตในความทุกข ์
เยาวชนที่ยังไม่พ้นจากวัยรุ่นไม่อาจเป็น
ผู้ตัดสินใจถึงความเหมาะสมของผู้อยู่ใน 
วยัเดียวกับเขาทีจ่ะมาเป็นคูช่วีติของเขาได้ 
ภายหลงัเม่ือการตดัสินใจของเขามีวฒุภิาวะ 
มากขึ้นและมองเห็นตนเองต้องผูกติด
อยู่กับกันและกันตลอดชีวิต ซึ่งบางทีจะ
พบว่าที่เคยค�านวณมานั้นไม่อาจสร้าง
ความสุขให ้ กันได ้   และแล ้วแทนท่ีจะ
ประคองกันไปให้ดีที่สุด กลับใช้ค�าพูด
โต้เถียงกัน ความแตกร้าวย่ิงขยายตัว
ออกไป จนกระท่ังต่างคนต่างไม่สนใจ
และเฉยเมยต่อกัน ส�าหรับพวกเขาแล้ว
ไม ่มีสิ่งใดศักด์ิสิทธิ์ ในค�าว ่าครอบครัว 
บรรยากาศอบอวลด้วยมลพิษของค�า
พูดโกรธแค้นและต่อว่ากันอย่างขมข่ืน--
“A Solemn Appeal,” pp. 11, 12 (Edition: 
Signs Publishing Company Limited). 
{MYP 452.2}
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153 กำรแต่งงำน	แบบฉลำดและแบบไม่ฉลำด

การแต่งงานก่อนวัยอันควรเป็นจุด
ก�าเนิดของความชั่วมากมายที่ปรากฏใน
ทุกวันนี้ การเข้าสู่การแต่งงานตั้งแต่ชีวิต
เร่ิมแตกหนุ่มสาวมิได้ส่งเสริมให้สุขภาพ
แข็งแรงท้ังด้านกายภาพหรือจิตใจแต่
ประการใด ในเรื่องนี้มีการใช้เหตุผลน้อย
เกินไป เยาวชนมากมายท�าไปด้วยแรง
จูงใจท่ีหุนหันพลันแล่น ขั้นตอนน้ีซึ่งส่ง
ผลอย่างรุนแรงไม่ว่าจะเป็นด้านดีหรือ
ด้านร้ายต่อชีวิตของคู่แต่งงาน เพื่อให้เป็น
พระพรหรือค�าสาปแช่งไปตลอดชีวิต มัก
จะกระท�าไปอย่างเร่งรีบภายใต้การเร่งเร้า
อย่างหุนหันของอารมณ์ เยาวชนมากมาย
จะไม่ยอมฟังเหตุผลหรือค�าแนะน�าจากมุม
มองของคริสเตยีน. . . . {MYP 453.1}

โลกทุกวันนี้เต็มไปด้วยความทุกข์
และบาปท่ีเกิดจากผลของการแต่งงานที่
เลือกกันอย่างผิดๆ ในหลายกรณี ใช้เวลา
เพียงไม่ก่ีเดือนท่ีคู่สามีภรรยาตระหนักว่า
อารมณ์ของพวกเขาไม่มีทางท่ีจะเข้ากัน
ได้ ผลที่ตามมาคือความแตกแยกเกิดขึ้น
ในบ้านแทนท่ีควรจะมีแต่ความรักและการ
ประสานสอดคล้องกันแบบสวรรค์เท่านั้น 
{MYP 453.2}

โดยความขัดแย้งท่ีเกิดขึ้นในเรื่อง
เล็กน้อย บรรยากาศของความขมขื่นถูก
บ่มเพาะให้เกิดขึ้น การไม่ลงรอยกันและ
เหน็บแนมกันอย่างออกนอกหน้าน�าความ

ทุกข์ที่ไม่อาจบรรยายได้มาสู ่ครอบครัว 
และขับไล่ผู ้ที่ควรจะผูกมัดความสามัคคี
ด้วยพันธะแห่งความรักออกไปทันที ด้วย
เหตุน้ี คนเรือนพันเรือนหม่ืนต้องสังเวย
ตัวเองท้ังทางจิตใจและทางกายด้วยการ
แต่งงานอย่างไม่ฉลาด และก้าวลงไปสูเ่ส้น
ทางของนรก {MYP 453.3}

แบกภำระไม่เท่ำเทียมกัน
เป็นเร่ืองอันตรายที่จะไปผูกมิตร

กับทางโลก ซาตานรู้ดีว่าห้วงเวลาท่ีเป็น
พยานให้กับพิธีแต ่งงานของหนุ ่มสาว
มากมายเป็นเวลาท่ีปิดหน้าประวัติศาสตร์
ของประสบการณ์และประโยชน ์ทาง
ศาสนาของคนทั้งสอง ชั่วระยะหนึ่งเขา
ทั้ งสองอาจพยายามด�าเนินชีวิตแบบ
คริสเตียน แต่ความพากเพียรของพวก
เขาไม่อาจต้านอิทธิพลอันม่ันคงที่มาจาก
กระแสตรงกันข้าม คร้ังหนึ่ง พวกเขา
ตระหนักว่าเป็นสิทธิพิเศษของพวกเขาที่
จะพูดถึงความชื่นชมยินดีและความหวัง 
แต่ในไม่ช้าพวกเขาไม่ยอมน�าเรื่องนี้ขึ้น
มาสนทนา โดยรู้ดีว่าผู้ซึ่งตนเองต้องเชื่อม
ชะตาชีวิตของตนกับเขาตลอดไปนั้นไม่ได้ 
ให้ความสนใจในเรื่องเหล่านี้ ด้วยเหตุนี ้
ซาตานใช้อุบายถักใยแห่งความสงสัยมา
ครอบท้ังสองไว้จนความเชื่อในสัจธรรมอัน
ล�า้ค่าหายไปจากจติใจ {MYP 453.4}
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เป็นความพยายามท่ีวางแผนไว้
ก่อนของซาตานที่จะยึดเยาวชนท้ังหลาย
ให้ตกอยู่ในบาป เพื่อว่าในเวลาต่อมามัน
จะเข้าครอบครองคนนั้นได้อย่างแน่นอน 
ศัตรูของจิตวิญญาณเต็มไปด้วยความ
เกลียดชังต่อทุกความพยายามท่ีจะจูงใจ
ให้เยาวชนไปสู่ทิศทางอันชอบธรรม มัน
เกลียดทุกสิ่งที่ให้ทัศนคติที่ถูกต้องของ
พระเจ้าและของพระคริสต์ ความพยายาม
ของมันมุ่งไปหาผู้ท่ีอยู่ในต�าแหน่งท่ีเอื้อ
อ�านวยต่อการได้รับความกระจ่างจาก
สวรรค์ เพราะมันรู้ว่าความเคลื่อนไหวของ
คนเหล่านี้เม่ือไปสัมผัสพระเจ้าจะท�าให้
พวกเขามีพละก�าลังที่จะขัดขืนการทดลอง
ของมัน มันเข้าหาเยาวชนทั้งหลายใน
ฐานะทูตสวรรค์แห่งความสว่างท่ีมาด้วย
เครื่องมือที่ดูดีแต่ภายนอก และบ่อยครั้ง 
เหลือเกินมักจะส�าเร็จในการเอาชนะพวกเขา 
ทีละก้าว ทีละก้าวให้เดินออกไปจากเส้น
ทางของหน้าที ่{MYP 454.1}

กำรคบหำสมำคมที่เหมำะสม
หนุม่สาวท่ีมีโอกาสเข้าสู่สงัคมของกัน 

และกันก็อาจท�าให้การคบหาสมาคมนี้เป็น 
พระพรหรือเป็นค�าสาปแช่งก็ได้ พวกเขา 
อาจเสริมสร้าง หนุนใจและเป็นพระพร 
แก่กนัและกนั ช่วยพฒันาด้านกริยิาท่าทาง 
ด้านอารมณ์และวิชาความรู้ หรือไม่ก็ยอม 
ปล่อยตัวให้กลายเป็นคนไม่ระมัดระวังและ 
ไม่ซื่อสัตย์ คอยแต่จะไขว่คว้าอิทธิพลที่ไร้ 
ศีลธรรม-- The Youth’s  Instructor,  
August 10, 1899. {MYP 454.2}

กำรแต่งงำนอย่ำงเร่งรีบ
ซาตานยุง่อยูต่ลอดเวลาเพือ่เร่งเร้า

เยาวชนท่ีด้อยประสบการณ์ให้เข้าสู่ความ
สัมพันธ์ของการแต่งงาน แต่หากเราให้
เกียรติแก่การแต่งงานแบบสมัยนี้น้อยลง
เท่าไรก็จะเป็นผลดีมากข้ึนเท่านั้น เม่ือ
เราเข้าใจถึงคุณลักษณะอันศักด์ิสิทธิ์และ
ภาระหน้าท่ีของการแต่งงานแล้ว สวรรค์
ก็จะเห็นชอบด้วยแม้แต่จะเป็นในเวลา
นี้ และผลที่จะเกิดก็คือความผาสุกของทั้ง
สองฝ่ายและจะเป็นการถวายเกียรติแด่
พระนามของพระเจ้า. . . . {MYP 455.1}

ศาสนาแท้ส่งเสริมให้จิตใจสูงส่ง 
ขดัเกลารสนยิม ช�าระการตัดสินใจให้บริสุทธิ ์
และท�าให้ผู้เชื่อมีส่วนร่วมในความบริสุทธิ์ 
และอทิธพิลของสวรรค์ น�าพาให้ทูตสวรรค์ 
มาอยู่ใกล้ และแยกตัวเราให้ห่างยิ่งขึ้น 
จากบรรยากาศและอิทธิพลของทางโลก-- 
“Testimonies for the Church,” Vol. 2, 
pp. 252, 253. {MYP 455.2} 

อิทธพิลของซำตำนต่อกำรแต่งงำน
ซาตานก�าลงัยุ่งอยู่กบัการกดดันให้ 

ผู้ที่ไม่เหมาะสมกันอย่างส้ินเชิงให้มาเชื่อม 
ความสนใจต่างๆ ของพวกเขาเข้าด้วยกัน 
มันปลาบปล้ืมอยู่กับงานนี้ เพราะโดยวิธีนี้ 
มันสร้างความทุกข์และความสิ้นหวังให้แก ่
ค รอบครั วมนุ ษย ์ ไ ด ้ ดี ก ว ่ า วิ ธี อื่ น - - 
“Testimonies for the Church,” Vol. 2, 
p. 248. {MYP 455.3}
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154 กำรแต่งงำนและกำรมอบให้แก่ 
	 กันและกันในกำรแต่งงำน

พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ให้อยู่ใน
โลกใบนี้   และมีสิทธิพิเศษที่จะกิน  ด่ืม 
ค้าขาย สมรสกันและการมอบให้แก่กัน
และกนัในการแต่งงาน แต่การจะท�าส่ิงนีไ้ด้
อย่างปลอดภัยก็ด้วยความย�าเกรงพระเจ้า
เท่านั้น เราควรด�าเนินชีวิตบนโลกใบนี้
โดยค�านึงถึงโลกแห่งนิรันดร์กาล ความผิด
มหันต์ครั้งใหญ่ในการสมรสสมัยโนอาห์ก็
คอืเหล่าบุตรของพระเจ้าไปผกูมิตรกับบุตรี
ของชาวโลก ผู้ที่อ้างตนว่ารู้จักและมีความ
เชื่อในพระเจ้าไปคบหาสมาคมกับผู้ท่ีมีใจ
คด และแต่งงานกับคนท่ีตนเองต้องการ
โดยไม่ได้ตัดสินด้วยเหตุผล ทุกวันน้ี มีคน
มากมายที่ไม่มีประสบการณ์ลึกซึ้งด้าน
ศาสนาท่ีจะท�าสิ่งเดียวกันกับท่ีเคยท�ากัน
มาแล้วในยุคของโนอาห์ พวกเขาจะเข้าสู่
พิธีสมรสโดยปราศจากการไตร่ตรองอย่าง
ระมัดระวังและด้วยใจอธิษฐาน คนจ�านวน
มากเอ่ยปากมอบค�าสัญญาศักด์ิสิทธิ์ใน
พิธีสมรสอย่างไม่คิดราวกับว่าก�าลังตกลง
ท�าธุรกิจการค้า ความรักที่แท้จริงไม่ได้
เป็นแรงจูงใจในการเข้าสู่สัมพันธภาพน้ี 
{MYP 456.1}

กำรลุ่มหลงที่ไม่บริสุทธิ์
แนวคดิเรือ่งการแต่งงานดูเหมือนมี

แรงสะกดจิตต่อหัวใจของเยาวชนมากมาย 
สองคนคุ้นเคยกัน พวกเขาลุ่มหลงกันและ
ความสนใจทั้งหมดของท้ังสองก็เข้ามาหา
กัน พวกเขาตาบอดให้กับเหตุผลทั้งปวง
และไม่ใช้วิจารณญาณในการตัดสิน พวก
เขาไม่ยอมจ�านนต่อค�าแนะน�าหรือการ
ควบคุมใดๆ ทั้งสิ้น แต่ยืนกรานท่ีจะท�า
ตามวิธีของตนเอง โดยไม่ค�านึงถึงผลท่ีจะ
ตามมา {MYP 456.2}

เหมือนเช ่นโรคระบาดหรือโรค
ติดต่อที่ต ้องแพร่ต ่อไปตามวิถีของมัน 
ความลุ่มหลงท่ีเข้าครอบง�าพวกเขาก็ดู
ราวกับว่าไม่มีสิ่งใดจะหยุดยั้งความรู ้สึก
น้ีได้ บางทีอาจมีคนรอบข้างที่ตระหนัก
ว่า หากคนทั้งสองเข้าสู่พันธะการแต่งงาน
ก็น่าจะน�าความทุกข์ร้อนมาให้ตลอดชีวิต 
แต่ค�าอ้อนวอนและค�าแนะน�าที่ให้ไปก็
ไม่เกิดผล เป็นไปได้ที่การผูกพันที่เกิด
ขึ้นน้ีจะท�าให้คุณประโยชน์ของคนหนึ่ง
ท่ีพระเจ้าจะทรงใช้อวยพรให้กับการรับ
ใช้พระราชกิจของพระองค์ต้องบกพร่อง
และถูกท�าลายไป แต่เหตุผลและการเกล้ีย
กล่อมท้ังปวงก็ถูกมองข้ามไปเช่นเดียวกัน 
{MYP 456.3}

ทุกส่ิงที่ชายและหญิงท้ังหลายซึ่ง
มากด้วยประสบการณ์จะพูดไปก็ไม่เกิด
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ผล ไม่มีพลังอ�านาจใดจะเปลี่ยนแปลงการ
ตัดสินใจของพวกเขาที่ความปรารถนา 
ชกัน�าอยู่ได้ พวกเขาไม่สนใจเข้าร่วมประชมุ 
อธิษฐานและทุกกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับ
ศาสนา พวกเขาต่างลุ ่มหลงซึ่งกันและ
กันจนละเลยภารกิจของชีวิต ท�าราวกับ
ว ่าสิ่งเหล ่านี้ ไม ่ มีความส�าคัญต่อพวก
เขา คืนแล้วคืนเล่าเยาวชนเหล่านี้คุยด้วย
กันจนดึกด่ืน คุยกันเกี่ยวกับเร่ืองส�าคัญ
และจริงจังใช่ไหม เปล่าเลย แต่คุยกันถึง
เร่ืองไร้สาระที่ไม่มีความส�าคัญประการใด 
{MYP 457.1}

กำรละเมิดกฎสุขภำพและ 
ควำมสุภำพ

สมุนของซาตานเฝ้าติดตามผู ้ ท่ี
อทุศิเวลายามค�า่คนืไปกบัการเก้ียวพาราสี 
หากตาของพวกเขาจะเปิดออก พวกเขา 
จะเห็นทูตสวรรค์คอยบันทึกค�าพูดและ 
การกระท�าของพวกเขาอยู ่กฎด้านสขุภาพ 
และความสุภาพถ่อมตนก�าลังถูกละเมิด 
หากเอาเวลาเก้ียวพาราสีท่ีท�าอยู่ในขณะ
ก่อนแต่งงานไปไว้หลังจากท่ีแต่งงานกัน
แล้วน่าจะเหมาะสมกว่า แต่โดยทั่วไป มัก
ปรากฏว่าการแต่งงานคือจุดจบของการ
แสดงออกของความใส่ใจต่อกันและกัน
ที่มีในช่วงการเก้ียวพาราสีก่อนแต่งงาน 
{MYP 457.2}

ชั่วโมงดึกด่ืนของการใช้เวลาอย่าง 
สิ้น เปลืองในยุคแห ่งความเสื่ อมทาง 
ศีลธรรมอย่างเช่นในขณะนี้มักจะน�าไปสู่ 
การท�าลายคนทั้งคู่ที่มีส่วนร่วม ซาตาน 

ร่ืนเริงหรรษาและพระเจ้าถกูหลู่พระเกียรติ
เม่ือชายและหญิงท�าให้ตนเองเสื่อมเสีย 
ชื่อเสียงแห่งเกียรติยศถูกสังเวยไปด้วย
เวทมนตร์ของความลุ ่มหลงและบุคคล
เช่นน้ีเข้าสู ่พิธีสมรสอันศักด์ิสิทธิ์ภายใต้
ความเห็นชอบของพระเจ้าไม่ได้ พวกเขา
แต่งงานเนื่องมาจากกิเลศราคะพาไปและ
เม่ือความตื่นเต้นของชีวิตช่วงแรกผ่านพ้น
ไปพวกเขาก็จะทบทวนและตระหนักว่าได้
ท�าส่ิงใดลงไป ในเวลาหกเดือนหลังจาก
กล่าวค�าสัญญาศักด์ิสิทธิ์ในพิธีแต่งงาน 
ความรู ้สึกต่อกันและกันของทั้งสองจะ
เปล่ียนไป ต่างคนเรยีนรู้มากข้ึนถงึอปุนสิยั
ของผู้ที่ตนเองคัดเลือกในชีวิตสมรส ต่าง
ค้นพบข้อบกพร่องของแต่ละฝ่ายซึ่งมอง
ไม่เห็นในตอนต้นของการคบหาสมาคม
กัน ค�าม่ันสญัญาทีแ่ท่นบูชาในพธิแีต่งงาน
ไม่อาจรวมท้ังสองเข้าเป็นหนึ่งเดียวกันได้ 
ผลลพัธ์ของการรีบเร่งแต่งงานแม้แต่ในหมู่
ผูอ้้างตนเป็นประชากรของพระเจ้า ก็มีการ
แยกกันอยู่ การหย่าร้าง และความสับสน
วุน่วายอย่างรุนแรงในโบสถ์ {MYP 457.3}

ละเลยค�ำปรึกษำ
การสมรสกันและยกให้เป็นสามี

ภรรยากันในลักษณะนี้เป็นเครื่องมือพิเศษ
หนึง่ท่ีซาตานใช้และมันมักจะประสบความ
ส�าเร็จในแผนของมันแทบทุกคร้ัง ดิฉัน
รู้สึกเจ็บปวดและหมดหวังเม่ือมีผู้เข้ามา
ขอค�าปรึกษาเก่ียวกับเรื่องเช่นนี้ ดิฉันพูด
กับพวกเขาด้วยค�าพูดท่ีพระเจ้าทรงดลใจ
ให้พูด แต่พวกเขามักจะถามกลับมาแทบ 
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ทุกแง่มุม และอ้อนวอนขอสติปัญญาหาวิธี
ท�าตามจุดมุ่งหมายของพวกเขาเอง และ
ในทีส่ดุก็ตดัสนิใจท�าเช่นนัน้ {MYP 458.1}

ดูเหมือนว่าพวกเขาจะไม่มีอ�านาจ
ที่จะเอาชนะความต้องการและแรงชักจูง
ของตนเอง และจะแต่งให้ได้แม้จะเสี่ยง
ต่ออันตรายทั้งส้ินก็ตาม พวกเขาไม่ยอม
พิจารณาเรื่องนี้อย่างละเอียดรอบคอบและ
ด้วยใจอธิษฐาน มอบตนเองไว้ในพระหัตถ์
ของพระเจ ้า  เพื่อให้พระวิญญาณของ
พระองค์ทรงน�าและทรงควบคุม ในสายตา
ของพวกเขาดูเหมือนว่าไม่มีความย�าเกรง
ใดๆ ต่อพระเจ้าเลย พวกเขาคิดว่ามีความ
เข้าใจในเร่ืองท้ังหมดอย่างเต็มท่ีโดยไม่
จ�าเป็นต้องพึ่งพระเจ้าหรือค�าปรึกษาจาก
มนษุย์ {MYP 458.2}

เม่ือปล่อยให้เหตุการณ์เกิดขึ้น
จนสายเกินไป พวกเขาพบว่าตนเองท�า
ผิดพลาดไปเสียแล้ว จนเป็นอันตรายต่อ
ความผาสุกของชีวิตนี้และความรอดของ
จิตวิญญาณของตน พวกเขาไม่ยอมให้คน
อืน่รู้เร่ืองท่ีเกิดข้ึนนอกจากพวกเขาเอง ซึง่
หากได้รับค�าปรึกษา พวกเขาอาจรอดพ้น
จากการต้องกังวลใจและเสียใจเป็นเวลา
หลายปี มีแต่คนที่ตัดสินใจที่จะเดินไปตาม
ความต้องการของตนเองเท่านั้นท่ีโยนค�า
ปรกึษาทิ้งไป กเิลสและตณัหาพาคนเชน่นี้
ให้บอกปัดทกุสิง่ทีเ่หตผุลและวจิารณญาณ
จะยบัยัง้พวกเขาได้ {MYP 459.1}

คุณสมบัติของรักแท้
ความรักเป็นต้นไม้ท่ีมีถ่ินก�าเนิด

อยู ่ในสวรรค์ ความรักไม่ใช่ไม่มีเหตุผล 
ไม่ใช ่ความหลงใหลงมงาย ความรักมี
ความสะอาดและบริสุทธิ์ แต่กิเลสตัณหา
ของหัวใจตามธรรมชาตินั้นเป็นอีกเร่ือง
หนึ่ง ในขณะที่รักแท้จะมอบให้พระเจ้า
เป็นผู้วางแผนงานทั้งหมด และจะมีความ
สอดคล้องประสานกันอย่างสมบูรณ์กับ
พระวิญญาณของพระเจ้า  กิเลสตัณหา
กลับมีแต่ความด้ือรั้น หุนหันพลันแล่น ไร้
เหตผุล ท้าทายต่อสิง่คัดค้านท้ังปวงและจะ
แต่งตั้งทางเลือกของตนให้เป็นรูปเคารพ 
{MYP 459.2}

ในบุคลิกท่าทางของผู ้ที่ มีรักแท้
จะแสดงพระคุณของพระเจ้าออกมาให้
ผู ้อื่นเห็น ความถ่อมตน ความเรียบง่าย 
ความจริงใจ ความมีศีลธรรมและศาสนา
จะปรากฏในทุกย่างก้าวท่ีน�าไปสู่ความ
สัมพันธ์ของการแต่งงาน ผู ้ ท่ีสามารถ
ควบคุมตนเองเช่นนี้ได ้จะไม่ปล่อยให้
ตนเองหลงใหลด่ืมด�่าไปกับอีกฝ่ายหนึ่ง
เพื่ออยู่ด้วยกัน โดยต้องสูญเสียโอกาสใน
การเข้าประชุมอธิษฐานหรือประกอบพิธี
อืน่ๆ ทางศาสนา. . . . {MYP 459.3}

กำรแสวงหำกำรทรงน�ำจำกเบ้ืองบน
หากชายและหญิงอธิษฐานสอง

ครั้งต่อวันจนเป็นนิสัยในช่วงเวลาก่อน
การพิจารณาที่จะแต่งงานกัน ทั้งสอง
ควรอธิษฐานสี่คร้ังต่อวันเม่ือคาดหวังว่า
จะแต่งงานกัน การแต่งงานเป็นเรื่องท่ีมี
อิทธิพลและผลกระทบต่อชีวิตของคุณท้ัง
ในโลกนี้และในโลกท่ีจะมาถึง คริสเตียน
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ที่มีความจริงใจจะไม่ท�าอะไรในแนวทาง 
ที่ไม่ถูกต้องนี้ล่วงหน้าเกินแผนโดยที่ไม่
ได้รับความเห็นชอบของพระเจ้าต่อการ 
กระท�าดังกล่าว เขาจะไม่ต้องการเลือกทาง 
เดินของตนเอง แต่จะรู้สึกว่าพระเจ้าต้อง 
เป็นผู้ทรงเลือกทางเดินให้เขา เราต้อง 
ไม่ท�าอะไรตามความชอบของเรา เพราะ 
พระครสิต์ทรงไม่เคยท�าตามความพอพระทยั 
ของพระองค์เอง ดิฉันไม่ต้องการให้เข้าใจ
ดิฉันผิดว่าคนเราควรแต่งงานกับคนท่ีเรา
ไม่ได้รัก การท�าเช่นนี้เท่ากับท�าบาป แต่
เราไม่ควรอนุญาตให้ความเพ้อฝันและ
อารมณ์น�าเราไปสู่หายนะ พระเจ้าทรง
ประสงค์ความรักแบบเต็มหัวใจ ความรัก
อนัสงูสุด {MYP 460.1}

พิธีแต่งงานส่วนใหญ่และวิธีการ
ด�าเนินงานในยุคนี้บ่งบอกถึงหมายส�าคัญ
หนึ่งของยุคสุดท้ายของเรา ชายและหญิง
มากมายด้ือร้ัน หัวแข็งเกินไป จนละ
พระเจ้าไปจากการพินิจพิจารณา ศาสนา
ถูกปัดทิ้งไปราวกับว่าไม่ควรมีบทบาท
ในเรื่องศักด์ิสิทธิ์และส�าคัญนี้ นอกเสีย
จากผู ้ ท่ีอ ้างตนว่าเชื่อในสัจธรรมจะถูก 
ช�าระจิตใจให้บริสุทธิ์โดยสัจธรรมและยกชู 
ความคิดและอุปนิสัยให้สูงส่งในเร่ืองเช่นนี ้
แล้ว พวกเขาก็ไม่ได้อยู่ในฐานะท่ีดีไปกว่า 
คนบาปผู้ไม่เคยได้รับความกระจ่างตามท่ี 
พวกเขาอ้างเลย--Review and Herald, 
September 25, 1888. {MYP 460.2}

ไม่มีสิ่งใดที่ซาตานกลัวมากเท่ากับการที่

ประชากรของพระเจ้ากรุยทางให้โล่งเตียนปราศจากสิ่งกีดขวาง

เพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเทพระวิญญาณ

ของพระองค์ลงมาสู่คริสตจักร

{MYP 133.1}
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บทที่

155  ควำมรับผิดชอบของกำรแต่งงำน

หลายคนเข้าสู ่พิธีสมรสโดยไม่มี
ทรัพย์สมบัติและไม่มีมรดก พวกเขาไม่มี
พละก�าลังทางกายหรือความเข้มแข็งทาง
ใจที่จะบากบ่ันก่อร่างสร้างตัวเพื่อให้มี
ทรัพย์สมบัติ คนประเภทนี้แหละท่ีเร่งรีบ
แต่งงานและมาแบกความรับผิดชอบของ
การแต่งงานซึ่งตนเองขาดความส�านึก
อันเที่ยงธรรม พวกเขาขาดความรู ้สึกท่ี
ประเสริฐและสูงส่งและไม่มีความเข้าใจ
อย่างถูกต้องแม้กระท่ังหน้าที่ของการเป็น
สามีและการเป็นพ่อ หรือต้องลงทุนเท่าไร
เพื่อจัดหาสิ่งจ�าเป็นต่างๆ ให้ครอบครัว 
และพวกเขาแสดงออกถึงความเหมาะสม
ของการเพิ่มขยายขนาดครอบครัวของ
พวกเขาไม่ได้ดีไปกว่าที่แสดงออกให้เห็น
ในการด�าเนินธุรกิจของพวกเขาเอง. . . . 
{MYP 461.1}

สถาบันการแต่งงานถูกออกแบบ
จากพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์เพื่อให้เป็น
พระพรแก่มนุษย์ แต่ตามท่ีปรากฏโดย

ท่ัวไป สถาบันนี้ถูกน�าไปใช้ในทางผิดจน
กลายเป็นค�าสาปแช่งอันน่าหวาดกลัว 
ชายหญิงส่วนใหญ่เข้าสู ่ความสัมพันธ์
ของการแต่งงานโดยท�าตัวราวกับว่ามี
ค�าถามเดียวท่ีพวกเขาต้องการค�าตอบ 
นั่นคือพวกเขารักกันและกันหรือไม่ แต่ 
พวกเขาควรต้องตระหนักให้ลึกซึ้งกว่านี ้
ถึงความรับผิดชอบของการแต่งงานที ่
แต่ละฝ่ายต้องแบกรับ พวกเขาควรค�านึง 
ว่าลูกๆ จะมีสขุภาพทางกาย ใจและศลีธรรม 
ทีแ่ขง็แรงหรือไม่ แต่มีน้อยรายนกัท่ีก้าวไป 
ข้างหน้าด้วยจุดมุ่งหมายสูงส่งและด้วย 
วิจารณญาณที่ยกชูให้สูงข้ึนซึ่งพวกเขา 
ไม่อาจปัดทิ้งไปได้ง่ายๆ นั่นคือ สังคม 
อ้างสิทธ์ิเรียกร้องจากพวกเขาอยู่ว่าน�า้หนกั 
จากอิทธิพลของครอบครัวของพวกเขา 
จะส่งผลให้แขนของตาชั่งเพิ่มสูงขึ้นหรือ 
ลดลงต�่า--“A Solemn Appeal,” pp. 63, 
6 4   (Ed i t i o n :   S i g n s   Pub l i s h i n g 
Company Limited). {MYP 461.2}
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156  กำรตัดสินใจทีดี่และกำรควบคมุตนเอง 
	 ในชีวิตสมรส

ผู ้ ท่ีแสดงตนว ่าเป ็นคริสเตียน 
ทัง้หลายไม่ควรเข้าสูค่วามสัมพนัธ์ของการ
สมรสจนกว่าจะได้พิจารณาเรื่องดังกล่าว
อย่างละเอยีดรอบคอบและด้วยใจอธษิฐาน
จากจุดยืนอันสูงส่ง เพื่อให้แน่ใจว่าการเข้า
ร่วมเป็นหนึ่งเดียวในความสัมพันธ์นี้จะ
ถวายเกียรติแด่พระเจ้าได้หรือไม่ จากนั้น
จึงควรพิจารณาผลลัพธ์ของสิทธิพิเศษทุก
อย่างของความสัมพันธ์จากการแต่งงานน้ี 
และหลักการทีช่�าระให้บริสุทธิแ์ล้วควรเป็น
รากฐานของทกุการกระท�า {MYP 462.1}

มองไปยงัอนำคต
ก ่อนขยายครอบครัวให ้ โตขึ้น 

ทั้งสองควรพิจารณาว่าจะเป็นการถวาย
เกียรติหรือเป็นการลบหลู่พระเจ้าหาก
ทั้งสองจะเพิ่มลูกๆ ออกมาดูโลก พวก
เขาควรแสวงหาท่ีจะถวายเกียรติพระเจ้า
ตั้งแต่เร่ิมแรกของการแต่งงาน และใน
ทุกๆ ปีของชีวิตแต่งงาน เขาทั้งสองควร
ต้องพิจารณาอย่างสุขุมถึงการจัดเตรียม
ทุกสิ่งให้พร้อมส�าหรับลูกๆ ของตน พวก
เขาไม่มีสิทธิ์ให้ก�าเนิดลูกๆ มาชมโลกเพื่อ
เป็นภาระแก่ผู้อื่น พวกเขามีธุรกิจเพื่อใช้
พึง่พาด�ารงชพีของครอบครัวโดยไม่จ�าเป็น
ต้องเป็นภาระแก่ผู ้อื่นหรือไม่ หากไม่มี 

พวกเขาก็ท�าความผิดในการน�าลูกออกมา
สู่โลกเพื่อให้ประสบความทุกข์ยากเพราะ
ขัดสนเร่ืองการดูแลเอาใจใส่ อาหารและ
เคร่ืองนุง่ห่ม {MYP 462.2}

กำรครอบง�ำของกเิลสตัณหำ
ในยุคแห่งความเร่งรีบและเสื่อม

ศีลธรรมนี้ เร่ืองเหล่านี้มักไม่มีใครสนใจ
น�ามาพิจารณา ความใคร่ของกิเลสตัณหา
เอาชนะสิ่งที่มันต้องการ และจะไม่ยอม
อ่อนข้อต่อการควบคุมหรือยับย้ัง แม้ว่า
ความอ่อนแอ ความทุกข์เข็ญและความ
ตายคือผลท่ีจะตามมาหากมันเข้ามาครอบ
ครอง ผู้หญิงมากมายถูกบังคับให้มีชีวิต
ที่ทุกข์ยากล�าบาก ความเจ็บปวดและการ
ทนทุกข์ทรมาน เนื่องจากกิเลสตัณหาที่
ควบคุมไม่อยู่ของผู้ชายผู้มีชื่อว่าเป็นสามี
ซึ่งน่าจะเรียกพวกเขาว่าสัตว์เดรัจฉาน
มากกว่า คุณแม่มากมายอยู ่อย ่างน่า
สงัเวชแร้นแค้นอุม้ลูกน้อยในอ้อมแขนแทบ
จะตลอดเวลา ท�าทุกวิถีทางเพื่อหาอาหาร
ป้อนเข้าปากและเสื้อผ้ามาคลุมกายลูก
น้อย โลกใบนี้ช่างเต็มไปด้วยความทุกข์
เขญ็ทบัถมเช่นนี ้{MYP 462.3}

รักแท้ที่จริงใจ บริสุทธิ์ และอุทิศ
ตนนั้นมีไม่มาก ของล�้าค่าชิ้นนี้หายาก 
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กิเลสตัณหาถูกจัดให้เป็นความรัก ผู้หญิง
จ�านวนมากต้องเสียอารมณ์อันละเอียด 
อ่อนโยนของตนให้กับความโกรธจนบ้าคล่ัง 
เนื่องจากความสัมพันธ์ของการแต่งงาน
เปิดโอกาสให้ผู้ที่เธอเรียกว่าสามีใช้ความ 
โหดเหีย้มปฏิบัตต่ิอเธอ เธอพบว่าความรกั 
ของเขามีคุณภาพต�่าช้าป่าเถื่อนจนเธอ
ขยะแขยง {MYP 463.1}

จ�ำเป็นต้องควบคุมตนเอง
ครอบครวัมากมายก�าลังด�าเนนิชวีติ

อยู ่ท ่ามกลางบรรยากาศท่ีไร ้ความสุข
อย่างมากที่สุด เพราะผู้เป็นสามีและพ่อ

ปล่อยให้สันดานสัตว์ป่าในตัวครอบง�า
สติปัญญาและศีลธรรมของตน ผลที่ตาม
มาคือเกิดบรรยากาศของความเซื่องซึม
และหดหู่ขึ้นอยู่เสมอ แต่กรณีเช่นนี้มิได้
เกิดจากการกระท�าของสวรรค์แต่เป็นผล
จากการกระท�าท่ีไม่เหมาะสมของบุคคล 
เรามีพันธะอันน่าเกรงขามต่อพระเจ้าใน
การรักษาจิตวิญญาณของเราให้บริสุทธิ์
และร่างกายให้แข็งแรง เพื่อท่ีจะได้เป็น 
ประโยชน์ต่อมนุษยชาติ และรับใช้พระเจ้า 
อย่างสมบูรณ์แบบ--“Testimonies for the 
Church,” Vol. 2, pp. 380, 381. {MYP 
463.2}

ศาสนาของพระคริสต์น�าอารมณ์ไปอยู่ใต้การควบคุมของเหตุผล

และลิ้นอยู่ใต้ระเบียบวินัย

ภายใต้อิทธิพลนี้อารมณ์ร้อนจึงถูกสยบลง

หัวใจจะเต็มล้นด้วยความอดกลั้นและความอ่อนโยน

{MYP 136.1}
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ไม่มีผู ้ใดท่ีย�าเกรงพระเจ้าจะรอด 
พ้นอันตรายจากการน�าตนเองไปคบหา
สมาคมกับผู้ที่ไม่ย�าเกรงพระเจ้า “สองคน
จะเดินไปด้วยกันได้หรือ นอกจากท้ังสอง
จะได้ตกลงกันไว้ก่อน” อาโมส 3:3 ความ
สขุและความเจริญรุง่เรอืงของสมัพนัธภาพ
การแต่งงานขึ้นอยู่กับความสามัคคีของ
ทั้งสองฝ่าย แต่ระหว่างผู้เชื่อกับผู้ไม่เชื่อ
จะมีความแตกต่างของเร่ืองรสนิยม ความ
มักชอบและจุดประสงค์อย่างรุนแรง แต่ละ
ฝ่ายต่างรับใช้คนละเจ้านาย ระหว่างคนท้ัง
สองนี้ไม่อาจมีความเห็นชอบท่ีตรงกันได ้
ไม่ว่าฝ่ายใดจะมีหลักการท่ีบริสุทธิ์และถูก
ต้องเพียงไร อิทธิพลของเพื่อนที่ไม่เชื่อจะ
มีแรงโน้มน้าวให้เดินออกห่างจากพระเจ้า 
{MYP 464.1}

ผู้ใดที่เข้าสู่ความสัมพันธ์ของการ 
แต่งงานในขณะที่ยังไม่รับเชื่อจะต้องมี 
พันธะผูกพันท่ีหนักแน ่น ย่ิงขึ้นที่ต ้อง
ซื่อสัตย ์ต ่อคู ่สมรสของตนเม่ือมาเชื่อ
พระเจ้าแล้ว ไม่ว่าพวกเขาจะมีความเชื่อ 
ทางศาสนาแตกต่างกันอย่างมากเพียงไร 
แต่ถงึกระนัน้จะต้องถอืว่าพระประสงค์ของ 
พระเจ้าต้องอยู่เหนือความสัมพันธ์อื่นๆ 
ของฝ่ายโลกถึงแม้ว ่าการทดลองและ
การกดขี่ข่มเหงจะเป็นผลลัพธ์ท่ีตามมา
ก็ตาม ความจงรักภักดีด้วยวิญญาณแห่ง
ความรักและการถ่อมใจอาจมีอิทธิพล

เอาชนะผู ้ไม่เชื่อได้ แต่พระคัมภีร์ห้าม
การสมรสระหว่างคริสเตียนกับคนอธรรม
ท่ีไม่เชื่อพระเจ้า ค�าแนะน�าของพระเจ้า
คือ “อย่าเข้าเทียมแอกกับคนท่ีไม่เชื่อ” 
2 โครินธ์ 6:14 {MYP 464.2}

พระเจ ้าทรงให้เกียรติแก่อิสอัค
อย่างสูงด้วยพระประสงค์ให้เขาเป็นผู ้
สืบทอดพระสัญญาเพื่อเป็นพระพรแก่ 
คนทั้งโลก กระนั้น ขณะที่เขาอายุส่ีสิบป ี
เขายอมจ�านนท�าตามการตัดสินใจของผู้ 
เป็นบิดาทีแ่ต่งตัง้บ่าวมากด้วยประสบการณ์ 
และย�าเกรงพระเจ้าไปเลือกภรรยาคนหนึ่ง 
มาให ้   และตามที่ บันทึกในพระคัมภีร ์
การสมรสคร้ังนั้นเราได้เห็นภาพของบ้าน
ที่อบอุ ่นและงดงาม “อิสอัคก็พาเธอเข้า
มาในเต็นท์ของซาราห์มารดาของท่าน
และรับเรเบคาห์ไว้ เธอได้เป็นภรรยาของ
ท่าน และท่านก็รักเธอ อิสอัคจึงได้รับการ
ปลอบโยนหลังจากมารดาของท่านส้ิน
ชวีติ” ปฐมกาล 24:67 {MYP 464.3}

การสมรสของอิสอัคช่างแตกต่าง
อย่างส้ินเชิงกับวิธีที่เยาวชนในยุคของ
เรานิยม แม้กระทั่งกับผู้ที่แสดงตัวว่าเป็น
คริสเตียนก็ตาม คนหนุ่มสาวมากมายใน
ยุคน้ีรู้สึกว่าการตัดสินใจเร่ืองความรักควร
ถามและปรึกษากับตนเองก็พอ เป็นเรื่อง
ที่พระเจ้าหรือพ่อแม่ไม่ควรเข้ามาควบคุม 
ก่อนพวกเขาจะโตเป็นหนุ่มสาว พวกเขาก็
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คิดว่าตนเองมีศักยภาพตัดสินใจทางเลือก
ของตนโดยไม่ต้องพึ่งความช่วยเหลือจาก
พ่อแม่ โดยท่ัวไปหลังการแต่งงานเพียง
ไม่ก่ีปีก็เพียงพอท่ีจะแสดงให้พวกเขาเห็น
ถึงความผิดพลาด แต่บ่อยคร้ังก็สายเกิน
ที่จะป้องกันผลอันร้ายกาจของมัน การ
ขาดสติปัญญาและการควบคุมตนอย่าง
เดียวกันท่ีสั่งการในการตัดสินใจอย่างเร่ง
รีบจะปล่อยให้ความชั่วร้ายแรงย่ิงขึ้นจน
ท�าให้ความสัมพันธ์ของการแต่งงานกลาย
เป็นแอกที่ขมข่ืน ด้วยการกระท�าเช่นนี้คน
จ�านวนมากท�าลายความสุขของตนเองใน
ชีวิตนี้และความหวังของชีวิตที่จะมาถึง 
{MYP 465.1}

หากมีเร่ืองใดท่ีควรพิจารณาอย่าง 
รอบคอบและควรขอค�าแนะน�าจากผูท่ี้อาวโุส 
และมีประสบการณ์มากกว่า เร่ืองนั้นก็
คือเร่ืองของการแต่งงาน หากมีเวลาใดที่
ต้องการพระคัมภีร์เป็นที่ปรึกษา เวลาใด
ที่ต้องอธิษฐานขอการทรงน�าของเบ้ืองบน 
เวลานั้นก็คือก่อนไปผูกพันกับใครให้มาใช้
ชีวติคู่ร่วมกัน {MYP 465.2}

พ่อแม่ไม ่ควรคลาดสายตาจาก
ภาระรับผิดชอบของตนต่อความผาสุกใน
อนาคตของลูกๆ การท่ีอิสอัคยอมท�าตาม
การตัดสินใจของบิดาน้ันเป็นผลของการ
อบรมสั่งสอนท่ีปลูกฝังเขาให้ด�าเนินชีวิต
ของการเชื่อฟัง ในขณะที่อับราฮัมต้องการ
ลูกๆ ของเขาให้เคารพสิทธิอ�านาจของ
พ่อแม่ ชีวิตประจ�าวันของเขาก็เป็นเคร่ือง
ยืนยันว่าสิทธิอ�านาจของเขาไม่ใช่แบบ
เห็นแก่ตัวหรือการควบคุมอย่างไร้เหตุผล 

แต่ยึดติดกับความรัก และต้องการเห็น
สวสัดิภาพและความผาสุกของลกูเป็นหลัก 
{MYP 465.3}

พ่อแม่ควรตระหนักว่าเป็นหน้าท่ี
ที่ตกทอดมาถึงตนเองในการชี้น�าทางใน
เร่ืองความรักของเยาวชน เพื่อที่พวกเขา
จะถูกจัดวางให้ไปอยู่กับคู่ชีวิตท่ีเหมาะสม 
พ่อแม่ควรตระหนักว่านี่คือหน้าท่ี โดยการ
อบรมสั่งสอนและแบบอย่างของพวกเขา
พร้อมด้วยความช่วยเหลือจากพระคุณของ
พระเจ้าเพื่อหล่อหลอมอุปนิสัยของลูกๆ 
ตั้งแต่ยังอ่อนวัยว่าพวกเขาต้องเป็นคน
สะอาดบริสทุธิแ์ละมีคุณธรรม และพวกเขา
จะถูกดึงดูดด้วยคุณงามความดีและความ
สตัย์จริง สิง่ทีเ่หมือนกันจะดึงดูดเข้าหากัน 
สิ่งที่เหมือนกันจะชื่นชอบกัน จงให้ความ
บริสุทธิ์และคุณความดีถูกฝังรากอยู่ใน 
จิตวิญญาณของพวกเขาตั้งแต่เยาว์วัย 
และเยาวชนจะแสวงหาสังคมของผู ้ที่มี
อปุนสิยัเหล่านี ้{MYP 466.1}

รักแท ้ เป ็นหลักการสูงส ่ งและ
บริสุทธิ์ มีคุณสมบัติแตกต่างอย่างสิ้นเชิง
กับความรักท่ีถูกกระตุ้นจากอารมณ์ชั่ววูบ 
ซ่ึงจะดับไปอย่างกะทันหันเม่ือถูกทดลอง
อย่างรุนแรง ความซื่อสัตย์ต่อหน้าท่ีของ
ตนในครอบครัวของพ่อแม่คือการเตรียม
ความพร้อมแก่เยาวชนส�าหรับครอบครัว
ของตนเอง ณ ท่ีนี่ให้พวกเขาฝึกปฏิเสธ
ตนเองและแสดงออกถงึความเมตตาปรานี 
ความสภุาพอ่อนโยนและการเหน็อกเหน็ใจ
แบบคริสเตียน เม่ือเป็นเช่นนี้ ความรัก
จะคุกรุ่นอยู่ในหัวใจ และผู้ที่ก้าวออกจาก
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ครอบครัวเช่นนี้เพื่อไปเป็นหัวหน้าของ
ครอบครัวตนเองจะเข้าใจถึงวิธีส่งเสริม
ความสุขของคุณผู้ซึ่งเขาคัดเลือกมาเป็น 
คูช่วีติ การแต่งงานแทนท่ีจะเป็นการสิน้สดุ 

ของความรักก็จะกลายเป็นเพยีงการเร่ิมต้น 
“Patriarchs and Prophets,” pp. 174-176.  
{MYP 466.2}  

“สองคนจะเดินไปด้วยกันได้หรือ

นอกจากทั้งสองจะได้ตกลงกันไว้ก่อน”  อาโมส 3:3

ความสุขและความเจริญรุ่งเรืองของสัมพันธภาพการแต่งงานขึ้นอยู่กับ

ความสามัคคีของทั้งสองฝ่าย

{MYP 464.1}

(



เอเลน จี. ไวท์
Ellen G. W

hite

“จงจ�ำไว้ว่ำคุณจะบรรลุเกินกว่ำเป้ำหมำยที่คุณวำงไว้ไม่ได้ 
ฉะนั้นจงตั้งเป้ำหมำยไว้ให้สูงและจงก้ำวไปทีละก้ำว”

“จงรุกต่อไปข้ำงหน้ำตำมหนทำงที่ถูกต้องด้วยควำมตั้งใจจริง
แล้วกำรต่อต้ำนจำกสิ่งที่อยู่รอบข้ำง
จะกลำยเป็นสิ่งที่ช่วยท�ำให้คุณเอำชนะ

ไม่เป็นสิ่งต่อต้ำนคุณ”

นำงเอเลน จี.  ไวท์  (ค.ศ.  1827-1915)  เป็นนักเขียนสตรีชำวอเมริกันท่ีม ี
ผลงำนเขียน 55  เล่มและถูกแปลเป็นภำษำต่ำงๆ มำกท่ีสุดในโลก ท่ำนมีผลงำน 
ท่ีเขียนถึงเรื่องหลำกหลำย อำทิเช่น ศำสนำ กำรศึกษำ สุขภำพ ครอบครัว  เยำวชน 
เด็ก เป็นต้น เพ่ือมุง่หวังบ�ำบดัรกัษำควำมเจบ็ป่วยอนัเน่ืองมำจำกร่ำงกำยท่ีบกพร่อง 
และจิตวิญญำณที่อ่อนแอ


