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ในขณะท่ีขบวนการคริสตจักรเซเว่นธเดย์แอ๊ดเวนตีสขยายไปยังท่ัวทุกมุมโลก สมาชิก 

ท่ีพูดและอ่านภาษาต่างๆ ปรารถนาท่ีจะได้ชุดหนังสือค�าพยานส�าหรับคริสตจักรซ่ึงโดยหนังสือ 

ท้ังชุดหรือเพียงบางส่วนเหล่าน้ีท่ีให้ค�าส่ังสอนช้ีแนะและพระพรแก่คริสตจักรท่ัวท้ังโลกมาแล้ว การ

จะพิมพ์หนังสือค�าพยานครบเก้าเล่มและหนังสือวิญญาณแห่งค�าพยากรณ์เล่มอ่ืนๆ ในทุกภาษา

คงเป็นไปไม่ได้ ท่ีรวบรวมไว้ในหนังสือเล่มน้ี ได้คัดสรรเอาค�าแนะน�าหลักท่ัวไปท่ีมาจากหนังสือ

ชุด 9 เล่ม โดยจะให้ประโยชน์ย่ิงใหญ่และเพ่ือน�าไปปฏิบัติได้ในคริสตจักร

การคัดเลือกท่ีจัดได้มาเป็นหกสิบหกบทในหนังสือเล่มน้ีเป็นผลงานของผู้พิทักษ์ทรัพย์สิน

ของเอเลน จี. ไวท์เอสเตทซ่ึงรับผิดชอบดูแลผลงานเขียนของนางไวท์ ณ ส�านักงานใหญ่ของ 

คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส ท่ีซิวเวอร์สปริง มลรัฐเมร่ีแลนด์ ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็น

ภาระงานท่ีต้องใช้ความเพียรพยายามในการรวบรวม การเรียบเรียง การแปลความหมายและ 

การพิมพ์หนังสือออกมาเป็นรูปเล่ม เพ่ือให้ได้หนังสือท่ีครอบคลุมเน้ือหาท้ังหมดในหนังสือของ

นางเอเลน จี. ไวท์ เน่ืองจากข้อจ�ากัดของขนาดหนังสือ ค�าแนะน�าจ�าเป็นท่ีส�าคัญเท่าน้ันท่ีถูก

บรรจุอยู่ในหนังสือเล่มน้ี ถึงกระน้ันก็ยังเป็นเน้ือหาท่ีกว้างมาก ในบางกรณี การคัดสรรจากแหล่ง

ต่างๆ ท่ีกระจัดกระจายน้ันถูกจ�ากัดไว้เพียงไม่ก่ีย่อหน้า เอกสารอ้างอิงจากแหล่งท่ีมาได้ถูกระบุ

ด้วยตัวย่อไว้ท้ายบท การใช้เอกสารอ้างอิงเหล่าน้ีจะค้นหาต้นฉบับได้โดยไม่ยาก ไม่มีการใช้

สัญลักษณ์เพ่ือระบุว่ามีย่อหน้าใดถูกตัดท้ิงไป

โปรดอย่าสับสนระหว่างบทน�าท่ีคณะผู้พิทักษ์ฯ เขียนข้ึนมาเองกับเน้ือหาของนางไวท์เอง

ซ่ึงเร่ิมต้นในบทท่ี 1 

ด้วยความพึงพอใจและความสุขท่ีหนังสือเล่มน้ีรวบรวมจนเสร็จเป็นรูปเล่มให้แก่ผู้อ่านท่ี

รอคอยหนังสือเล่มน้ีอยู่น้ัน เพ่ือให้ค�าแนะน�าและค�าสอนอันมีค่าเหล่าน้ีเติมความเช่ือของผู้อ่านให้ 

ม่ันใจในความจริงเร่ืองข่าวสารของการเสด็จกลับมาให้มากย่ิงข้ึน ท�าให้ประสบการณ์ชีวิตขยายให้ 

กว้างข้ึน เสริมสร้างให้มีความหวังในชัยชนะของยุคสุดท้ายให้ลึกซ้ึงมากย่ิงข้ึนเม่ือพระผู้เป็นเจ้า 

ของเราเสด็จกลับมา เป็นค�าอธิษฐานจากใจจริงของผู้พิทักษ์ทรัพย์สินของเอเลน จี. ไวท์เอสเตท
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พระเยซูตรัสว่า “โอ เราอยากให้ตัวเจ้ารู้ในเวลาน้ีว่าส่ิงใดสร้างสันติ แต่เด๋ียวน้ีส่ิงน้ัน 

ถูกซ่อนไว้จากตาของเจ้าแล้ว เพราะว่าเวลาน้ันจะมาถึงเจ้า เม่ือพวกศัตรูของเจ้าจะก่อเชิงเทิน

ต่อสู้เจ้า และล้อมขังเจ้าไว้ทุกด้าน แล้วจะเหว่ียงเจ้าลงให้ราบบนพ้ืนดิน ท้ังตัวเจ้าและลูกๆ ท่ี

อยู่ข้างในเจ้า และพวกเขาจะไม่ปล่อยให้มีศิลาซ้อนทับกันไว้ข้างในเจ้า เพราะเจ้าไม่รับรู้วันเวลา

ท่ีพระองค์เสด็จมาเย่ียมเจ้า” (ลูกา 19:42-44) น่ีคือพระวจนะท่ีพระเยซูตรัสถึงความหายนะท่ี 

ชาวอิสราเอลในอดีตได้รับ เพราะพวกเขาไม่ได้ต้อนรับพระเยซูเม่ือพระองค์เสด็จไปเย่ียมพวกเขา

เวลาน้ีเป็นวาระสุดท้ายท่ีเราก�าลังรอคอยการเสด็จกลับมาคร้ังท่ีสองของพระเยซูเพ่ือ 

รับผู้ชอบธรรมข้ึนไปอยู่บนสวรรค์กับพระองค์ เราต้องการค�าแนะน�าเพ่ือเตือนสติเรา หนังสือ 

ค�าแนะน�าส�าหรับคริสตจักรเป็นข่าวสารจากผู้เผยพระวจนะของพระเจ้าท่ีให้ค�าแนะน�าแก่เรา 

เพ่ือเตรียมตัวให้พร้อม

เน้ือหาในหนังสือค�าแนะน�าส�าหรับคริสตจักรกล่าวถึงวาระสุดท้าย การเสด็จกลับมา 

ของพระเยซู การช�าระใจให้สะอาด การเป็นพยานเพ่ือพระเจ้า การสมรส การอบรมเล้ียงดูบุตร 

การใช้จ่ายเงินทอง รวมถึงการพักผ่อนท่ีดี และการเลือกรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ 

ต่อร่างกาย

ทุกคนท่ีต้ังใจอ่านหนังสือค�าแนะน�าส�าหรับคริสตจักรให้ละเอียดจะได้รับการป้องกันให้ 

พ้นจากกลอุบายของซาตาน และได้รับการเตรียมจิตใจให้พร้อมส�าหรับการเสด็จกลับมาคร้ังท่ีสอง

ของพระเยซู

  (สามารถ วงศ์นภาไพศาล)

  หัวหน้าแผนก

  หนังสือวิญญาณแห่งค�าพยากรณ์

  คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสแห่งประเทศไทย
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ชาวเซเวนธเดยแอดเวนตีสทั้งหมด

ตางเฝารอเวลาท่ีพระเยซูจะเสด็จกลับมารับ

พวกเขาไปยงับานในสวรรคซึง่พระองคเสดจ็

ไปจัดเตรียมไวเพื่อพวกเขา ในแผนดินที่ดี

กวานั้นจะไมมีบาป ไมมีความผิดหวัง ไมมี

ความหิวโหย ไมมีความยากจน ไมมีความ

เจ็บปวยและไมมีความตาย เมื่อใครครวญ

ถึงสิทธิพิเศษที่คนสัตย  ซื่อจะไดรับ อัครทูต

ยอหนกลาววา “ลองคดิด ูพระบดิาไดประทาน

ความรักแกเราเพียงไรท่ีเราไดชื่อวาเปนลูก

ของพระเจา. . . .เดีย๋วนีเ้ราเปนลูกของพระเจา

และเราจะเปนอยางไรตอไปขางหนานั้นเรา

ยังไมรู แตเรารูวาในเวลาที่พระองคจะเสด็จ

มาปรากฏน้ัน เราจะเปนเหมอืนอยางพระองค”

1 ยอหน 3:1, 2 {CCh 9.1} 

เพือ่ใหประชากรของพระองคมอีปุนสิยั

เหมือนอยางของพระเยซูเปนสิ่งที่พระเจา

ทรงประสงค นบัตัง้แตแรกเริม่ เปนแผนการของ

พระเจาที่จะใหสมาชิกในครอบครัวมนุษยที่

พระองคทรงสรางตามพระฉายามีลักษณะ

เหมอืนอยางพระองค เพือ่ใหแผนการนีส้าํเรจ็

บรรพบุรุษคูแรกของเราไดรับคําแนะนําจาก

พระคริสตและทูตสวรรคของพระองคดวย

การสนทนาตวัตอตวัในสวนเอเดน แตหลงัจาก

อาดัมและเอวาทําบาป ท้ังสองสนทนากับ

ชาวสวรรคทั้งหลายโดยวิธีนี้ไมไดอีกตอไป

{CCh 9.2} 

เพื่อไมใหครอบครัวของมนุษยถูก

ทอดทิง้ไปโดยไมมกีารแนะนาํสัง่สอน พระเจา

ทรงเลือกวิธีอื่นเพื่อเปดเผยนํ้าพระทัยของ

พระองคแกประชากรของพระองค วิธีหนึ่ง

ท่ีทรงใชคือการตรัสผานทางผูเผยพระวจนะ

พระเจาตรัสแกชนชาติอิสราเอลวา “จงฟง

ถอยคําของเรา ถาจะมีผูเผยพระวจนะขึ้นใน

พวกเจา เรา ยาหเวหจะสําแดงตัวตอคนนั้น

เปนนมิติ เราจะพดูกบัเขาทางฝน” กนัดารวถิี

12:6 {CCh 9.3} 

เปนพระประสงคของพระเจาที่จะให

ประชากรของพระองคไดรับการบอกกลาว

และความกระจางแจง ใหมีความรูและความ

เขาใจไมเพียงแตเวลาท่ีเขามีชีวิตอยูเทานั้น

แตใหเขาใจถงึเหตกุารณทีจ่ะเกดิขึน้ในภายหนา

อีกดวย “แทจริงพระยาหเวหองคเจานาย

ไมทรงทาํส่ิงหนึง่ส่ิงใดโดยไมเปดเผยความล้ีลับ

ใหแกผูรบัใชของพระองค คอืผูเผยพระวจนะ”

อาโมส 3:7 นี่แสดงใหเห็นถึงความแตกตาง

ระหวางประชากรของพระเจา “ลกูของความ

สวาง” 1 เธสะโลนิกา 5:5 กับคนของโลก

{CCh9.4}

ภาระหนาที่ของผู เผยพระวจนะมี
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มากกวาการกลาวคําทํานายลวงหนาแตยัง

รวมถงึสิง่อืน่ๆ อกีมากมายดวย ตวัอยางเชน

โมเสส ผูเผยพระวจนะของพระเจาผูเขียน

หนังสือพระธรรม 6 เลมในพระคัมภีร เขียน

สิง่ทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคตเพยีงเลก็นอยเทานัน้

โฮเชยาอธิบายถึงหนาที่ของเขาในแงมุม

ที่กวางขวางยิ่งขึ้นวา “พระยาหเวหทรงนํา

คนอิสราเอลขึ้นมาจากอียิปต โดยผู เผย

พระวจนะคนหนึ่ง พระองคทรงรักษาเขาไว

โดยผูเผยพระวจนะคนหนึ่ง” โฮเชยา 12:13

{CCh 9.5}

ผูเผยพระวจนะไมใชไดรบัการแตงตัง้

ขึ้นโดยเพื่อนมนุษยดวยกัน หรือตั้งตัวเอง

ข้ึนมา การเลอืกบุคคลเพือ่เปนผูเผยพระวจนะ

นัน้อยูในพระหัตถของพระเจาทัง้สิน้ ในยคุสมยั

ทีผ่านมามนุษยท้ังชายและหญงิรบัการทรงเลอืก

โดยพระเจาเพื่อทําหนาท่ีพูดแทนพระองค

{CCh 9.6}

บรรดาผูเผยพระวจนะเหลานี้คือชาย

และหญิงที่พระเจาทรงเลือกไวทําหนาที่เปน

ผูติดตอสื่อสาร พูดและเขียนตามท่ีพระเจา

ทรงสําแดงใหในนิมิตอันบริสุทธิ์ ขาวของ

พวกเขาประกอบดวยพระวจนะอนัแสนประเสรฐิ

ของพระเจา โดยอาศยับรรดาผูเผยพระวจนะ

เหลานี ้ครอบครวัมนษุยไดรบัรูความเขาใจถงึ

การตอสูซึ่งเกิดขึ้น เพื่อแยงชิงจิตวิญญาณ

ของมนุษย เปนการตอสูกนัระหวางพระครสิต

และทูตสวรรคของพระองคกับซาตานและ

พรรคพวกทูตของมัน เราไดรับการแนะนํา

ใหเขาใจถงึการตอสูครัง้นีใ้นวาระใกลจะสิน้สดุ

โลกและวธิกีารทีพ่ระเจาทรงจดัเตรยีมไวเพ่ือ

รกัษากจิการของพระองคและเพือ่กลอมเกลา

อุปนิสัยของบรรดาประชากรของพระองคให

สมบรูณ {CCh 10.1}

บรรดาอัครสาวกซึ่งเปนกลุมสุดทาย

ของผูเขียนพระคัมภีรบรรยายใหเราเห็น

ภาพของเหตุการณในยุคสุดทาย อาจารย

เปาโลเขียนถึง “วาระสุดทาย” และเปโตร

เตอืนใหระวงัคนทีช่อบเยาะเยยซึง่ชอบประพฤติ

ตามกิเลสของตนมักจะถามวา “พระสัญญา

วา พระองคจะเสดจ็มานัน้อยูทีไ่หน” ครสิตจกัร

ในยุคนี้จะมีความขัดแยง เพราะยอหนเห็น

ซาตาน “ออกไปทําสงครามกับพงศพันธุท่ี

เหลอือยู” อคัรสาวกยอหนเนนใหเหน็เอกลกัษณ

ของสมาชิกในคริสตจักรยุคสุดทายที่ทาน

เรียกวา “คริสตจักรที่เหลืออยู” วาคือ “คน

ทั้งหลายที่รักษาพระบัญญัติของพระเจา”

ววิรณ 12:17 ดวยเหตุนี ้จึงจัดเปนครสิตจักร

ทีถ่อืรกัษาพระบญัญตั ินอกจากนัน้คริสตจกัร

ทีเ่หลอือยูนีย้งัม ี“คาํพยานของพระเยซ”ู นัน่

ก็คือ “วิญญาณแหงคําพยากรณ” [หรือ

“หัวใจของการเผยพระวจนะ” ] วิวรณ 19:10

อัครสาวกเปาโลกลาววาคริสตจักรที่รอคอย

การเสด็จมาของพระคริสตจะไมขาดของ

ประทานเลย 1 โครินธ 1:7, 8 แตจะไดรับ

พระพรของของประทานแหงคําพยานของ

พระคริสต {CCh 10.2}

เปนทีป่ระจกัษแลววาในแผนการของ

พระเจาสําหรับคริสตจักรยุคสุดทายจะเปน

อยางไร เม่ือคริสตจักรนี้กอต้ังขึ้นมานั้น จะ

มีวิญญาณแหงคําพยากรณ [หัวใจของการ

เผยพระวจนะ] จึงเปนส่ิงท่ีชอบดวยเหตุผล
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ทีพ่ระเจาจะตรสักบัประชากรของพระองคใน

ยคุสดุทายของโลก เหมอืนกบัทีพ่ระองคตรสั

กับประชากรของพระองคในยามที่ตองการ

ความชวยเหลือเปนพิเศษในอดีตหลาย

ศตวรรษทีผ่านมา {CCh 10.3} 

เมื่อคริสตจักรแหงคําพยากรณ--

คริสตจักรเซเวนธเดยแอดเวนตีส-- ตั้งขึ้นใน

ชวงกลางศตวรรษที ่19 เราไดยนิเสยีงหนึง่ที่

ดงัขึน้ทามกลางพวกเราวา “พระเจาทรงแสดง

ใหดิฉันเห็นในนิมิตอันศักดิ ์สิทธ์ิ” คํากลาวนี้

ไมใชคําพูดที่โออวด แตเปนถอยคําของ

หญิงสาวอายุ 17 ป ที่พระเจาทรงเลือกไว

ใหพดูแทนพระองค ตลอดระยะเวลาเจด็สบิป

แหงการรับใชดวยความสัตยซื่อของนาง

เราตางก็ไดยินเสียงน้ี เปนเสียงท่ีคอยชวย

แนะนําสั่งสอนและแกไขสิ่งผิดพลาด และ

เสยีงนีย้งัคงไดยนิมาจนถงึทกุวนันี ้ผานทาง

หนาหนังสือนับพันนับหมื่นหนาท่ีเขียนขึ้น

มาโดยนางเอเลน จี. ไวท ผูสื่อขาวที่ไดรับ

การทรงเลอืกจากพระเจา {CCh 10.4}

นิมิตแหงการตอสูครั้งยิ่งใหญระหวาง
พระคริสตกับซาตาน

ในอาคารโรงเรียนเล็กๆ ของหมูบาน

แหงหนึ่งทางภาคตะวันออกของประเทศ

สหรัฐอเมริกาเต็มไปดวยชายหญิงซึ่งรวม

ตัวกันเพื่อประกอบพิธี  วันนั้นเป นบ าย

วันอาทิตยกลางเดือนมีนาคม ค.ศ. 1858 

อาจารยเจมส ไวท ผูประกอบพิธีฝงศพชาย

หนุมคนหนึ่งเปนผูเทศนา เมื่อเทศนาจบ 

นางเอเลน ไวท เกิดแรงดลใจที่จะกลาวขอ

ความส้ันๆ แกบรรดาผูที่มารวมอาลัย นาง

ลุกขึ้น กลาวอยูสองสามนาที แลวก็หยุด

ทุกคนตางรอฟงถอยคําที่นางจะกลาวตอไป

พวกเขาก็พากันตกใจเล็กนอยเมื่อไดยินนาง

อทุานขึน้มาวา “พระสริจิงมแีดพระเจา. . . .”

ซํา้สามครัง้ ทกุครัง้ทีพ่ดูกเ็นนคาํพดูหนกัขึน้

นางเอเลน ไวทกาํลงัอยูในนมิติ {CCh 10.5} 

อาจารยเจมส ไวท เลาใหประชาชนฟง

เกี่ยวกับนิมิตตางๆ ท่ีประทานแกนางเอเลน

ไวท ทานอธบิายวาพระเจาทรงโปรดประทาน

นิมิตใหนางต้ังแตนางยังเปนเด็กสาวอายุ

17 ป ทานเลาวาแมนางจะลืมตาอยูและดู

เหมือนวากําลังเฝามองอะไรบางอยางที่อยู

ไกลออกไป นางก็ไมรู สึกตัวเลยวาตัวเอง

อยูในสภาพแวดลอมใด และมีอะไรเกิดขึ้น

รอบๆ ตัว อาจารยเจมส ไวท อางขอความ

ในพระธรรมกันดารวิถี 24:4, 16 วา “คนที่

ไดยินพระวจนะของพระเจา ผูที่ไดเห็นนิมิต

ขององคผูทรงมหิทธิฤทธ์ิ. . . .แตนัยนตา

ไมถูกบดบัง” [“แตตายังลืมอยู”-ฉบับเกา]

{CCh 10.6} 

อาจารยไวทอธิบายแกประชาชน

เหลานั้นวา เวลาที่นางกําลังอยูในนิมิตนาง

ไมหายใจเลย จากนั้นก็ไดเปดพระธรรม

ดาเนียล 10:17 และอานประสบการณของ

ดาเนียลในขณะที่อยูในนิมิตวา “เพราะบัดนี้

ไมมีกําลังเหลืออยูในขาพเจาเลย ลมหายใจ

พรากไปจากขาพเจาแลว” จากนัน้อาจารยไวท

ก็ชักชวนใหคนทั้งหลายที่ตองการจะพิสูจน

ใหเหน็ขอเทจ็จรงิออกมาตรวจสอบนางไวทดู

ทานเปดโอกาสใหทุกคนที่ตองการพิสูจน
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และจะดีใจมากหากมีแพทยสักคนอยูในกลุม

คนทีม่าตรวจนางไวทขณะทีร่บันมิติ {CCh 11.1}

ขณะที่ประชาชนหอมลอมเขามาใกล

ก็สามารถมองเห็นวานางเอเลน ไวทไมได

หายใจแตหัวใจของทานยังเตนตามปกติและ

พวงแกมมีสีแดงตามธรรมชาติ พวกเขา

นํากระจกเงาบานหนึ่งมาถือไวตรงหนาทาน

แตไมมีไอชืน้จบับนกระจกเงานัน้เลย จากนัน้

พวกเขากนํ็าเทยีนไขมาจดุและถอืไวใกลจมกู

และปากของทาน แตเปลวเทยีนอยูนิง่ไมสะบดั

แมแตนอย คนทีเ่ฝาดอูยูรูดวีาทานไมไดหายใจ

ทานเคลือ่นไหวไปมารอบๆ หอง และยกแขน

ขึ้นอยางงามสงา ขณะที่เปลงเสียงออกมา

สัน้ๆ เกีย่วกบัสิง่ทีพ่ระเจาทรงเปดเผยใหเหน็

เชนเดียวกับดาเนียล ตอนแรกทานรู สึก

ออนเพลียไมมีกําลัง จากนั้นพละกําลังเหนือ

ธรรมชาติก็บังเกิดขึ้นในตัวทาน (ดาเนียล

10:7, 8, 18, 19) {CCh 11.2} 

นางไวทอยูในนิมิตนานสองชั่วโมง

เปนเวลาเกือบสองชั่วโมงท่ีทานไมหายใจ

หลังจากที่นิมิตสิ้นสุดลงทานหายใจลึกๆ

หยุดเคลื่อนไหวประมาณหนึ่งนาที หายใจ

อีกครั้ง และในไมชาก็หายใจตามปกติ ใน

เวลาเดียวกันทานเริ่มจําไดถึงสิ่งท่ีอยูรอบๆ

เริม่มคีวามรูสกึวามอีะไรอยูรอบขางของทาน

{CCh 11.3} 

นางมารธา อามาดอน หนึง่ในจาํนวน

ผูที่บอยครั้งเห็นนางเอเลน ไวท ขณะอยูใน

นมิิตอธบิายวา {CCh 11.4} 

“ขณะอยูในนิมิตนั้นทานลืมตา ไมมี

การหายใจ แตขยบัเขยือ้นไหล แขน และมอื

อยางสงางาม แสดงออกถึงสิ่งที่ทานเห็น

ไมมีผู ใดควบคุมมือหรือแขนของทานให

เคลื่อนไปตามที่ตองการได ทานมักจะกลาว

คําๆ เดียว บางครั้งก็พูดยาวเปนประโยค

ซึ่งบงบอกใหผูที่อยูรอบๆ ทราบถึงสิ่งที่ทาน

กําลังเห็นไมวาจะเปนภาพในสวรรคหรือ

ภาพบนโลกนี ้{CCh 11.5} 

“คาํแรกทีท่านกลาวในนมิติคอื ‘พระสริ’ิ

เสียงนี้ดังในตอนแรก จากนั้นดูเหมือนจะ

คอยๆ จางหายไปในระยะไกล บางครั้งก็พูด

ซํา้อยางนีอ้กี. . . .{CCh 11.6} 

“ขณะทีท่านรบันมิตินัน้ คนทีอ่ยูรอบๆ

หาไดตกใจกลวัแตอยางใดไม ทกุส่ิงทกุอยาง

ดูจริงจัง นาเกรงขามและเงียบสงบ. . . .

{CCh 11.7} 

“เมือ่นมิติสิน้สดุลงแลว และทานออก

มาพนจากแสงของสวรรค ราวกับวาทาน

กลับมาสูโลกนี้อีกครั้ง ทานจะถอนหายใจ

ตามธรรมดาพรอมกับอุทานวา ‘มืด’ แลว

ทานกอ็อนเปลีย้ไมมกีาํลงั” {CCh 11.8} 

แตเราจะกลับมาพูดถึงเรื่องราวของ

นิมิตสองชั่วโมงในบานหลังที่ใชเปนโรงเรียน

อีกคร้ัง ซึ่งนางเอเลน ไวท เขียนบรรยายถึง

นมิติครัง้นัน้ในภายหลงัวา {CCh 12.1} 

“สาระเนือ้หาสวนใหญซึง่ดฉินัเคยเหน็

เมื่อสิบปกอนที่เกี่ยวกับการตอสูครั้งยิ่งใหญ

ระหวางพระคริสตกับซาตานนั้นดิฉันไดเห็น

ซํ้าอีกครั้งหนึ่ง และดิฉันไดรับคําแนะนําให

เขยีนบรรยายสิง่ทีเ่หน็” {CCh 12.2}

ในนิมิตดูเหมือนวานางเอเลน ไวท

มองเหน็ภาพตางๆ ทีป่รากฏตอหนาของทาน
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ในตอนแรกดูเหมือนวาทานอยู ในสวรรค

และเห็นลูซีเฟอรลมลงในบาป และถูกขับไล

ออกจากสวรรค แลวทานเหน็การทรงเนรมติ

สรางโลกและบรรพบรุษุคูแรกของเราอยูบาน

ในสวนเอเดน ทานเห็นคนทั้งสองพายแพ

ตอการทดลองของงู และตองสูญเสียบานใน

สวนเอเดนไป ภาพตางๆ ของประวตัศิาสตร

ของพระคมัภรีแลนผานตาของทานตามลาํดบั

ไปอยางรวดเร็ว ทานเห็นเหตุการณตางๆ

ที่เกิดขึ้นกับอัครปตา และผูเผยพระวจนะ

ทั้งหลาย แลวก็เห็นชีวิตและความตายของ

พระเยซูคริสตพระผูชวยใหรอดของเรา เห็น

พระองคเสด็จขึ้นสูสวรรคและปฏิบัติหนาท่ี

เปนมหาปโุรหติของเรานบัตัง้แตนัน้เปนตนมา

{CCh 12.3} 

ตอจากนั้นทานเห็นสาวกทั้งหลาย

ออกประกาศขาวประเสริฐจนถึงสุดปลาย

แผนดินโลก แลวตอมาอยางรวดเร็ว ก็มาถึง

ยุคที่มีการละทิ้งความเชื่อดั่งเดิมและยุคมืด

แลวทานกเ็หน็นมิติเรือ่งของการปฏริปูศาสนา

เหน็ทัง้บรุุษและสตรผีูกลาหาญทีย่อมสละชวีติ

เพือ่ความจรงิ จากนัน้ทานกไ็ปเหน็ภาพของ

การพพิากษาทีเ่ริม่ตนป ค.ศ. 1844 เรือ่ยมา

จนถึงยุคสมัยของเรา แลวก็เห็นเหตุการณ

ทีเ่กดิขึน้ในอนาคตและภาพการเสดจ็มาของ

พระคริสตในหมูเมฆบนทองฟา ทานเห็น

ภาพของระยะหนึ่งพันปและพิภพโลกที่ถูก

สรางขึน้ใหม {CCh 12.4}

นางเอเลน ไวท เหน็ภาพตางๆ เหลานี้

อยางชัดเจนและเมื่อกลับมาถึงบานก็เขียน

บรรยายถึงสิ่งตางๆ ที่ไดเห็นและไดยินใน

นิมิตนั้น ตอมาประมาณหกเดือนก็มีหนังสือ

เลมเล็กบรรจุเรื่องราวหนา 219 หนา ซึ่งมี

ชือ่วา “การตอสูระหวางพระครสิตและทตูสวรรค

ของพระองคกับซาตานและทูตของมัน”

{CCh 12.5}

หนังสือเลมเล็กนี้ไดรับการตอนรับ

อยางอบอุนจากประชาชน เพราะเปนหนงัสือ

บรรยายภาพประสบการณตางๆ ทีเ่ผชญิหนา

คริสตจักรไว อย างชัดเจน และกระชาก

หนากากใหเห็นแผนการของซาตานและ

วิธีการของมันในการลอลวงคริสตจักรและ

มนุษยโลกในความขัดแยงครั้งสุดทาย ชาว

แอดเวนธตีสขอบพระคุณพระเจาอยางมาก

ที่พระองคตรัสกับพวกเขาในยุคสุดทายนี้

โดยผานทางหวัใจแหงการเผยพระวจนะตาม

ทีพ่ระองคทรงสญัญาไว {CCh 12.6} 

เรือ่งราวการตอสูครัง้ยิง่ใหญทีเ่ขยีนไว

อยางส้ันๆ ในหนังสือ “ของประทานฝาย

วิญญาณ” (Spiritual Gifts) นั้นตอมาตีพิมพ

ไวในตอนทายของหนงัสอื “งานเขยีนยคุแรก”

(Early Writings) และขอความดังกลาวยัง

ปรากฏอยู ในหนังสือนั้นมาจนถึงทุกวันนี้

{CCh 12.7} 

แตในขณะที่คริสตจักรเจริญขึ้นและ

เวลาผานไปพระเจาทรงโปรดใหนางเอเลน ไวท

เห็นนิมิตหลายครั้งของเรื่องราวในการตอสู

ครัง้นีอ้ยางละเอยีดมากขึน้ และนางเอเลน ไวท

ก็ไดเขียนซํ้าอีกครั้งในระหวางป ค.ศ. 1870

และ 1884 เปนหนังสือชุดสี่เล มดวยกัน

เรียกวา “วิญญาณแหงการเผยพระวจนะ”

(Spirit of Prophecy) สวน “ไถเพราะรัก”
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(Story of Redemption) เปนหนังสือที่เสนอ

จุดสําคัญของเรื่องราวการตอสูอันยิ่งใหญที่

นําเอามาจากหนังสือตางๆ เหลาน้ี หนังสือ

เลมนีไ้ดจดัพมิพขึน้เปนหลายภาษา นาํผูอาน

ใหมองเห็นภาพนิมิตท้ังหลายของการตอสู

ครั้งยิ่งใหญ ตอมาก็กลายมาเปนหนังสือ

ชดุหาเลมทีเ่รยีกวา “หนงัสอืชดุการตอสูแหง

ยคุสมยั” (Conflict of the Ages Series) อนั

ไดแกหนังสือ Patriarchs and Prophets,

Prophets and Kings, The Desire of Ages

(ผูพงึปรารถนาแหงปวงชน) The Acts of the

Apostles และ The Great Controversy

ในหนงัสอืเหลานีน้างเอเลน ไวท ไดนาํเสนอ

ไวอยางละเอยีดถงึเรือ่งราวเหตกุารณทัง้หมด

ของการตอสู ระหวางความดีและความชั่ว

{CCh 12.8} 

เหตกุารณทีบ่นัทกึไวในหนงัสอืเหลานี้

เปนเร่ืองทีคู่ขนานกบัเรือ่งในพระคมัภรี ตัง้แต

การสรางโลกไปจนถึงยุคของคริสเตียนและ

ตอไปจนถึงยุคสุดทาย ใหความกระจางและ

การหนุนใจอยางมากมาย หนังสือเหลานี้

ทําใหสมาชิกโบสถเซเวนธเดยแอดเวนตีส

เปน “ลูกของความสวาง” และ “ลูกของเวลา

กลางวนั” จากประสบการณนีท้าํใหเราไดเหน็

พระสัญญาของพระเจาสําเร็จบริบูรณตามที่

ผูเผยพระวจนะเคยพยากรณไววา “แทจริง

พระยาหเวหองคเจานายไมทรงทําสิ่งหน่ึง

สิ่งใด โดยไมเปดเผยความล้ีลับใหแกผูรับใช

ของพระองค คือผู เผยพระวจนะ” อาโมส

3:7 {CCh 13.1}

นางเอเลน ไวท เขียนถึงวิธีท่ีความ

กระจางมาสูทานวา “โดยแสงสวางที่สองมา

จากพระวญิญาณบรสิทุธิ ์พระเจาทรงสาํแดง

เหตุการณตางๆ ของการตอสูซึ่งตอเนื่อง

ยาวนานระหวางความดกีบัความชัว่ใหปรากฏ

แกผูเขยีนขอความในหนงัสอืเหลานี ้ครั้งแลว

ครั้งเลาดิฉันไดรับอนุญาตใหเห็นการทํางาน

ในแตละยุคสมัยที่แตกตางกันของการตอสู

ครัง้ยิง่ใหญระหวางพระครสิต พระเจาแหงชวีติ

พระผูทรงเปนแหลงความรอดของเราและ

ซาตาน เจาแหงความชัว่รายผูกอใหเกดิความ

ผดิบาป เปนบคุคลแรกผูลวงละเมดิพระบญัญตัิ

อันบริสุทธิ์ของพระเจ า .  .  .  . ”  ขณะที่

พระวญิญาณของพระเจาทรงเปดเผยความจรงิ

อนัยิง่ใหญแหงพระวจนะของพระองครวมทั้ง

ภาพตางๆ ของอดีตและอนาคตแกดิฉัน

ดิฉันไดรับการทรงเรียกใหบอกเรื่องเหลานี้

แกคนทั้งหลายตามที่ทรงเปดเผยใหเห็น ให

ตดิตามเรือ่งราวของการตอสูในอดตีและโดย

เฉพาะอยางยิ่งใหนําเสนอเรื่องราวเหลานั้น

เพื่อสองใหเห็นถึงการตอสูขับเคี่ยวที่กําลัง

เกิดขึ้นอยางรวดเร็วในอนาคตอันไมชานี้”

{CCh 13.2} 

แสงแหงความกระจางแจงมาถึงผูเผย
พระวจนะอยางไร?

ดังที่เราไดเห็นแลวในประสบการณ

ครัง้หนึง่ของคนอสิราเอล พระเจาทรงแจงแก

ประชาชนวาพระองคจะทรงติดตอกบัพวกเขา

โดยผานทางผูเผยพระวจนะ พระองคตรสัวา

“จงฟงถอยคาํของเรา ถาจะมผีูเผยพระวจนะ

ขึ้นในพวกเจา เรา ยาหเวหจะสําแดงตัวตอ



º·¹íÒ¢Í§»ÃÐ·Ò¹áË‹§¡ÒÃà¼Â¾ÃÐÇ¨¹ÐÏÅÏ 7

คนนั้นเปนนิมิต เราจะพูดกับเขาทางฝน”

กนัดารวถิ ี12:6 {CCh 13.3}

ดังที่ไดกลาวมาขางตนเกี่ยวกับนิมิต

ในป ค.ศ. 1858 เรือ่งการตอสูยิง่ใหญเกดิขึน้

พรอมปรากฏการณทางรางกายบางอยาง

บางคนอาจถามอยางมีเหตุมีผลวาทําไมจึง

ทรงโปรดประทานนิมิตดวยวิธีนี้ ไมเปนท่ี

นาสงสัยเลยวาการกระทําเชนน้ีก็เปนเพราะ

พระองคทรงประสงคใหประชาชนมีความ

วางใจและเพื่อยืนยันวาพระเจาตรัสกับผูเผย

พระวจนะอยางแทจริง นางไวทไมใครพูด

ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวทานเองในขณะที่อยู 

ในนิมิต แตครั้งหนึ่งทานกลาววา “ขาวสาร

เหลานี้ประทานใหเพ่ือรับรองความเชื่อแก

ทุกคนวา ในยุคสุดทายนี้เราจะมีความมั่นใจ

ในหวัใจแหงการเผยพระวจนะ” {CCh 13.4}

ในขณะที่งานของนางเอเลน ไวท

พฒันาขยายมากขึน้ เราสามารถทดสอบงาน

เหลานี้ของทานดวยผลที่เกิดขึ้น “พวกทาน

จะรูจักเขาไดเพราะผลของพวกเขา” แตการ

เกิดผลตองใชเวลา ตั้งแตแรกเริ่มพระเจา

จึงทรงสําแดงหลักฐานเกี่ยวเนื่องกับนิมิตที่

พระองคทรงเปดเผย เพื่อชวยใหคนทั้งหลาย

เชื่อ {CCh 13.5}

แตพระเจาไมทรงโปรดประทานนิมิต

ทุกเรื่องที่ควบคูกับปรากฏการณทางกาย

รวมดวยตอหนาสาธารณชนเสมอ พระเจา

ทรงสัญญาท่ีจะสื่ อ กับผู  เผยพระวจนะ

ผานทางการฝนเชนกัน กันดารวิถี 12:16

เหมือนกับที่ดาเนียลไดรับ ทานกลาววา “ใน

ปทีห่น่ึงแหงรัชกาลเบลชสัซารกษตัรยิบาบโิลน

ดาเนียลมีความฝนและนิมิตในศีรษะของ

ทาน เมื่อทานนอนบนที่นอน ทานจึงบันทึก

ความฝนนั้นไว และบรรยายเนื้อเรื่องนั้น”

ดาเนยีล 7:1 {CCh 13.6}

ดาเนยีลกลาวถงึการเปดเผยทีม่มีายงั

ทานหลายครั้งวา “ในนิมิตเวลากลางคืน

ขาพเจาไดเหน็” เชนเดียวกบันางเอเลน ไวท

ทานมีประสบการณกับการรับนิมิตขณะท่ี

สมองพักผอนในเวลากลางคืน ขอเขียนของ

ทานมักขึ้นตนดวยคําวา “ในนิมิตเวลากลาง

คืนมีบางสิ่งเปดเผยแกดิฉันอยางแจมแจง”

บอยครั้งพระเจาตรัสกับผูเผยพระวจนะผาน

ทางคําพยากรณในความฝน หรือนิมิตยาม

กลางคืน และฝนธรรมดา สําหรับเรื่องนี้นาง

เอเลน ไวท เขียนไวเมื่อป ค.ศ. 1868 วา

{CCh 14.1}

“มีความฝนมากมายที่เกิดจากเรื่อง

ทั่วไปของชีวิตซึ่งไมมีส วนเกี่ยวของกับ

พระวิญญาณของพระเจา อีกทั้งฝนเท็จและ

นิมิตเท็จที่วิญญาณของซาตานบันดาลให

เกดิขึน้ แตความฝนทีม่าจากพระเจา นบัรวม

อยูในจาํพวกนมิติตามพระวจนะของพระองค

ความฝนเชนนี ้รวมทัง้บคุคลเหลานัน้ทีป่ระสบ

และตามสภาพแวดลอมทีเ่ขารบันมิตินัน้เปน

เครื่องพิสูจนใหเห็นวาส่ิงที่เขาไดรับเปนส่ิง

ทีแ่ทจรงิ” {CCh 14.2}

ครั้งหนึ่งในขณะที่นางเอเลน ไวท

มีอายุมากแลว อาจารยดับบลิว ซี. ไวท

บตุรชายของนางซึง่พยายามคนควาหาขอมลู

เพื่อนําไปสอนผูท่ีไมคอยจะเขาใจเรื่องนี้ ได

ถามมารดาของตนวา “คุณแมครับ คุณแม
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มักจะพูดถึงเรื่องที่พระเจาทรงสําแดงใหเห็น

ตอนกลางคืนบอยๆ คุณแมเลาถึงความฝน

ที่ความกระจางมาถึงแม คนเราทุกคนตาง

ก็ฝนเชนกัน คุณแมทราบไดอยางไรครับวา

พระเจาตรัสกับคุณแมในความฝนที่คุณแม

มกัพดูถงึอยูบอยๆ” {CCh 14.3}

ทานตอบวา “เพราะวา ทูตสวรรค

ผูสงขาวทีย่นือยูขางๆ แม คอยบอกเลานมิติ

ในตอนกลางคืนนั้น เปนองคเดียวกับที่คอย

ยืนอยู ขางๆ แมและบอกเลานิมิตในตอน

กลางวัน” สิ่งมีชีวิตจากสวรรคที่กลาวถึงนี้

นางเอเลน ไวท มักจะเรียกวา “ทูตสวรรค”

“ผูนาํทางของดฉินั” “ผูตกัเตอืนสัง่สอนดฉินั”

ฯลฯ ในทีอ่ืน่ {CCh 14.4} 

ไมมีความสบัสน ไมมขีอสงสยัเกีย่วกบั

การที่พระเจาทรงสําแดงนิมิตใหปรากฏใน

ยามกลางคืนเกิดขึ้นในความคิดของผูเผย

พระวจนะเหลานี้เลย เพราะสถานการณ

ตางๆ ที่เกี่ยวกับนิมิตเหลานั้นแสดงใหเห็น

อยางชัดเจนวาเปนคําแนะนําจากพระเจา

{CCh 14.5} 

ในชวงเวลาอืน่ ขณะทีน่างเอเลน ไวท

กําลังอธิษฐาน พูด หรือเขียนหนังสืออยูน้ัน

ก็ทรงโปรดใหรับนิมิต คนที่อยูรอบขางตาง

ไมทราบวาทานรับนิมติอยู นอกจากจะสงัเกตวา

ทานหยุดอยูครูหนึ่ง หากขณะน้ันทานกําลัง

พูดหรืออธิษฐานในที่ชุมนุมชนอยู ครั้งหนึ่ง

ทานบนัทกึไววา {CCh 14.6}

“ขณะกาํลงัอธษิฐานดวยใจรอนรนนัน้

ดิฉันไมรูสึกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นรอบๆ ตัวเอง ใน

หองเต็มไปดวยความสวางไสว และดิฉันก็

ไดยินขอมูลเกี่ยวกับการประชุมซึ่งดูเหมือน

จะเปนทีป่ระชมุใหญของสาํนกังานกลางของ

ครสิตจกัร” {CCh 14.7} 

นมิติมากมายทีน่างเอเลน ไวท ไดรบั

ตลอดเวลาเจด็สบิปของการรบัใชพระเจานัน้

นิมิตยาวที่สุดใชเวลานานสี่ชั่วโมง และนิมิต

ทีส่ั้นทีสุ่ดใชเวลาเพียงครูเดยีว บอยครัง้เปน

นิมิตที่ใชเวลาครึ่งชั่วโมงหรือมากกวาครึ่ง

ชัว่โมงเลก็นอย แตไมมกีฎเกณฑทีแ่นนอนวา

นิมิตแตละครั้งกินเวลานานเทาใด ในเรื่องนี้

เปาโลเขยีนไววา {CCh 14.8}

“นานมาแลวพระเจาตรสักบับรรพบรุษุ

ของเราหลายครั้งและหลายวิธีผานทางพวก

ผูเผยพระวจนะ” ฮบีร ู1:1 {CCh 14.9}

พระเจาทรงโปรดประทานความกระจาง

แกผูเผยพระวจนะผานทางนิมิตตางๆ แต

ผูเผยพระวจนะไมไดเขียนสิ่งเหลานั้นขณะที่

ยังอยูในนิมิต หนาที่ของพวกเขาไมใชเปน

งานเครื่องจักรกล ยกเวนในกรณีที่นอยมาก

พระเจาไมไดประทานคาํพดูทกุคาํใหพดู หรอื

ทูตสวรรคก็ไมใชเปนผูชี้ใหผูเผยพระวจนะ

ทัง้หลายบนัทกึถอยคาํทีเ่จาะจง ดวยสตปิญญา

ของสมองทีไ่ดรบัความกระจางจากนมิติ ผูเผย

พระวจนะจึงพูดหรือเขียนถอยคําเพื่อถายทอด

ความกระจางและคําแนะนําท่ีไดรับมาสูผูฟง

หรือผูอานของทานตามท่ีแตละคนจะไดยิน

หรอืไดอาน {CCh 15.1} 

เราอาจถามวาผู เผยพระวจนะรับ

ความกระจางและมีความเขาใจในขอมูล

และคําแนะนําตางๆ เหลานี้เพื่อนํามาใหกับ

ประชาชนไดอยางไร การที่ไมมีกฎเกณฑ
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ตายตัวสําหรับวิธีการประทานนิมิตแกผูเผย

พระวจนะจึงไมมีกฎเกณฑตายตัวสําหรับ

การรับขาวแหงการทรงดลใจดวยเชนกัน

อยางไรก็ตามในแตละกรณีผูเผยพระวจนะ

จะพบกับประสบการณที่แจมชัดซ่ึงสราง

ความประทับใจแบบไมอาจลบเลือนไปจาก

ความทรงจําของทานเหลาน้ันไดเชนเดียว

กบัสิง่ทีเ่ราเหน็และประสบกบัตนเองจะสราง

ความประทับใจที่ลึกซึ้งตอเรามากกวาสิ่งที่

เราเพียงไดยินเทาน้ัน ดังนั้นการนําเสนอตอ

ผูเผยพระวจนะทั้งหลายแบบเสมือนหนึ่งวา

พวกทานเขารวมเปนสกัขพียานในเหตกุารณ

นาตื่นเตนนั้นจึงสรางความประทับใจอยาง

ถาวรในความทรงจาํของทานเหลานัน้ ครัง้หนึง่

นางเอเลน ไวท เขียนวา “ดิฉันมักไดรับการ

นําไปพบกับเหตุการณที่เกิดขึ้นในโลกน้ี

บางครัง้ .ขาพเจาถกูนาํไปไกลสูอนาคต และ

ไดรับการเปดเผยใหเห็นวาจะเกิดอะไรขึ้น

แลวอีกนั่นแหละดิฉันก็ไดรับการเปดเผยให

เหน็สิง่ตางๆ ทีเ่กดิขึน้ในอดตี” {CCh 15.2}

จากขอความขางตนนี ้จงึเหน็ไดอยาง

ชัดเจนวา นางเอเลน ไวท เห็นเหตุการณ

ตางๆ ทีเ่กดิขึน้ คลายกบัการเปนสกัขพียาน

เปนการสําแดงเหตุการณใหทานเห็นอีก จึง

เปนภาพที่ติดอยูในความทรงจําของทานได

อยางชดัแจง {CCh 15.3}

ในวาระอื่น ดูเหมือนกับวาทานกําลัง

มีสวนรวมจริงอยูในเหตุการณที่ปรากฏแก

ทาน ทานเกิดความรู สึก เห็น ไดยินและ

ปฏิบัติตามในขณะท่ีเปนจริง แนนอนที่สุด

มันไมไดเปนเชนนั้น แตความประทับใจของ

เหตุการณนั้นฝงลึกอยางมิอาจลบเลือนไป

จากความทรงจําของทาน นิมิตเรื่องแรก

ของทานซึ่งกลาวไวในหนา 33 ถึง 36 มี

คณุลกัษณะเชนทีก่ลาวนี ้{CCh 15.4} 

ในโอกาสอื่นๆ ขณะที่ยังอยูในนิมิต

นางเอเลน ไวท รู สึกเหมือนกับวาตัวเอง

มีสวนรวมอยูในที่ประชุมหรือในบาน หรือ

สถาบันซึ่งตั้งอยูหางไกล ความรูสึกที่อยูใน

เหตุการณนั้นมีความชัดเจนตอทานมากจน

ทานสามารถบรรยายการกระทําและถอยคํา

ของบุคคลเหลานั้นที่พูดในที่ประชุมไดอยาง

ละเอียด ครัง้หนึ่งขณะอยูในนิมติ นางเอเลน

ไวท มีความรูสึกราวกับวาถูกนําตัวเดินทาง

ไปยังสถานพยาบาลแหงหนึ่งของพวกเรา

ทานเขาไปตามหองตางๆ และเห็นทุกสิ่ง

ทกุอยางทีเ่กดิขึน้ ทานเขยีนถงึประสบการณ

ครัง้นีว้า {CCh 15.5} 

“มีการพูดคุยกันในเรื่องไรสาระ พูด

กระเซาเยาเลนในเรื่องเบาปญญา หัวเราะ

โดยไมมคีวามหมาย เมือ่ฟงแลวขาพเจารูสกึ

ไมสบายใจ ขาพเจารูสึกประหลาดใจที่เห็น

การจมปลักอยูกับการเอาแตใจตนเอง และ

ไดยินคําพูดแสดงความอิจฉาริษยา การพูด

เรือ่งไรสาระ ซึง่ทาํใหทตูสวรรคทัง้หลายของ

พระเจาละอายใจ” {CCh 15.6} 

จากนั้นก็ไดรับการเปดเผยใหเห็น

ภาพที่นาชื่นชมในสถานที่แหงเดียวกัน เมื่อ

ทานถูกนําไปหองอื่นๆ “มีเสียงอธิษฐานดัง

ออกมา เสียงนั้นชางนายินดียิ่งนัก” ตอมา

ทานเขียนเผยแพรคําแนะนําส่ังสอนโดยยึด

เคาเรือ่งจากการไปเยีย่มเยยีนสถานทีแ่หงนัน้
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และตามถอยคําที่ทูตสวรรคแนะนําตามหอง

และตามแผนกตางๆ ที่ทานไปประสบมา

{CCh 15.7} 

บอยครัง้ความกระจางทีป่ระทานใหแก

นางเอเลน ไวทมาในรูปสัญลักษณที่เห็นได

อยางชัดเจน ตัวอยางหนึ่งซึ่งคัดมาจาก

คาํแนะนาํสวนตวัทีส่งไปถงึผูนาํคนหนึง่ทีต่ก

อยูในอันตรายบรรยายถึงสัญลักษณน้ีอยาง

แจมชดั” {CCh 16.1}

“ในอีกเวลาหนึ่งดิฉันเห็นคุณเปนดั่ง

แมทพัขีม่า และถอืธง มคีนหนึง่มาหยบิฉวย

ธงไปจากมือของคุณ บนธงน้ันมีขอความ

เขียนไววา ‘พระบัญญัติของพระเจาและ

ความเชื่อของพระเยซู’ แลวเขาเอาธงนั้นท้ิง

ลงที่พื้นและเหยียบย่ําเสีย ดิฉันเห็นคุณถูก

หอมลอมดวยฝูงชนที่กําลังเชื่อมคุณใหเขา

กบัชาวโลก” {CCh 16.2}

มีหลายครั้งเชนกัน นางเอเลน ไวท

เหน็นมิิตสองดานทีแ่ตกตางกนัและขดัแยงกนั

ภาพหนึ่งแสดงใหเห็นสิ่งท่ีจะเกิดขึ้นหากทํา

ตามแผนนโยบายหนึ่งที่วางไว และในอีก

ภาพหน่ึงแสดงใหเหน็สิง่ทีเ่กดิขึน้ตามแผนการ

อืน่ ตวัอยางทีด่ตีวัอยางหนึง่เปนเรือ่งทีเ่กดิขึน้

กบัการหาสถานทีเ่พือ่สรางโรงงานผลติอาหาร

สุขภาพที่เมืองโลมาลินดา ซ่ึงตั้งอยูทางฝง

ตะวนัตกของประเทศสหรฐัอเมรกิา ผูจดัการ

และเพือ่นรวมงานของเขากาํลงัวางแผนทีจ่ะ

สรางอาคารหลงัใหญใกลๆ  ตกึใหญของสถานที่

พักฟนผูปวย ขณะกาํลงัวางแบบแปลนอยูนัน้

นางเอเลน ไวท ซึง่อยูในบานหางไกลออกไป

หลายรอยไมล รบันมิติสองครัง้ในคนืเดยีวกนั

ในนมิติแรกนัน้นางกลาววา {CCh 16.3}

“มีการเปดเผยใหดิฉันเห็นอาคาร

หลงัใหญทีผ่ลติอาหารหลายชนดิ มตีกึเลก็ๆ

สองสามหลงัอยูใกลโรงงานอบขนมปง ขณะที่

ยืนอยูใกลตึกนั้นดิฉันไดยินเสียงอึกทึก โต

เถยีงกนัเรือ่งกจิการทีก่าํลงัดําเนนิภายในตึก

นั้น คนงานไมมีความสามัคคีกลมเกลียวกัน

และมแีตความยุงยากสบัสน” {CCh 16.4}

จากนั้นทานก็เห็นผูจัดการที่มีความ

หดหูใจ พยายามชี้แนะใหคนงานสามัคคีกัน

ทานเหน็คนไขหลายคนทีไ่ดยนิการถกเถยีงนี้

และเห็นคนที่ “กลาวถอยคําแสดงความ

เสียดายท่ีมีการสรางโรงงานผลิตอาหารบน

พื้นที่อันสวยงามนี้” มาตั้งอยูใกลกับสถานที่

พักฟนมากเกินไป “จากนั้นก็มีทานผูหนึ่ง

ปรากฏอยูในเหตุการณและกลาววา ‘ภาพ

เหลานีแ้สดงใหทานเหน็เพือ่เปนอทุาหรณวา

อะไรจะเกดิขึน้ตามมาหากยงัทาํตามแผนการ

ทีว่างไว’” {CCh 16.4} 

หลังจากนั้นภาพก็เปล่ียนไป แลว

ทานก็เห็นภาพของโรงงานผลิตอาหาร “อยู

หางไกลจากตึกของสถานพักฟนคนไข บน

ถนนที่ตัดไปถึงรางรถไฟ” ณ สถานที่แหงนี้

กิจการดําเนินไปอยางเปนระเบียบเรียบรอย

ตามแผนการของพระเจา ภายในไมกี่ชั่วโมง

จากการไดรับนิมิต นางไวทเขียนจดหมาย

ไปใหเจาหนาที่ของโรงพยาบาลโลมาลินดา

และการนี้ทําใหไดขอสรุปปญหาเรื่องของ

การหาสถานทีต่ัง้โรงงานผลติอาหาร ถาหาก

คนเหลานั้นดําเนินตามแผนการเดิมท่ีวางไว

เราคงตองละอายใจทีเ่หน็โรงงานอตุสาหกรรม
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ขนาดใหญตัง้อยูใกลตกึของสถานพกัฟนคนไข

ดงันัน้จงึเหน็วาผูสือ่ขาวของพระเจารบัขาวสาร

ดวยวธิกีารหลายแบบ และรบัคาํแนะนาํผาน

ทางนมิติท้ังกลางวนัและกลางคนื {CCh 16.5}

ดวยสมองที่แจมแจงในปญญา ผูเผย

พระวจนะพูดหรือเขียนเพ่ือสื่อขาวของการ

สั่งสอนและขอมูลไปยังคนทั้งหลาย ในการ

ทํางานนี้ นางเอเลน ไวทรับความชวยเหลือ

ของพระวิญญาณของพระเจาแตไมใชดวย

วิธีควบคุมแบบเครื่องจักร ทานมีเสรีภาพ

ในการเลือกใชถอยคําของตนเองเพ่ือสื่อ

ขาวสาร ในปแรกๆ ของการรับใชทานเปด

เผยวา {CCh 16.6}

“แมวาดิฉันจะตองพึ่งพระวิญญาณ

ของพระเจาในการเขียนแนวคิดของตนเอง

เทาเทยีมกบัการรบัขาวสารกต็าม แตถอยคาํ

ทีด่ฉินัใชบรรยายภาพเหลานัน้เปนของดฉินัเอง

นอกจากถอยคําที่ทูตสวรรคกลาวแกดิฉัน

ซึ่งดิฉันมักจะเขียนไวในเครื่องหมายคําพูด”

{CCh 17.1} 

ในบางครั้ง ภายใตการทรงนําของ

พระวญิญาณบรสิทุธิ ์นางเอเลน ไวท เลอืกที่

จะใชภาษาของนกัเขยีนอืน่เหมอืนทีน่กัเขยีน

พระคมัภรีทานอืน่ๆ ทาํกนั เปนการใชคาํพดู

และประโยคการแสดงออกของคนอื่นท่ีทาน

ชืน่ชอบ” {CCh 17.2} 

ชวีติและผลงานของนางเอเลน จ.ี ไวท
เอเลน จ.ี ฮารมอน และนองสาวฝาแฝด

ของทานเกิดเมื่อวันท่ี 26 พฤศจิกายน ค.ศ.

1827 ที่เมืองกอรแฮม มลรัฐเมน ทางภาค

ตะวนัออกเฉยีงเหนอืของประเทศสหรฐัอเมรกิา

เมื่ออายุ 9 ขวบ เอเลนประสบอุบัติเหตุ เมื่อ

เพื่อนนักเรียนไรเหตุผลคนหนึ่งเอากอนหิน

ขวางใสใบหนาของทาน อาการบาดเจบ็ทีไ่ดรบั

คร้ังนัน้ทาํใหทานเกอืบตองเสียชวีติ รางกาย

ออนแอจนไมสามารถเรียนหนังสือตอ {CCh

17.3}

เมือ่เอเลนอายไุด 11 ป ทานถวายดวงใจ

ใหพระเจา และเมื่ออายุ 14 ป รับบัพติศมา

ดวยพธีิจุมท้ังตวัในทะเลและเขารวมเปนสมาชกิ

คริสตจักรเมธอดิสต เอเลนกับครอบครัว

รวมประชุมกับกลุมท่ีรอคอยการเสด็จมา

ของพระคริสต (แอดเวนตีส) ในระหวางการ

ประชุมที่เมืองพอตแลนด มลรัฐเมน และ

รับความเชื่อที่วิลเลียม มิลเลอร กับเพื่อนๆ

สอนในเรือ่งการเสดจ็มาครัง้ทีส่องของพระเยซู

ที่ใกลเขามา {CCh 17.4}

เช าวันหนึ่ง เดือนธันวาคม ค.ศ.

1844 ขณะทีน่างเอเลน ไวทรวมอธษิฐานกบั

สตรีอีกส่ีคน ฤทธานุภาพของพระเจาเสด็จ

มาอยูเหนือทาน ในชวงแรก ทานไมรูสึกถึง

สภาพท่ีเกิดขึ้นรอบตัวในโลกนี้ ตอจากนั้น

ทานกร็บัการเปดเผยใหเหน็ภาพการเดินทาง

ของผูทีร่อคอยพระเยซไูปยงันครของพระเจา

และบําเหน็จรางวัลที่พวกเขาจะไดรับ ดวย

ความกลวัจนตวัสัน่ หญงิสาวอาย ุ17 ปทานนี้

เลาเรื่องและนิมิตตางๆ ที่ไดรับใหแกพี่นอง

สมาชิกในเมืองพอตแลนด ตอมาเมื่อโอกาส

อํานวยทานก็เลาเรื่องนิมิตเหลานี้ใหแกกลุม

ผูเชือ่เรือ่งการเสดจ็มาครัง้ทีส่องในมลรฐัเมน

และรัฐใกลเคียงอื่นๆ ในเดือนสิงหาคม ค.ศ.
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1846 เอเลน ฮารมอนสมรสกับเจมส ไวท

ศิษยาภิบาลหนุมของกลุมแอดเวนตีส นับ

จากน้ันเปนเวลา 35 ป ชวีติของทานครํา่เครง

อยูกบัการประกาศขาวประเสรฐิจนกระทัง่สามี

เสียชีวิตเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม ค.ศ. 1881

ทั้งสองเดินทางไปทั่วประเทศสหรัฐอเมริกา

เทศนาสัง่สอน เขยีนหนงัสอื กอรางสรางงาน

และอาคารสถานที ่รวมไปถงึจดัระเบยีบและ

การบรหิาร {CCh 17.5}

เวลาและการทดสอบพิสูจนใหเห็น

แลววาอาจารยเจมสและนางเอเลน ไวท

และมติรสหายผูรวมงานไดวางรากฐานกจิการ

ไวอยางมั่นคงแข็งแรง ดวยความฉลาด

รอบคอบเปนผู นําบรรดาผู ถือวันสะบาโต

จดัตัง้กจิการดานการพมิพขึน้ในป ค.ศ. 1849

และ 1850 และในการพัฒนาระบบการบรหิาร

งานคริสตจักร ในปลายป   ค.ศ. 1850

จัดระบบการเงินไวอยางดี สงผลทําใหมีการ

จัดตั้งสํานักงานใหญของคริสตจักรของคณะ

เซเวนธเดยแอดเวนตีสขึ้นในป ค.ศ. 1863

ป ค.ศ. 1866 เปนปท่ีเริ่มตนของงานดาน

การแพทยและงานดานการศึกษาครั้งสําคัญ

แผนการจดัใหมีการประชมุคายพกัแรมประจาํป

ก็ไดเริ่มขึ้นเมื่อป ค.ศ. 1868 และในป ค.ศ.

1874 คริสตจักรเซเวนธเดยแอดเวนตีส

สงผูประกาศศาสนาออกไปประกาศในตาง

ประเทศเปนครัง้แรก {CCh 17.6} 

การพัฒนาทั้งหมดเหลานี้ไดรับการ

แนะนําโดยคําชี้แนะที่เปนวาจาและขอเขียน

ซึ่งพระเจาประทานใหแกประชาชนโดยผาน

ทางนางเอเลน ไวท {CCh 18.1} 

การติดตอส่ือสารสวนใหญในระยะ

แรกๆ เปนการเขยีนออกมาในรปูของจดหมาย

สวนตวั หรอืโดยผานทางบทความในนติยสาร

“ความจริงเพื่อยุคปจจุบัน” (Present Truth)

ซึง่เปนนติยสารเลมแรกของครสิตจกัรทีพ่มิพ

ออกแจกจายเปนประจํา นางไวทไมไดเขียน

หนงัสอืเปนรปูเลมจนกระทัง่เมือ่ป ค.ศ. 1851

เธอพิมพหนังสือเลมแรกที่หนา 64 หนา

ชือ่วา A Sketch of the Christian Experience

and Views of Ellen G. White ตอมาในป

ค.ศ. 1855 มีการพิมพหนังสือเลมเล็กๆ

หลายเลมติดตอกันเปนชุดชื่อ “คําพยาน

สําหรับคริสตจักร” (Testimonies for the

Church) มีเนื้อหาดานการแนะนําสั่งสอน

ปรับปรุงแกไขสิ่งที่บกพรองในคริสตจักร

ที่เกิดขึ้นในแตละครั้ง ตามที่พระเจาทรง

ประสงคใหสงไปแกประชากรของพระองค

เพื่อเปนการตอบสนองความตองการใน

คาํสัง่สอนทัง้หลาย หนงัสอืเลมเลก็ๆ เหลานี้

จึงไดรับการรวบรวมเปนเลมใหญรวมส่ีเลม

ในป ค.ศ. 1885 และตอมาในระหวางป ค.ศ.

1889 ถงึป ค.ศ. 1909 นางเอเลน ไวท เขยีน

หนังสือชุด “คําพยานสําหรับคริสตจักร”

ขึน้อกี และจัดพิมพเขาเปนชุด รวมทั้งหมด

เกาเลม เรยีกวา Testimonies for the Church

{CCh 18.2}

ครอบครัวไวทมีบุตรส่ีคน บุตรชาย

คนโตชื่อเฮนรีมีอายุอยูถึง 16 ป บุตรชาย

คนเล็กสุดชื่อเฮอรเบิรต เสียชีวิตเมื่ออายุ

3 เดือน บุตรชายคนกลางสองคน แอดสัน

และวิลเลียม อยูจนโตเปนผูใหญและทั้งสอง
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คนรวมรับใชในคริสตจักรเซเวนธเดยแอด

เวนตสีอยางเขมแขง็ {CCh 18.2}

เพื่อตอบสนองคําขอรองของสํานัก

งานใหญ นางเอเลน ไวท เดินทางไปทวีป

ยุโรปในฤดูรอนป ค.ศ. 1885 ทานใชเวลา

สองปในการชวยพฒันากจิการของครสิตจักร

ที่ตั้งขึ้นใหมในทวีปน้ี ทานพักอยูที่บานใน

เมืองบาเซิล ประเทศสวิสเซอรแลนด และ

เดินทางไปทั่วภาคใตของยุโรป รวมทั้งภาค

กลางและภาคเหนอืและเขารวมประชมุตางๆ

ของครสิตจกัร {CCh 18.3}

สี่ป หลังจากที่กลับไปยังประเทศ

สหรัฐอเมริกา นางเอเลน ไวท ขณะนั้นอายุ

63 ป ก็เดินทางไปยังประเทศออสเตรเลีย

ตามคําขอรองของสํานักงานใหญ ทานรับใช

อยูที่นั่น 9 ป รวมสนับสนุนการบุกเบิกและ

การพัฒนางาน โดยเฉพาะอยางยิ่งงานทาง

ดานการศกึษาและการแพทย ในป ค.ศ. 1900

ทานเดนิทางกลบัไปประเทศสหรฐัและพํานกั

อยู ที่เมืองเซนตเฮเลนา รัฐแคลิฟอรเนีย

ทางตะวนัตกของประเทศ ทานอาศยัอยูทีน่ัน่

จนถึงวันที่ทานเสียชีวิตป ค.ศ. 1915 {CCh

18.4}

ตลอดเวลาแหงการปรนนิบัติรับใช

พระเจานานถึง 60 ป และอีก 30 ปในตาง

ประเทศ นางเอเลน ไวทรับนิมิตรวมกัน

ประมาณ 2,000 ครั้ง ทานใหคําปรึกษาแก

บคุคล ครสิตจกัร การประชมุตางๆ และการ

ประชุมของสํานักงานใหญอยางไมเห็นแก

ความเหน็ดเหนื่อย รวมชวยปรับปรุงทําให

กิจการของคริสตจักรมีความเจริญเติบโต

อยางมาก สวนภารกิจในการนําขาวของ

พระเจาที่ประทานใหแกนางนั้นยังคงดําเนิน

ตอไป {CCh 18.5}

หนงัสอืทีท่านเขยีนมมีากถงึประมาณ

100,000 หนา ขาวสารจากปลายปากกา

ของทานไปถงึประชาชนทัง้หลาย โดยทางการ

ติดตอเปนการสวนตัว ผานทางบทความ

รายสัปดาหในนติยสารทัง้หลายของครสิตจักร

และโดยทางหนงัสอืจาํนวนมากทีท่านเขยีนไว

เนื้อหาของผลงานเขียนของทานจะเกีย่วกบั

เรื่องราวในพระคัมภีร ประสบการณของ

คริสเตียนในแตละวัน สุขศึกษา การศึกษา

การประกาศศาสนา และหัวขออื่นๆ หนังสือ

ของทานไดรับการตีพิมพเปนภาษาสําคัญๆ

ของโลก และจําหนายไปแลวหลายลานเลม

เฉพาะหนังสือ “เคล็ดลับแหงความสุข”

[Steps to Christ] เพียงเลมเดียวจําหนาย

ตั้งแตป ค.ศ. 1892 - 1990 ไดถึง 50 ลาน

เลม ใน 127 ภาษา {CCh 18.6}

เมื่อนางไวท อายุ 81 ป ก็เดินทาง

ขามทวปีอเมรกิาเปนครัง้สดุทายเพือ่เขารวม

การประชุมสํานักงานใหญในป ค.ศ. 1909

สวนเวลาที่เหลืออีกหกปของชีวิต ทานใช

เพื่อการเขียนหนังสือจนเสร็จสมบูรณ เมื่อ

ใกลวาระสดุทายของชวีติ ทานเขยีนวา “ไมวา

ดิฉัน จะมีชีวิตอยูตอไปอีกหรือไม หนังสือที่

ดฉัินเขียนไวจะพดูตอไป และภารกิจนีจ้ะดาํเนนิ

รดุหนาตอไปจนสิน้สดุเวลา” {CCh19.1}

ดวยกําลังใจอันไมยอทอ และความ

มัน่ใจอยางเตม็เปยมในพระผูไถ ทานเสยีชวีติ

ที่บ านในรัฐแคลิฟอร  เนีย เมื่อวันที่  16
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กรกฎาคม ค.ศ. 1915 และศพของทานถูก

ฝงไวขางหลมุฝงศพของสามแีละบตุรทีส่สุาน

โอคฮลิล ในเมอืงแบทเติล้ครคี มลรฐัมชิแิกน

{CCh 19.2}

บรรดาสมาชิกคริสตจักร ผูรวมงาน

และสมาชิกในครอบครัวของนางเอเลน ไวท

ตางยกยองและใหเกยีรตแิกทานในฐานะมารดา

ผูรักใครเอาใจใสบุตร เปนผูรับใชที่จริงใจ

ตั้งใจจริง อยางไมเห็นแกความเหน็ดเหนื่อย

และเลือ่มใสในศาสนา ทานไมเคยมตีาํแหนง

ใดๆ ในคริสตจักรเลย ท้ังคริสตจักรและตัว

ของทานเองตางก็รูวาทานเปน “ผูสื่อขาว”

ผูนําขาวสารจากพระเจามาใหประชาชน

ทานไมเคยขอใหใครมองดทูานเปนแบบอยาง

ทานไมเคยใชความสามารถทีไ่ดมาเพือ่แสวงหา

เงินทอง หรือชื่อเสียง ทั้งชีวิตของทานและ

ทุกสิ่งที่มี ทานอุทิศถวายเพื่อพระราชกิจ

ของพระเจา {CCh 19.3}

เมื่อทานเสียชีวิต บรรณธิการของ

นิตยสารรายสัปดาหยอดนิยม “ดิ อินดิเพน

เดนท” ฉบับวันที่ 23 สิงหาคม ค.ศ. 1915

กลาวถึงชีวิตที่เต็มไปดวยผลสําเร็จอันดีงาม

ของทานในตอนทายของบทความวา “ทาน

มีความซื่อสัตยอยางสมบูรณตอความเชื่อ

ในเรื่องที่ทานเปดเผย ชีวิตของทานมีคา

สมกับนิมิตเหลานั้น ทานไมเคยแสดงความ

เยอหยิง่ในฝายจติวญิญาณของตนเอง ไมเคย

แสวงหาเงนิทองดวยวธิท่ีีไมสจุรติ ทานดาํรงชีวติ

และทํางานสมกับเปนผูเผยพระวจนะหญิง

ผูมีคณุประโยชน” {CCh 19.4}

สองสามปกอนเสยีชวีติ นางเอเลน ไวท

ไดตัง้คณะกรรมการดแูลทรพัยสนิ ซึง่ประกอบ

ดวยผูนําตางๆ ของคริสตจักร ที่ทานมอบ

ผลงานเขียนเพื่อรับผิดชอบในการดูแลและ

จัดพิมพตอไป โดยมีสถานท่ีทํางานอยูท่ี

สํานักงานใหญของคริสตจักรเซเวนธเดย

แอดเวนตีสโลก คณะกรรมการนี้ทําหนาที่

จัดพิมพหนังสือของนาง เอเลน จี. ไวท ใน

ภาษาอังกฤษ และสนับสนุนใหแปลและ

พิมพทั้งเลมหรือบางสวนของหนังสือเหลานี้

เปนภาษาตางๆ นอกจากนี้ยังไดรวบรวม

บทความ คําแนะนํา และตนฉบับขอเขียน

ท่ีมีอยู จํานวนมาก จัดพิมพเปนเลมตาม

คําแนะนําของนางเอเลน ไวท และ หนังสือ

เลมนีก้ไ็ดมกีารจัดพมิพขึน้โดยคณะกรรมการ

ชดุนี ้{CCh 19.5}

นางเอเลน จ.ี ไวท ในสายตาของคนที่
รูจักทาน

บางคนเมือ่ไดเรยีนรูเรือ่งประสบการณ

ของนางเอเลน ไวท ในฐานะผูส่ือขาวของ

พระเจาอาจถามวาทานเปนคนลกัษณะอยางไร

มปีญหาเหมอืนกบัทีเ่รามหีรอืไม ทานรํา่รวย

หรือไม หรอืยากจนอยางไร ทานเคยยิ้มบาง

หรอืเปลา {CCh 19.6}

นางเอเลน ไวท เปนมารดาผูรอบคอบ

เปนแมบานที่เอาใจใส มัธยัสถ เปนเจาของ

บานที่มีจิตใจเอื้อเฟ อ คอยตอนรับเลี้ยงดู

สมาชิกโบสถที่มาเยี่ยมบานของทานเสมอ

ทานเปนเพื่อนบานที่คอยชวยเหลือผู อื่น

เปนผูมีความตั้งใจ กิริยามารยาทเรียบรอย

พูดจาไพเราะออนหวาน ไมเคยมีประวัติวา
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ทานเปนคนเครงศาสนาทีม่หีนาตาบึง้ตงึ ไมยิม้

ไมมีความสุข ผูใดที่มีโอกาสอยูตอหนาทาน

ก็จะรู สึกสบายใจอยางยิ่ง วิธีที่ดีที่สุดที่จะ

รู จักสนิทสนมกับนางเอเลน ไวท ก็คือไป

เยี่ยมทานที่บานเม่ือป ค.ศ. 1859 ซึ่งเปน

ปแรกทีน่างเริม่บนัทกึอนทุนิชวีติในแตละวนั

{CCh 19.7}

เราพบวาครอบครัวไวทอาศัยอยู 

ชานเมืองแบทเติ้ลครีค อยูในบานชนบท

หลังเล็กๆ บนที่ดินแปลงใหญ เอื้ออํานวย

ใหมโีอกาสทาํสวนครวั ปลกูไมผลบาง เลีย้งววั

เลี้ยงไก มีที่สําหรับลูกๆ วิ่งเลนและทํางาน

ขณะน้ันนางเอเลน ไวท อาย ุ31 ปและอาจารย

เจมส ไวท อาย ุ36 ป มลีกูชายสามคนอยูใน

บาน อาย ุ4 ป 9 ป และ 12 ป {CCh 20.1}

เราจะพบกับหญิงคริสเตียนผูนารัก

คนหนึ่งที่นางเอเลน ไวทจางมาทํางานบาน

เพราะทานมีธุระตองออกนอกบานบอยๆ

และยุงอยูกับงานเทศนาและเขียนหนังสือ

ถงึกระนัน้นางเอเลนกย็งัรบัผดิชอบงานบาน

ทําอาหาร ทําความสะอาด ซักเสื้อผา และ

เยบ็ผา ในบางวนัทานจะไปโรงพิมพซึง่ทานมี

สถานทีส่งบเงยีบไวเพ่ือเขยีนหนงัสอื สวนวนั

อื่นๆ ก็จะพบทานอยูในสวน ปลูกตนไมและ

พืชผักสวนครัว และในบางครั้งแลกเปลี่ยน

พันธุไมดอกกับเพ่ือนบาน ทานตั้งใจจัดบาน

ใหสวยงามนาอยูเทาทีเ่ปนไปไดสาํหรบัครอบครวั

และเพื่อใหลูกๆ ยอมรับวาบานเปนที่นาอยู

ทีส่ดุ {CCh 20.2}

นางเอเลน ไวท เปนคนที่ระมัดระวัง

เร่ืองการใชจาย เพือ่นบานแอดเวนตสีดวยกนั

ยินดีเสมอเมื่อไปซื้อของดวยกันกับทาน

เพราะทานรู จักคุณคาของสิ่งของ มารดา

ของทานเปนสตรีท่ีเอาการเอางาน และสอน

ลูกสาวใหรูจักบทเรียนที่มีคาหลายเรื่องดวย

กนั ทานทราบดวีาในระยะยาวแลว ของดอย

คุณภาพมีราคาแพงกวาของที่มีคุณภาพดี

{CCh 20.3}

วนัสะบาโตเปนวนัทีม่คีวามสขุสดชืน่

ที่สุดประจําสัปดาหสําหรับเด็กๆ แนนอน

ครอบครัวไวทจะไปประชุมนมัสการท่ีโบสถ

และหากอาจารยไวทและนางเอเลน ไวท

ไมมรีายการตองขึน้พดูหรอืเทศนากจ็ะนัง่อยู

กบัลกูๆ ขณะนมสัการ อาหารมือ้เยน็ในวนันี้

ก็จะมีอาหารพิเศษท่ีไมมีในวันอื่นๆ และถา

วันไหนอากาศปลอดโปรง นางเอเลน ไวท

ก็จะพาลูกๆ ไปเดินเลนในปาหรือที่ริมแมนํ้า

เพื่อชมความงามของธรรมชาติและเรียนรูใน

สิง่ทีพ่ระเจาทรงสรางไว หากวันไหนฝนตกหรอื

อากาศหนาว ทานกจ็ะใหลกูๆ มาอยูพรอมหนา

พรอมตากันท่ีหนาเตาผิงแลวอานหนังสือ

ใหฟง โดยมากทานจะอานจากเรื่องที่ตัวเอง

เขียนขณะเดินทางไปตามที่ตางๆ เรื่องราว

เหลานี้บางเรื่องก็ไดพิมพเปนหนังสือเพื่อให

ผูปกครองอานใหลกูหลานฟง {CCh 20.3}

ในระยะเวลานี้นางเอเลน ไวท มี

สุขภาพไมสูดี และบอยครั้งในเวลากลางวัน

ก็มักจะเปนลม แตเรื่องนี้ก็ไมเปนอุปสรรค

ตอทานในการเดนิหนาตอไปเกีย่วกบัทัง้งาน

ท่ีบานและงานของพระเจา สองสามปตอมา

ในป ค.ศ. 1863 ทานไดรบันมิติเรือ่งสุขภาพ

และการดูแลผูเจ็บปวย ในนิมิตนั้นทานเห็น
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เรื่องการใชเสื้อผาที่เหมาะสําหรับคนไข

อาหารทีร่บัประทาน ความจาํเปนในการออก

กําลังกายและการพักผอนอยางเหมาะสม

รวมทั้งความสําคัญของการเชื่อฟงพระเจา

เพือ่ถนอมรางกายใหมสีขุภาพแขง็แรงสมบรูณ

{CCh 20.4}

ความกระจางแจงจากพระเจาในเรือ่ง

อาหารการกนิและโทษของอาหารทีท่าํมาจาก

ประเภทเนื้อสัตวขดัแยงกบัความเห็นสวนตวั

ของนางเอเลน ไวท ทานคิดวาอาหารจําพวก

เน้ือสตัวเปนสิง่จาํเปนสาํหรบับาํรงุรางกายให

สมบูรณแข็งแรง ดวยความกระจางที่ไดรับ

ทานจึงสัง่สาวใชใหประกอบอาหารทีม่ปีระโยชน

ตอรางกายเทานัน้แกสมาชกิในครอบครวั เปน

อาหารเรยีบงายทาํจากขาว ผกั ลกูนทั นม ครมี

และไขและผลไมในปริมาณมาก ในขณะน้ัน

ครอบครวัของทานหนัมารบัประทานอาหารมงัสวริตัิ

เกอืบทัง้หมด ในป ค.ศ. 1894 นางเอเลน ไวท

เลิกรับประทานเนื้อสัตวอยางสิ้นเชิง การ

ปฏริปูดานสขุภาพเปนพระพรอยางมหาศาล

แกครอบครัวไวท เชนเดียวกับครอบครัว

ของพี่นองสมาชิกคริสตจักรเซเวนธเดยแอด

เวนตสีอกีจาํนวนมากทัว่โลก {CCh 20.5}

หลังจากไดรับนิมิตเรื่องการปฏิรูป

สุขภาพเมื่อป ค.ศ. 1863 และวิธีการอยาง

เรยีบงายในการดแูลผูเจ็บปวย ครอบครวัไวท

ก็มกัจะถกูรองขอจากเพือ่นบานใหไปชวยดแูล

ในยามทีมี่คนเจบ็ปวย และพระเจากป็ระทาน

พระพรมากมายในความพยายามของพวกเขา

ซ่ึงในเวลาอ่ืนกจ็ะนาํผูปวยไปทีบ่านของอาจารยไวท

และไดรับการดแูลอยางดจีนกระทัง่ผูปวยหายดี

{CCh21.1}

นางเอเลน ไวทชื่นชอบการพักผอน

หยอนอารมณมาก ไมวาจะอยูบนภูเขา ที่

ทะเลสาบ หรือที่แมนํ้า เมื่อทานมีอายุยาง

เขาสูวยักลางคนขณะทีม่บีานอยูใกลๆ  โรงพมิพ

แปซิฟกเพรส ซึ่งต้ังอยู ทางเหนือของรัฐ

แคลิฟอรเนีย คนงานไดเสนอใหมีวันหยุด

หน่ึงวันเพื่อการพักผอนนอกสถานที่ นาง

เอเลน ไวท และครอบครัว และพนักงานใน

ทีท่าํงานของทานไดรบัเชญิใหไปเทีย่วพกัผอน

ดวย ทานก็ยินดีรับคําเชิญ ขณะท่ีสามีของ

ทานไปทํางานของคริสตจักรทางตะวันออก

ทานเขยีนจดหมายไปเลาประสบการณคราวนัน้

ทีท่าํใหเราไดทราบเรือ่งราวนีว้า {CCh21.2}

หลังจากเพลิดเพลินกับมื้อเที่ยงที่

เพยีบพรอมบนชายหาดแลว คณะทองเที่ยว

ก็ลงเรือทองอาวซานฟรานซิสโก บายวันนั้น

อากาศปลอดโปรงสบาย กปัตันเรอืของเรอืใบ

ลาํนัน้กเ็ปนสมาชกิของโบสถแอดเวนตสีดวย

จากน้ันทุกคนตกลงกันวาจะออกไปเท่ียวใน

มหาสมุทร นางเอเลน ไวท ไดบรรยายถึง

ประสบการณในครัง้นัน้วา {CCh 21.3}

“ลูกคล่ืนซัดสูงมาก เรือของเราถูก

ซัดโคลงเคลงไปมา จิตใจของดิฉันรู  สึก

เบิกบานอยางยิ่ง แตนึกอะไรไมออกที่จะ

กลาวกับใครเลย มันชางยอดเยี่ยม ทิวทัศน

ของทองทะเลทีเ่ราเหน็ในวนันัน้สวยงามมาก

คลื่นซัดกระเซ็นเปนฟองถูกตัวเรา ลมแรง

พดัอยูนอกโกลเดนเกต ดฉินัไมเคยมคีวามสขุ

สนกุสนานอยางนีม้ากอนเลย” {CCh 21.4}

แลวทานกม็องเหน็ดวงตาของกปัตนัเรอื
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ทีค่อยเฝาดทูกุสิง่ทกุอยางในทองทะเล ลกูเรอื

กพ็รอมทีจ่ะปฏบิตัติามคาํสัง่ของเขา และทาน

ใหขอคดิวา {CCh 21.5}

“พระเจาทรงควบคุมคล่ืนลมไวใน

พระหตัถของพระองค ทรงบงัคบันํา้ทัง้หลาย

เราเปนแตเพียงจุดเล็กๆ จุดหน่ึงบนผืนน้ํา

อันกวางใหญไพศาลของมหาสมุทรแปซิฟก

ถึงกระนั้นพระองคทรงใชทูตสวรรคทั้งหลาย

มาคอยเฝาระวังเรือใบลํานอยที่กําลังแลน

ฝากระแสคลื่นลมน้ี โอ ชางเปนพระราชกิจ

ของพระเจาอันนามหัศจรรยอะไรเชนนี้ เปน

สิง่ทีล่กึซ้ึงเกนิความเขาใจของเรา พระองคทรง

ชําเลืองพระเนตรดูเพียงครั้งเดียวก็ทรงเห็น

ทองฟาทีอ่ยูเบือ้งบน และทองทะเลเบือ้งลาง”

{CCh 21.6}

นางเอเลน ไวท ฝกฝนตนเองใหเปน

คนที่มีนิสัยราเริงเสมอ ครั้งหน่ึงทานถามขึ้น

มาวา “ทานเคยเห็นดิฉันเศราโศกทอถอย

และบนติเตียนอะไรบางไหม ดิฉันมีความ

เชือ่ซึง่หามมีความรูสกึเชนนี ้ความเขาใจผดิ

ถึงหลักการเกี่ยวกับลักษณะของคริสเตียน

และการรับใชแบบคริสเตียนสงผลใหเราสรุป

ไวเชนนี.้ . . .จติใจและการมุงหมายทีจ่ะรบัใช

พระเยซกูอใหเกดิศาสนาทีม่คีวามราเรงิสดใส

ผูที่ติดตามพระคริสตอยางใกลชิดท่ีสุดจะ

ไมมีความรูสกึเศราหมองเลย” {CCh 21.7}

ในโอกาสหน่ึงทานเขียนวา “บางคน

กลบัคดิวาความราเรงิแจมใสเปนสิง่ทีข่ดัแยง

กบัอปุนสิยัอนัสขุมุสงบ สาํรวมของครสิเตยีน

นี่เปนความเขาใจผิด สวรรคคือสถานที่นา

รื่นรมย” ทานพบวาเมื่อทานยิ้มใหคนอื่น

เขากจ็ะยิม้ใหแกทานเปนการตอบแทน หาก

ทานกลาวถอยคาํทีอ่อนหวานไพเราะแกผูอืน่

เขากจ็ะตอบสนองดวยคาํพดูทีไ่พเราะเชนกนั

{CCh 21.8}

อยางไรก็ตามในบางขณะทานก็ตอง

ทนทุกขอยางหนักเชนกัน มีอยูครั้งหนึ่ง

หลังจากเดินทางไปรับใชพระเจาที่ประเทศ

ออสเตรเลยีไดไมนาน ทานลมปวยลงอยางหนกั

นานเกอืบป และไดรบัความทกุขยากลาํบาก

มาก ตองนอนอยูกบัเตยีงเปนเวลาหลายเดอืน

กลางคนืกห็ลบัไดเพยีงไมกีช่ัว่โมง ทานเขยีน

จดหมายเลาถงึเหตุการณครัง้นัน้ใหเพือ่นฟง

วา {CCh 22.1}

“ครั้งแรกเมื่อดิฉันรูตัววาลมปวยชวย

เหลือตัวเองไมได ก็รู สึกเสียใจมากที่ไดลง

เรือขามนํ้าขามทะเลมาประเทศนี้ ทําไมจึง

ไมอยูอเมริกา ทําไมจะตองเสียเงินเสียทอง

มากมายเพื่อท่ีจะมายังประเทศนี้แลวตอง

มาเจ็บปวย หลายตอหลายครั้ง ดิฉันนอน

ซบหนาลงกับผาหมแลวรองไห แตฉันไมได

รองไหเศราโศกอยูนานนกั ฉนัพดูกบัตัวเองวา

‘เอเลน จี. ไวท เธอกําลังหมายถึงอะไร เธอ

ไมไดมาออสเตรเลียเพราะรู สึกวามันเปน

หนาที่ที่จะตองทําตามมติของสํานักงานวา

ดีที่สุดที่เธอควรจะไปหรอกหรือ นี่ไมใชสิ่งที่

เธอทาํอยูเสมอหรอื {CCh 22.2}

“ขาพเจากต็อบวา ‘ใช’ {CCh 22.3}

“แลวทาํไมเธอจงึมคีวามรูสกึเหมอืนกบั

วาถกูทอดทิง้และทอถอยอยางนี ้นีไ่มใชงาน

ของศตัรหูรอกหรอื ขาพเจากต็อบวา ‘ขาพเจา

เชือ่วานีค่อืงานของซาตาน’ {CCh 22.4}
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“ขาพเจารีบเช็ดนํ้าตาโดยเร็วที่สุด

แลวกพ็ดูวา ‘พอแลว ฉนัจะไมมองดดูานทีม่ดื

อีกตอไป ไมวาจะอยูหรือตาย ดิฉันขออุทิศ

จิตวิญญาณของฉันใหแกพระองคผู ทรง

สิน้พระชนมเพือ่ฉนั’ {CCh 22.5}

“จากนั้นดิฉันก็เชื่อวาพระเจาจะทรง

กระทําทุกอยางใหเกิดผลดี และในระหวาง

แปดเดือนที่ดิฉันปวยอยูน้ันก็หาไดมีความ

ทุกขโศกหรือความสงสัยคลางแคลงใจเหลือ

อยูเลย เวลานี้ดิฉันเห็นเรื่องน้ีเปนแผนการ

อนัยิง่ใหญของพระเจา เพือ่ผลดแีกประชากร

ของพระองคในประเทศนี้ และสําหรับผู ที่

อยูในประเทศอเมริกา และเพ่ือผลดีสําหรับ

ตวัดฉินัเอง ดฉินัไมอาจอธบิายวาทาํไม หรอื

ทําอยางไร แตดิฉันเชื่อในสิ่งนี้ และดิฉัน

มีความสุขแมจะมีความทุกขลําบาก ดิฉัน

วางใจในพระบดิาแหงสวรรค และจะไมสงสยั

ในความรกัของพระองคอกีเลย” {CCh 22.6}

ขณะที่นางเอเลน ไวท พักอาศัยอยู

ที่บานในรัฐแคลิฟอรเนียตลอดระยะเวลา

สิบหาปในบั้นปลายชีวิตของทาน แมวาจะ

มีอายุมากขึ้น แตก็ยังมีความสนใจงานใน

ไรนาผนืเลก็ๆ นัน้ สนใจในความเปนอยูของ

ครอบครัวพนักงานท่ีชวยเหลืองานของทาน

เราจะพบทานยุ งอยู กับการเขียนหนังสือ

บอยครัง้ตัง้แตหลงัเทีย่งคนืเปนตนไป เพราะ

ทานเขานอนตั้งแตหัวคํ่า วันไหนที่อากาศ

แจมใสและพอจะมีเวลาวาง ทานก็จะออกไป

นั่งรถเที่ยวเลนตามชนบท เมื่อผานไปก็มัก

จะหยดุสนทนากบัผูหญงิทีท่านพบเหน็ในสวน

หรืออยูตามระเบียงบาน บางครั้งก็พบเพ่ือน

บานท่ีตองการเส้ือผาและอาหาร ทานก็จะ

กลับไปเอาที่บานมาใหคนเหลานั้น หลายป

หลังจากที่ทานจากไปแลว เพื่อนบานใน

หุบเขาที่ทานอาศัยอยูยังระลึกถึงหญิงชรา

รางเล็กบอบบาง ศีรษะหงอกขาวที่พูดถึง

พระเยซดูวยความยกยองเสมอ {CCh 22.7}

ตอนที่ทานเสียชีวิต ทานมีสิ่งของ

ไมมากไปกวาสิ่งที่จําเปนสําหรับการยังชีพ

อยางสบายขั้นพื้นฐาน ทานเปนสมาชิก

ของโบสถเซเวนธเดยแอดเวนตีสธรรมดา

คนหนึ่งที่เชื่อในคุณความดีขององคจอม

เจานายผูทรงเปนขึน้จากความตาย และทาน

กพ็ยายามทาํงานตามทีไ่ดรบัมอบหมายจาก

พระองคอยางเตม็ความสามารถ ดวยประการ

เชนนี้และความเชื่อมั่นอยูในจิตใจของทาน

นางเอเลน ไวท มาถึงจุดสุดทายของชีวิตที่

ครบถวน ยนืหยดัอยูในประสบการณครสิเตยีน

ของทาน {CCh 22.8}

ขาวสารที่เปลี่ยนแปลงชีวิต
นักเทศนคนหนึ่งจัดประชุมเทศนา

ขึ้นที่เมืองบุชเนลล มลรัฐมิชิแกน ตอมา

หลังจากที่มีการใหรับบัพติศมาแกผูเชื่อใหม

แลว เขากจ็ากผูเชือ่เหลานัน้ไปโดยไมไดวาง

พื้นฐานการดําเนินชีวิตใหเปนไปตามขาว

ประเสรฐิ คนเหลานัน้กค็อยๆ ทอแท บางคน

กห็นัไปใชชวีติทีไ่มดงีามดงัเดมิ ในทีส่ดุสมาชกิ

ก็ลดจํานวนลงจนเหลือสิบถึงสิบสองคน ซึ่ง

ตางกพ็ากนัคดิวาไมมปีระโยชนอะไรทีจ่ะเชือ่ตอ

หลังจากที่แยกยายกันออกจากที่ประชุมที่

คาดวาเปนการประชมุครัง้สดุทาย กม็คีนนาํ
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ไปรษณยีมาสง และทามกลางจดหมายเหลานัน้

มีนิตยสาร “รีวิวแอนดเฮราลด” สงมาดวย

ในนิตยสารระบุวาศาสนาจารยและนางไวท

จะเดินทางมาที่เมืองบุชเนลล ในวันที่ 20

กรกฎาคม ค.ศ. 1867 ซ่ึงเปนเพยีงหนึง่สปัดาห

นับจากนั้นผู รับไปรษณียก็รีบใชเด็กๆ ไป

ตามผูที่มาประชุมซ่ึงกําลังเดินกลับบานให

กลับไปอีก พวกเขาจึงตัดสินใจจัดสถานที่

แหงหนึ่งขึ้นในปาละเมาะเล็กๆ สําหรับการ

ประชุม และใหเชิญเพื่อนบานมารวมประชุม

ดวย โดยเฉพาะอยางยิ่งสมาชิกโบสถที่

ทอแทใจ {CCh 23.1}

ในเชาวันสะบาโตท่ี 20 กรกฎาคม

อาจารยเจมส และนางเอเลน ไวท เดินทาง

มาถงึทีป่ระชมุ มคีนมารวมประชมุหกสบิคน

อาจารยเจมสเทศนาในชวงเชา สวนชวงบาย

นางไวทลุกขึ้นพูด แตหลังจากที่อ านขอ

พระคมัภรีแลว หนาตาของทานกแ็สดงสหีนา

ฉงนใจ ทานไมไดพูดอะไรตอไปอีก แตปด

พระคัมภีรและเริ่มพูดกับที่ประชุมอยางเปน

กนัเอง {CCh 23.2}

“ขณะที่ดิฉันยืนอยูตอหนาทานบาย

วันนี้ ดิฉันกําลังเห็นหนาของกลุมคนท่ีดิฉัน

เคยเหน็ในนมิิตเมือ่สองปทีแ่ลว ขณะทีม่องดู

หนาของทาน ดฉินันกึถงึสิง่ทีพ่วกทานทาํได

อยางชัดเจน” แลวทานพูดกับชายที่เหินหาง

พระเจ า ทานหนุนใจใหเขากลับมาและ

ดําเนินชีวิตกับพระเจา {CCh 23.3}

แลวทานก็หันไปท่ีหญิงคนหนึ่งซ่ึง

น่ังรวมอยูในทีป่ระชมุ และกลาววา “สภุาพสตรี

ทีน่ัง่อยูขางคณุเมนารด สมาชกิโบสถกรนีวลิ

ดิฉันไมรู จักชื่อของคุณเพราะยังไมมีใคร

แนะนํา แตเม่ือสองปมาแลวเหตุการณใน

ชีวิตของคุณปรากฏอยูในนิมิต ดิฉันทราบดี

ถึงสิ่งที่คุณกําลังประสบอยู” แลวนาง ไวท

กก็ลาวหนนุใจสตรผีูนัน้ {CCh 23.4}

“มสีมาชกิอกีคนหนึง่ยนือยูขางตนโอก

ดิฉันไมรูจักชื่อคุณเพราะไมเคยเห็นคุณมา

กอน แตดฉินัทราบเรือ่งของคณุด”ี แลวทาน

ก็พูดถึงชายผูนี้ เลาความคิดในใจใหแกคน

อื่นๆ ฟง และเลาถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของ

เขา {CCh 23.5}

จากนั้น ทานก็พูดถึงเรื่องของอีก

หลายคนในที่ประชุม และเลาเรื่องนิมิตที่

พระเจาทรงเปดเผยใหเห็นเมื่อสองปที่แลว

ไมไดกลาวเพียงคําติเตียนเทานั้นแตมีคํา

หนนุใจสาํหรบัทกุคน หลงัจากทีเ่ทศนาจบแลว

ทานก็นั่งลง มีคนหนึ่งในที่ประชุมลุกขึ้นยืน

พดูวา “ผมอยากทราบวาเรือ่งทีน่างเอเลน ไวท

กลาวกับเราในบายวันนี้เปนเรื่องจริงหรือไม

เพราะอาจารยและภรรยาไมเคยมาท่ีนี่ ยัง

ไมรู จักพวกเรา ไมรู แมแตชื่อของพวกเรา

ดวยซํ้า แตทานก็มาบอกวาเม่ือสองปท่ีแลว

ทานไดรับนิมิตเกี่ยวกับเรื่องของพวกเรา

แตละคน และพดูกบัพวกเราแตละคน เปดเผย

ชีวิตความเปนอยูและส่ิงท่ีอยูในความคิดแก

ที่ประชุมนี้ ผมอยากทราบวา เรื่องทั้งหมดนี้

เปนจริงหรือเปลา หรือวาทานเขาใจผิด”

{CCh 23.6}

คนในทีป่ระชมุลกุขึน้ยนืทลีะคน ชายคน

ที่น่ังอยูขางตนสนลุกขึ้นยืน และกลาววา

นางเอเลน ไวท พูดถึงเรื่องของเขาดีกวา
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ที่เขาจะพูดเองเสียอีก เขาสารภาพวาเขา

หลงกระทําผิด และแสดงความปรารถนา

จะกลับมาดําเนินชีวิตอยูกับประชากรของ

พระเจาอกี สตรคีนทีน่ัง่อยูทีข่างนางเมนารด

กล็กุขึน้เปนพยานดวย บอกวานางไวทเลาถงึ

ประสบการณของเธอไดดีกวาที่เธอจะเลา

เสยีอกี ชายคนทีย่นือยูทีข่างตนโอกกก็ลาววา

นางเอเลนพดูอธบิายถงึเรือ่งของเขาไดดกีวา

ทีเ่ขาจะอธบิายดวยตวัเองเสยีอกี คนเหลานัน้

สารภาพความผิด ละทิ้งบาปทั้งหมด พระ

วิญญาณของพระเจาเสด็จมายังท่ีแหงน้ัน

และเกิดการฟ นฟูทางจิตวิญญาณขึ้นใน

ครสิตจกัรบชุเนลล {CCh 24.1}

วนัสะบาโตตอมาอาจารยและนางไวท

กลับมาประชุมที่โบสถเมืองบุชแนลลอีก

ครั้งหนึ่ง มีพิธีรับบัพติศมาและคริสตจักร

แหงน้ีกไ็ดดาํเนนิงานตอไป และมคีวามมัน่คง

ตลอดมา {CCh 24.2}

พระเจาทรงรกัประชากรของพระองค

ทีเ่มอืงบชุแนลล เชนเดยีวกบัทีท่รงรกัทกุคน

ที่เฝามองไปยังพระองค “เรารักใครเราก็

ตักเตือนและตีสอนเขา เพราะฉะน้ันจงมี

ความกระตือรือร นและกลับใจเสียใหม”

วิวรณ 3:19 ขอความน้ีคงจะผุดขึ้นในใจ

ของหลายคนที่อยู ในที่นั้น เมื่อประชาชน

มองเห็นจิตใจของพวกเขาดังท่ีพระเจาทรง

ทอดพระเนตร พวกเขาก็เขาใจในสภาพ

ที่แทจริงของชีวิต และอยากเปลี่ยนแปลง

ชีวิตของตนเอง นี่คือความมุงหมายแทจริง

ของนิมิตทั้งหลายท่ีประทานใหแกนางไวท

{CCh 24.3}

ไมนานหลังจากท่ีอาจารยเจมส ไวท

เสียชีวิตเมื่อ ค.ศ. 1881 นางไวท ก็ยายไป

อยูใกลวทิยาลยัฮลิสเบริก มหีญงิสาวหลายคน

ศึกษาอยูในวิทยาลัยแหงนี้ พักอาศัยอยูใน

บานของทาน ในสมัยนั้นผูหญิงนิยมใชผา

ตาขายคลมุผม(เนท็)เพือ่ใหผมอยูทรงไดทัง้วนั

วันหนึ่งขณะที่หญิงสาวผูหนึ่งเดินผานหอง

ของทาน เธอเหลือบไปเห็นตาขายคลุมผม

ที่สวยงามอันหนึ่งซึ่งเธออยากได หญิงสาว

คนนั้นคิดวาถาเธอหยิบเอาตาขายอันนั้นไป

ก็คงจะไมมีใครทวงถาม เธอจึงควาไปและ

เก็บไวในหีบเส้ือผาของตนเอง ตอมาขณะที่

นางเอเลน ไวทแตงตัวจะออกไปนอกบาน

นางหาตาขายคลุมผมไมพบจึงตองออกบาน

ไปโดยไมมอีะไรคลมุผม ในตอนเยน็เมือ่ทกุคน

ในครอบครัวมาประชุมกัน นางเอเลน ไวท

ถามถึงตาขายคลุมผมของทานท่ีหายไป แต

ก็ไมมีใครบอกไดวามันหายไปไหน {CCh

24.4}

ตอมาอีกหนึ่งหรือสองวันขณะที่นาง

ไวทกําลังเดินผานหองของหญิงสาวคนนั้น

มเีสยีงหนึง่พดูกบัทานวา “จงเปดหบีนัน้ดซู”ิ

นางไวทไมอยากเปดเพราะมันไมใชสิ่งของๆ

ทาน เมื่อไดยินเสียงนั้นส่ังเปนครั้งที่สอง

ทานก็จําไดวาเปนเสียงของทูตสวรรค เมื่อ

เปดหบีนัน้จงึเขาใจวาทาํไมทตูสวรรคจงึบอก

ใหเปด เพราะตาขายคลมุผมของทานอยูในนัน้

เมื่อทุกคนในครอบครัวมาประชุมพรอมกัน

อีก นางเอเลน ไวทก็ถามถึงตาขายคลุมผม

ที่หายไป และบอกวามันจะหายไปเองไมได

แตไมมใีครพดูอะไรเลย ทานจงึไมยอมพดูถงึ
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เรือ่งนีอ้กี {CCh 24.5}

สองสามวันตอมาขณะที่นาง ไวท

กาํลงันัง่พกัจากการเขยีนหนงัสอื ทานกไ็ดรบั

นิมิตสั้นๆ ทานเห็นมือของหญิงสาวคนหนึ่ง

หยอนตาขายคลุมผมลงตรงเปลวไฟของ

ตะเกยีงนํา้มนักาด เมือ่สมัผสักบัไฟมนักไ็หม

หมด นมิิตกจ็บลงเพยีงเทานัน้ {CCh 24.6}

เมื่อทุกคนในครอบครัวมาประชุมกัน

อกี นางเอเลน ไวทกพ็ดูถงึเรือ่งตาขายคลุมผม

ทีห่ายไปอกีครัง้ แตไมมใีครสารภาพวาตนเอง

เปนคนเอาไป และไมมใีครรูวาตาขายคลมุผม

นั้นอยูที่ไหน ตอมาอีกไมนาน นางไวทก็ได

เรียกหญิงสาวคนนั้นไปหาและบอกถึงเรื่อง

ที่ทูตสวรรคพูดกับทาน และสิ่งที่ทานเห็นใน

หีบผาของเธอ พรอมกับเลานิมิตที่เห็นมือ

ของหญิงสาวผูนั้นเอาตาขายคลุมผมเผาท่ี

ตะเกยีงน้ํามันกาด ดวยขอมลูเหลานี ้หญงิสาว

คนนั้นก็ยอมรับสารภาพผิดตอนางไวทและ

ตอพระเจา {CCh 25.1}

เราอาจจะคิดวาพระเจาคงจะไมใส

พระทยัในเรือ่งเลก็นอยอยางแคตาขายคลมุผม

อันหนึ่ง แตเรื่องน้ีมีความสําคัญมากกวา

มูลคาของสิ่งที่ถูกขโมย ในกรณีนี้ หญิงสาว

ที่ขโมยตาขายคลุมผมของนางเอเลน ไวท

เปนสมาชกิของโบสถเซเวนธเดยแอดเวนตสี

เธอคิดวาตัวเองไมมีปญหาอะไร แตเธอ

ไมสามารถมองเหน็ความบกพรองในอปุนสิยั

ของตนเอง มองไมเห็นความเห็นแกตัวที่

ทําใหเธอขโมยและหลอกลวง บัดนี้เม่ือเธอ

ตระหนกัถงึความสาํคญัของสิง่ตางๆ คอืเมือ่

พระเจาประทานนิมิตแกผูสื่อขาวบนโลกนี้

ของพระองคที่มีงานยุงใหทราบแมกระทั่ง

เรื่องตาขายคลุมผม หญิงสาวผูนี้ก็เริ่มมอง

เห็นความสําคัญของสิ่งเหลานี้โดยความ

กระจางท่ีแทจริง ประสบการณครั้งนั้นเปน

จดุหนัเหชวีติของเธอ {CCh 25.2}

นี่เปนเหตุผลหนึ่งที่พระเจาทรงโปรด

ประทานนิมิตใหนางเอเลน ไวทถึงแมวาใน

หนังสือคําพยานจํานวนมากที่ทานเขียนจะ

เนนการใหนําไปประยุกตใชอยางจําเพาะ

แตหลักการทั้งหลายที่เสนอไวตอบสนอง

ความตองการของคริสตจักรในทุกประเทศ

ทั่วโลก นางเอเลน ไวทอธิบายจุดประสงค

ของคาํพยานวา {CCh 25.3}

“คําพยานที่ดิฉันเขียนไวนั้นมิใชเพื่อ

ใหเกิดความรูใหม แตเพื่อใหความจริงแหง

แรงดลใจทั้งหลายประทับแนนอยูในจิตใจ

พระวจนะของพระเจากลาวถึงหนาที่ของ

มนุษยท่ีตองปฏิบัติตอพระเจา และตอเพื่อน

มนุษยดวยกันอยางชัดเจน แตมีเพียงนอย

คนในพวกทานปฏิบัติตามความรูที่ประทาน

ดฉินัไมไดเขยีนเพิม่เตมิความจรงิใหม แตโดย

ผานคําพยานที่ดิฉันเขียนพระเจาทรงทําให

ผูอานมีความเขาใจความจริงงายขึ้น. . . .

คาํพยานทีด่ฉินัเขยีนมใิชทาํใหพระวจนะของ

พระเจามคีวามสาํคญันอยลง แตกลบัทาํหนาที่

ยกยองเชิดชูใหสูงขึ้น และชักจูงจิตใจใหมา

สนใจในพระวจนะ นั่นคือความเรียบงาย

อยางลงตวัของคาํอธบิายพระวจนะจะประทบั

แนนอยูในจติใจของทกุคน” {CCh 25.4}

ตลอดชีวิตของนางไวท ทานเตือน

คนทั้งหลายใหยึดมั่นพระวจนะของพระเจา
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ทานจบหนังสือเลมแรกของทานดวยถอยคํา

ทีว่า {CCh 25.5}

“ทานผูอานที่รัก ดิฉันขอเสนอแนะ

พระวจนะของพระเจาแกทาน เพ่ือเปนกฎเกณฑ

แหงความเชือ่และการปฏบิตัขิองทาน เพราะ

โดยพระวจนะนัน้เราทัง้หลายจะถกูพพิากษา

และในพระวจนะนั้น พระเจาทรงสัญญาวา

จะประทานนิมิตแกเราใน ‘ยุคสุดทาย’ มิใช

เพื่อใหเปนกฎเกณฑใหมในชีวิต แตเพื่อ

คลายความกังวลแกประชากรของพระองค

และเพือ่แกไขผูทีป่ระพฤตผิดิไปจากความจรงิ

ของพระคมัภรี” {CCh 25.6}

นิมิตที่ยังไมถึงเวลาที่จะเปดเผย
ระหวางการประชมุชดุตางๆ ในเมอืง

ซาลามังกา มลรัฐนิวยอร ค เมื่ อ เดือน

พฤศจิกายน ค.ศ. 1890 น้ัน กําหนดใหนาง

เอเลน ไวทขึน้พดูหลายครัง้ตอหนาทีป่ระชมุ

ใหญ ทานออนเพลยีมากเนือ่งจากจบัไขหวดั

ในขณะเดินทางไปยังเมืองนี้ หลังจากการ

ประชุมครั้งหนึ่งทานเดินไปยังหองพักดวย

ความทอแทใจและตัวรอนเปนไข ดวยความ

ตั้งใจที่จะอธิษฐานทูลบอกพระเจาถึงความ

ทุกขร อนของตนเอง และขอทรงเมตตา

ประทานสุขภาพที่แข็งแรง ทานคุกเข า

อธิษฐานขางเกาอี้ และเลาถึงสิ่งท่ีเกิดขึ้นใน

ครัง้นัน้วา {CCh 25.7}

“ดฉินัยงัไมไดกลาวอะไรเลย ในหองนัน้

ก็เต็มไปดวยแสงสีเงินอันออนละมุน แลว

ความผิดหวังและความทอแทใจของดิฉันก็

หายไปหมดสิน้ ดฉินักเ็ตม็ลนดวยความอบอุน

และความหวงัในสนัตสิขุของพระครสิต” {CCh

26.1}

แลวทานก็ไดรับนิมิต หลังจากไดรับ

นมิตินัน้แลวทานกไ็มอยากนอนหลบั ไมอยาก

พกัผอนเพราะทานหายปวยแลว และหายเหนือ่ย

ดวย {CCh 26.2}

รุงเชาทานตองตัดสินใจวาจะอยูประชมุ

ตอหรอืจะกลบัไปยงับานทีเ่มอืงแบทเติล้ครคี

อาจารย เอ. ท.ี โรบนิสนั ซึง่เปนผูรบัผดิชอบ

การประชมุ และอาจารยวลิเลยีม ไวท บตุรชาย

ของทานเดินมาที่ห องเพื่อฟงคําตอบวา

ทานตัดสินใจอยางไร ทั้งสองคนเห็นนาง

เอเลน ไวท แตงตัวเรียบรอยและหายปวย

เปนปกติดี ทานจึงเลานิมิตท่ีไดรับและการ

รักษาอาการเจ็บปวย ทานกลาววา “ดิฉัน

อยากเลานิมิตท่ีไดรับเม่ือคืนใหคุณฟง ใน

นมิตินัน้ดฉินัรูสกึตวัเหมอืนกบัวาไดกลบัไปอยู

ทีเ่มอืงแบทเติล้ครคี ทตูผูสือ่ขาวกพ็ดูวา ‘จง

ตามเรามา’” แลวนางก็รีรออยู จําเรื่องที่จะ

เลาตอไปไมได ทานพยายามจะเลาตออีก

สองครั้งก็นึกไมออก ตอมาอีกหลายวันทาน

จึงเขียนสิ่งที่ไดรับการเปดเผย มันเปนเรื่อง

การวางแผนพิมพนิตยสารเพื่อสิทธิการ

นับถือศาสนาของเรา ตอมานิตยสารนี้ก็ได

ชือ่วา “อเมรกินัเซนทเินล” {CCh 26.3}

“ในคืนนั้นดิฉันไดรับนิมิตและไดรับ

คําแนะนําหลายอยาง ดิฉันไดยินบุคคลผูมี

อาํนาจหลายคนพดูวา หากนติยสารอเมรกินั

เซนทิเนลจะไมพิมพคําวา ‘เซเวนธเดยแอด

เวนตีส’ ไว ข างใน และไมกลาวถึงเรื่อง

วนัสะบาโต บคุคลผูมชีือ่เสียงของโลกทัง้หลาย
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กพ็รอมใหการสนบัสนนุอปุการะในการพมิพ

และนิตยสารก็จะมีผูนิยมอานทั่วไป และจะ

ทําใหงานมีความกาวหนา ดูแลวนาสนใจ

เปนอยางยิง่ {CCh 26.4}

“ดิฉันเห็นคนเหลาน้ันมีสีหนาแสดง

ความชื่นชมยินดี และเริ่มวางแผนในการ

ทําใหนิตยสาร “เซนทิเนล” ประสบความ

สาํเร็จเปนทีนิ่ยมชืน่ชอบ เรือ่งราวทัง้หมดไดรบั

การแนะนําโดยคนที่ตองการความจริงใน

ความคดิและจติใจของตน” {CCh 26.5}

เปนที่ประจักษว าในนิมิตนั้นนาง

ไวทเห็นชายกลุมหน่ึงกําลังอภิปรายกันถึง

นโยบายของนิตยสารเลมนี้ เมื่อมีการเปด

ประชุมใหญเจนเนอรัลคอนเฟอเรนซใน

เดือนมีนาคม ค.ศ. 1891 นางเอเลน ไวท

ไดรับเกียรติใหเปนผูเทศนาใหแกเจาหนาที่

ทุกเชาเวลาตีหาครึ่ง และพูดกับพวกท่ีมา

ประชุมสี่พันคนในตอนบายวันสะบาโต ขอ

พระคัมภีรที่ทานอานในตอนบายวันสะบาโต

คือ “จงสองสวางแกคนทั้งปวง เพื่อวาเมื่อ

เขาทัง้หลายไดเหน็ความดทีีท่านทาํพวกเขา

จะไดสรรเสริญพระบิดาของทานผูสถิตใน

สวรรค” มัทธิว 5:16 เนื้อหาของการเทศนา

ทั้งหมดก็เพื่อเรียกรองใหชาวเซเวนธเดย

แอดเวนตีสทุกคนแสดงออกถึงความเชื่อ

ของตนอยางชดัเจน ในระหวางการประชมุนี้

ทานพยายามเลานมิติทีไ่ดรบัทีเ่มอืงซาลามงักา

ถงึสามครัง้ แตทกุครัง้กถ็กูหามไว เหตกุารณ

ในนิมิตนั้นคงจะเลือนไปจากความคิดของ

ทานแลว จากน้ันทานก็กลาววา “ขาพเจา

จะพูดถึงเรื่องนี้ในโอกาสตอไป” ทานเทศนา

นานประมาณครึง่ชัว่โมง และการประชมุกเ็ลกิ

คนเหลานั้นก็สังเกตวานางจําเหตุการณใน

นมิตินัน้ไมได {CCh 26.6}

ประธานของสาํนกังานเดอะเจนเนอรลั

คอนเฟอเรนซเดนิไปหานางไวท และถามวา

ทานอยากจะเทศนาในการประชุมตอนเชา

วนัรุงขึน้หรอืไม {CCh 27.1}

ทานตอบวา “ดิฉันจะไมพูดอีกเพราะ

ออนเพลียเหลือเกิน ดิฉันกลาวคําพยานไป

แลว คณุควรตองวางแผนสําหรบัการประชมุ

ในวันพรุงนี้ดีกวา” แลวก็ไดมีการวางแผน

สาํหรบัการประชมุเสยีใหม {CCh 27.2}

เมือ่นางเอเลน ไวทกลบัไปบานของตน

ก็ไดเลาเรื่องนี้ใหสมาชิกในครอบครัวฟงวา

จะไมไปประชุมนมัสการในวันรุงขึ้น เพราะ

รูสึกออนเพลียและอยากจะพักผอนใหสบาย

อยากจะนอนพักในตอนเชาวันอาทิตย และ

ก็มีการเปลี่ยนแปลงรายการประชุมตามที่

ตกลงกนัไว {CCh 27.3}

คืนนั้น หลังจากเสร็จส้ินการประชุม

มีชายไมกี่คนอยูกลุมหนึ่งพากันไปยังหอง

ทํางานของตึกสํานักพิมพรีวิวแอนดเฮราลด

ในการพบกันครั้งนี้มีผูแทนของสํานักพิมพ

ท่ีจัดพิมพนิตยสารอเมริกันเซนทิเนลรวมอยู

และมีผูแทนของสมาคมเสรีภาพทางศาสนา

เขารวมดวย ชายเหลานีม้าประชมุปรกึษากนั

เพื่อแกไขปญหายุ งยากเกี่ยวกับนโยบาย

ของนิตยสาร “อเมริกันเซนทิเนล” พวกเขา

ปดประตูใสกลอน และทุกคนสัญญาจะไม

เปดกลอนประตูจนกระท่ังจะแกไขปญหาให

สาํเรจ็ {CCh 27.4}
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กอนเวลาสามนาฬกาเล็กนอยในเชาตรู

วันอาทิตยการประชุมก็สิ้นสุดลงเพราะถึง

ทางตัน ดวยการเรียกรองจากเจาหนาท่ีของ

สมาคมเสรีภาพทางศาสนาท่ียืนยันวา นอก

เสียจากสํานักพิมพแปซิฟกตัดชื่อ “เซเวนธ

เดยแอดเวนตีส” และคําวา “วันสะบาโต”

ออกจากบทความทั้งหมดของนิตยสาร หาก

ไมทําตามที่รองขอมานี้ ทางสมาคมฯ ก็จะ

ไมใชนิตยสารนี้อีกตอไป ซึ่งก็หมายความวา

เปนการทําลายนิตยสารน้ีโดยตรง พวกเขา

พากันเปดกลอนประตู และทุกคนก็ออกจาก

หองนัน้กลบัไปนอนหลบัพกัผอน {CCh 27.5}

แตพระเจาไมเคยงวงหรือหลับ ทรง

ใชทูตสวรรคของพระองคมาปรากฏแกนาง

เอเลน ไวทในหองนอนของทานในเวลาสาม

นาฬกาของคนืนัน้ ทตูสวรรคองคนัน้ปลกุให

ทานตืน่ขึน้ และบอกใหทานไปรวมประชมุกบั

ผูรวมงานเวลาตีหาครึ่ง และจะตองเลานิมิต

ที่ไดรับที่เมืองซาลามังกาใหที่ประชุมฟง

นางไวทจงึลกุขึน้แตงตวัและไปทีตู่ หยบิสมดุ

บันทึกที่เขียนไวเกี่ยวกับนิมิตครั้งนั้น เมื่อ

ทบทวนเหตุการณที่ปรากฏในนิมิตไดแลว

ทานจงึเขยีนขอความเพิม่เตมิลงไปอกี {CCh

27.6}

ขณะทีบ่รรดาศาสนาจารยกาํลงัลกุขึน้

จากการคุกเขาอธิษฐาน นางเอเลน ไวท

ก็ เข ามาท่ีประตู  หอบเอกสารต นฉบับ

หลายแฟมมาดวย เชาวันนั้นประธานของ

สาํนกังานใหญเดอะเจนเนอรลัคอนเฟอเรนซ

เปนผูเทศนา และเขากล็กุขึน้กลาวตอนรบัวา

{CCh 27.7}

“มสิซสิไวท เรามคีวามยนิดทีีไ่ดพบทาน

อีกครั้ง ทานมีขาวอะไรสําหรับเราหรือไม”

{CCh 27.8}

“ใช ดิฉันมีคะ” ทานกลาวและเดิน

ออกไปขางหนา แลวทานก็เริ่มกลาวถึงสิ่งที่

พูดคางไวเม่ือวันกอน ทานบอกท่ีประชุมวา

เม่ือตอนสามนาฬกาเชาวันนั้นทูตสวรรค

องคหนึ่งปลุกใหทานต่ืน และบอกใหมารวม

ประชุมกับเพื่อนรวมงานเวลาตีหาครึ่ง และ

เลาเร่ืองนิมิตที่ไดรับจากเมืองซาลามังกาให

ทกุคนฟง {CCh 27.9}

ทานกลาววา “ในนิมิตนั้น ดิฉันรูสึก

วาตัวเองกลับไปอยู ที่เมืองแบทเติ้ลครีค

ดฉินัถกูนาํไปทีสํ่านกัพมิพรวีวิแอนดเฮราลด

และทูตสวรรคผู สื่อขาวองคนั้นก็กลาวแก

ดฉินัวา ‘ตามเรามา’ ทตูองคนัน้พาดฉินัไปที่

หองซึ่งมีคนกลุมหนึ่งกําลังปรึกษาหารือกัน

อยางจริงใจ แสดงออกถึงความมุมานะแต

ไมเปนไปตามความรู” ทานเลาถงึการพดูคยุ

ถึงเรื่องนโยบายของนิตยสาร “อเมริกัน

เซนทเินล” และทานกก็ลาววา “ดฉินัเหน็ชาย

ผู หนึ่งชูนิตยสารเซนทิเนลขึ้นเหนือศีรษะ

และพูดวา ‘หากบรรณาธิการของนิตยสาร

ฉบับนี้ไม เลิกเขียนบทความเกี่ยวกับวัน

สะบาโตและการเสดจ็มาครัง้ทีส่องของพระเยซู

เรากจ็ะไมยอมรบันติยสารนีใ้นสมาคมเสรภีาพ

ทางศาสนาอกีตอไป’” นางเอเลน ไวทยนืพดู

นานหนึง่ชัว่โมงอธบิายถงึการประชมุซึง่ทาน

รับในนิมิตเม่ือหลายเดือนกอน และไดให

คําแนะนําตามท่ีไดรับการเปดเผย เสร็จแลว

ทานกน็ัง่ลง {CCh 27.10}
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ประธานของสาํนกังานใหญเดอะเจน-

เนอรัลคอนเฟอเรนซไมคาดคิดมากอน เขา

ไมเคยไดยินเรื่องการประชุมนี้มากอน แต

เขาก็ไมตองรอนานเพ่ือฟงคําอธิบาย เพราะ

มีชายคนหนึ่งซึ่งยืนอยูดานหลังของหองได

เริม่พดูขึน้มาวา {CCh 28.1}

“ผมเขารวมประชุมท่ีกลาวถึงเมื่อคืน

ทีผ่านมา” {CCh 28.2}

นางเอเลน ไวท กท็วนคาํพดูของเขาวา

“เมื่อคืนที่ผานมาหรือ เมื่อดิฉันไดรับนิมิตก็

คิดวาการประชุมจัดขึ้นเมื่อหลายเดือนกอน

หนานีแ้ลว” {CCh 28.3}

ชายผูนัน้กลาววา “ผมเขารวมประชมุ

นี้เมื่อคืน และผมเปนคนพูดถึงบทความใน

นิตยสารฉบับนี้ และชูหนังสือขึ้น ผมเสียใจ

ที่จะพูดวา ผมเขาขางฝายผิด แตผมขอถือ

โอกาสนี้เขาขางฝายถูก” วาแลวเขาก็นั่งลง

{CCh 28.4}

ชายอีกคนหนึ่งลุกขึ้นพูดวาเขาเปน

ประธานของสมาคมเสรีภาพทางศาสนา

โปรดสังเกตคําพูดของเขาตอมาวา “ผมเขา

ประชมุเมือ่คนืทีแ่ลวดวย หลงัจากทีเ่ราเสรจ็

การประชมุของคอนเฟอเรนซ พวกเราบางคน

ไปพบกันที่หองทํางานของสํานักพิมพรีวิวฯ

เราปดประตูใสกุญแจแลวประชุมกันถึงเรื่อง

ที่เราจะพูดกันในตอนเชาวันน้ี เราอยูในหอง

นั้นจนถึงตีสาม ผมไมสามารถบรรยายภาพ

ที่เกิดขึ้นในหองน้ันไดดีและถูกตองเทากับ

ที่มิสซิสไวทไดบรรยายมา บัดนี้ผมเห็นแลว

วาผมทําผิดและสิ่งที่เสนอไปนั้นเปนสิ่งที่

ไมถูกตองอยางยิ่ง จากความกระจางที่ไดรับ

ในตอนเชาวันนี้ ผมขอยอมรับวาผมผิดไป

แลว” {CCh 28.5 }

มีอีกหลายคนลุกขึ้นพูด ทุกคนที่อยู

ในหองประชุมคืนกอนลุกขึ้นและเปนพยาน

กลาววานางเอเลน ไวทบรรยายถงึบรรยากาศ

การประชมุและกริยิาทาทางของพวกเขาทีอ่ยู

ในที่ประชุมนั้นไดอยางถูกตอง กอนเลิก

ประชุมในเชาวันอาทิตยนั้นมีการเรียกกลุม

สมาชิกของสมาคมเสรีภาพทางศาสนาให

เขารวมประชุมกัน พวกเขาถอนมติที่ไดทํา

ไปเมือ่ไมกีช่ัว่โมงกอนหนานี ้{CCh 28.6}

หากนางเอเลน ไวทไมอดกลัน้ใจและ

เลาเรื่องนิมิตนั้นในบายวันสะบาโตกอน

ขาวสารท่ีนางพูดไปก็คงจะไมไดทําหนาท่ี

ตามที่พระเจาทรงประสงคเพราะการประชุม

ยงัไมเกดิขึน้ ดวยเหตุใดไมทราบ ชายกลุมนี้

ไมไดนําคําแนะนําที่ใหไวในบายวันสะบาโต

มาใช พวกเขาคิดวาตนเองรู ดีกวา บางที

อาจจะคิดอยางที่หลายคนในทุกวันนี้คิดวา

“นางไวทไมเขาใจ” หรอื “เราอยูกนัคนละสมยั”

หรอื “คาํแนะนาํของนางเหมาะกบัคนในสมยันัน้

แตไมเหมาะกับสมัยนี้” ความคิดที่ซาตาน

กระซิบใสหูของเราในทุกวันนี้ก็เหมือนกับ

ที่มันเคยใชทดลองบรรดาศาสนาจารยในป

ค.ศ. 1891 ในเวลาที่เหมาะสมพระเจาจะ

ทรงกระทาํใหเหน็อยางชดัเจนวานีค่อืพระราชกจิ

ของพระองค พระองคทรงนําทางเหมือนกับ

พระองคทรงใชพระหัตถถือพวงมาลัย นาง

เอเลน ไวทกลาววา พระเจาทรง “ปลอยให

สถานการณมาถึงภาวะคับขัน เพื่อเราจะ

เห็นการเขามาจัดการทุกสิ่งทุกอยางของ
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พระองค เพือ่พระองคจะสาํแดงใหปรากฏวา

มพีระเจาในอสิราเอล” {CCh 28.7}

หนงัสอืคาํพยานสําหรบัครสิตจกัรและ
ผูอาน

ตลอดเวลาเจด็สบิปทีน่างเอเลน ไวท

พดูและเขยีนถงึสิง่ตางๆ ทีพ่ระเจาทรงสาํแดง

ใหปรากฏแกทาน หลายตอหลายครั้งใหคํา

แนะนําตักเตือนแกผูกระทําผิดคําสอนของ

พระคมัภรี บอยครัง้ทานชีใ้หเหน็วถิทีีพ่ระเจา

ทรงประสงคใหประชากรของพระองคดาํเนนิ

ในบางครั้งทานเขียนขอความเกี่ยวกับชีวิต

เกีย่วกบัเรือ่งครอบครวั และเกีย่วกบัครสิตจกัร

แลวสมาชิกคริสตจักรรับคําแนะนําเหลาน้ี

อยางไร? {CCh 29.1}

ตั้งแตแรกเริ่มของภารกิจของทาน

ผูนําทั้งหลายของคริสตจักรที่รับผิดชอบตาง

ตรวจสอบติดตามดูผลงานของทาน เพื่อให

แนใจวาการเปดเผยนั้นเปนของประทาน

แหงการเผยพระวจนะทีแ่ทจรงิ อคัรทตูเปาโล

กลาวไววา “อยาดูหม่ินถอยคําของผู เผย

พระวจนะ จงพสิจูนทกุสิง่ สิง่ทีด่นีัน้จงยดึถอื

ไวใหมั่น” 1 เธสะโลนิกา 5:20, 21 การงาน

ของนางเอเลน ไวทไดรับการพิสูจนตามท่ี

ผูเผยพระวจนะกลาวไวในพระคัมภีร และ

นี่คือสิ่งที่ทานตองการ ซึ่งทานเขียนไววา

{CCh 29.2}

“งานนีเ้ปนของพระเจาหรอืไม? พระเจา

มเิคยกระทาํการใดรวมกบัซาตาน งานทีด่ฉินั

ทาํมาตลอดสามสบิปทีผ่านมานีม้ตีราประทบั

ของพระเจาหรือตราประทับของซาตาน

ไมมีงานใดที่ทําอยางเหยียบเรือสองแคม”

{CCh 29.3}

พระคัมภีรใหขอทดสอบขั้นพื้นฐาน

สี่ขอเพื่อตรวจสอบผูเผยพระวจนะ งานของ

นางเอเลน ไวทผานการทดสอบทกุขอ {CCh

29.4}

1. ขาวของผูเผยพระวจนะที่แทจริง

จะตองสอดคลองกับพระบัญญัติของพระเจา

และขาวของผูเผยพระวจนะคนอืน่ๆ อสิยาห

8:20 {CCh 29.5}

หนังสือทั้งหมดที่นางเอเลน ไวท

เขียนยกยองพระบัญญัติของพระเจาและ

โนมนาวใหชายและหญิงเชื่อ มุงแสวงหา

พระคัมภีร  ทานชี้ไปที่พระคัมภีร ว าเปน

กฎเกณฑเดียวที่ใชชี้วัดความเชื่อและการ

ปฏิบัติ และเปนประทีปสองทางดวงใหญซึ่ง

สองนาํประทปีดวงเลก็ ซึง่เปนงานเขยีนของ

ทาน {CCh 29.6}

2. คําทํานายของผู เผยพระวจนะ

ที่แทจริงจะตองเกิดขึ้นภายใตเงื่อนไขที่

พยากรณ เยเรมีย 18:7-10; 28:9 ในขณะที่

งานของนางเอเลน ไวทมีลักษณะคอนขาง

เหมือนงานของโมเสสในการนําและการ

แนะแนวทางใหแกประชาชน แตทานกเ็ขยีน

ในลักษณะการพยากรณกลาวถึงเหตุการณ

หลายอยางที่จะเกิดขึ้น เมื่อคริสตจักรของ

เราเริ่มงานทางดานการพิมพขึ้นในป ค.ศ.

1848 ทานไดบอกวากจิการนีจ้ะเจรญิกาวหนา

ส องความกระจ างครอบคลุมไปทั่วโลก

ทุกวันนี้คริสตจักรเซเวนธเดยแอดเวนตีส

พิมพหนังสือเปนภาษาตางๆ 200 ภาษา มี
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มลูคากวาหนึง่รอยลานดอลลารอเมรกินัตอป

{CCh 29.7}

ในป ค.ศ. 1890 เมือ่ชาวโลกประกาศ

วาจะไมมีสงครามอีกตอไป และระยะหนึ่ง

พนัปกาํลงัจะเริม่ตน นางเอเลน ไวท เขยีนวา

“พายรุายกาํลงัจะพดัมาและเราตองเตรยีมตวั

ใหพรอมสําหรับผลของพายุรายนี้. . . . เรา

จะเห็นปญหาสารพัดรอบดาน เรือนับพันลํา

จะถูกพัดพังพินาศจมลงไปในทะเล กองทัพ

เรือของหลายประเทศจะลมลง มนุษยจะ

สูญเสียชีวิตนับลานๆ คน” คําพยากรณนี้

สําเร็จจริงในระหวางสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง

และครัง้ทีส่อง {CCh 29.8}

3. ผูเผยพระวจนะเทีย่งแทจะยอมรบั

วาพระเยซูเสด็จมาในสภาพเนื้อหนังและ

ยอมรับวาพระเจาเสด็จมาบังเกิดมีเนื้อหนัง

เชนเดียวกับมนุษย 1 ยอหน 4:2 {CCh

29.9}

เมื่อไดอานหนังสือ “ผูพึงปรารถนา

แหงปวงชน” เราจะเขาใจอยางชดัเจนวางาน

ของนางเอเลน ไวทผานการพสิจูนดวยกฎเกณฑ

เหลานี้ได  โปรดสังเกตขอความตอไปนี้

{CCh 30.1}

“พระเยซูนาจะประทับอยูเคียงขาง

พระบิดา พระองคนาจะทรงไวซ่ึงสงาราศี

ของสวรรค และนาจะไดรับการกราบไหว

นมัสการจากเหลาทูตสวรรค แตพระองค

ทรงเลือกที่จะมอบคทาคืนพระบิดา และ

เสด็จลงมาจากบัลลังกแหงจักรวาล เพื่อ

พระองคจะนาํเอาความกระจางมาสูผูทีอ่ยูใน

ความมืด และนําชีวิตมาสูผูที่กําลังจะพินาศ

{CCh 30.2} 

“เมื่อเกือบสองพันปมาแลว มีเสียง

อนัมหศัจรรยดังขึน้ในสวรรคจากพระทีน่ัง่ของ

พระเจากลาววา ‘ขาแตพระเจา ขาพระองค

มาแลว’ ‘เครื่องสัตวบูชาและเครื่องบูชาอื่นๆ

พระองคไมทรงประสงค แตพระองคทรง

จัดเตรียมกายสําหรับขาพระองค. . . . ‘ขา

แตพระเจา ขาพระองคมาแลวเพือ่จะทาํตาม

พระทยัของพระองค’ ตามทีม่เีรือ่งขาพระองค

เขยีนไวในหนงัสอืมวน’ ฮบีร ู10:5-7 ถอยคาํ

เหลานีป้ระกาศถงึความสาํเรจ็ตามเปาหมาย

ท่ีถูกซอนไวนับตั้งแตโบราณกาล พระคริสต

จวนจะเสด็จลงมาในโลกของเราแลว และ

มาบังเกิดเปนมนุษย. . . . ตามสายตาของ

ชาวโลก พระองคไมมีหนาตาสวยงามท่ีชวน

ใหคนทั้งหลายมอง แตถึงกระนั้นพระองค

ก็ทรงเปนพระเจาผูทรงบังเกิดในกายของ

มนุษย ทรงเปนความสวางของสวรรคและ

แผนดินโลก พระสิริของพระองคถูกปดบัง

ไว อานุภาพและไอศวรรยและศักดานุภาพ

ถูกเก็บซอนไว เพื่อพระองคจะสามารถเขา

ถึงบรรดามนุษยผูมีความทุกขยากและถูก

ทดลอง” {CCh 30.2}

4. ขอพิสูจนที่สําคัญที่สุดถึงผู เผย

พระวจนะที่แทจริงจะพบไดในชีวิตของเขา

ผลงานของเขาและอิทธิพลในคําสอนของเขา

พระคริสตตรัสถึงความจริงขอนี้ในมัทธิว

7:15-16 วา “พวกทานจะรูจกัพวกเขาไดดวย

ผลของพวกเขา” {CCh 30.3}

เมือ่เราพจิารณาผลทีแ่สดงออกมาใน

ชวีติของบรรดาผูทีป่ฏบิตัติามคาํแนะนาํของ



28 ¤íÒá¹Ð¹íÒÊíÒËÃÑº¤ÃÔÊµ¨Ñ¡Ã

วญิญาณแหงการเผยพระวจนะ เราจะเหน็วา

ลวนเกดิผลทีด่ ีคาํพยานทัง้หลายบงัเกดิผลดี

เมื่อเรามองดูที่กิจการของคริสตจักร เราก็

เห็นความเจริญในหลายดานที่เกิดจากคํา

แนะนําตางๆ ของทาน เราตองยอมรับวา

งานของนางเอเลน ไวทผานการทดสอบตาม

กฎเกณฑเหลานี้ ความเปนเอกภาพของคํา

สอนที่ทานเขียนขึ้นมาในระยะเวลากวาเจ็ด

สิบปเกิดผลในดานการเปนพยานถึงคุณคา

แหงของประทานทีท่านไดรบั {CCh 30.4}

การทดสอบผูเผยพระวจนะที่แทจริง
นอกจากกฎเกณฑพิสูจนที่สําคัญ

จากพระคัมภีรทั้งสี่ประการนี้แลว พระเจา

ประทานหลักฐานที่ชัดเจนใหเราเห็นวา

งานเขียนของทานนั้นเปนการทรงนําของ

พระองคไดแก {CCh 30.5}

1. กาํหนดเวลาของขาวสาร ประชากร

ของพระเจามีความตองการเปนพิเศษ และ

ขาวสารนั้นก็จะมาพอเหมาะกับเวลาและ

สนองความตองการไดอยางดี ดังเชนนิมิต

แรกทีน่างเอเลน ไวท ไดรบั {CCh 30.6}

2. ลักษณะของขาวซึ่งนําไปปฏิบัติ

ได เนื้อหาขาวสารที่ไดรับการเปดเผยแก

นางเอเลน ไวทในนิมิตตางๆ ลวนแลวแต

มีคุณคาที่นําไปใชได สนองความตองการ

โดยทั่วไปไดอยางเหมาะสม ซึ่งดูไดจาก

คาํพยานทีแ่นะนําใหเอาไปใชในชวีติประจําวนั

ของเรา {CCh 30.7}

3. เปนขาวสารท่ีมีระดับความหมาย

ฝายจติวญิญาณอนัสงูสงยิง่ขึน้ เปนสิง่ทีไ่มได

มุ งเนนในเรื่องเล็กนอยหรือเรื่องธรรมดา

สามัญ แตเกี่ยวกับสิ่งที่สูงสง หัวขอที่สูงสง

และภาษาทีใ่ชนัน้กเ็ปนเลศิ {CCh 30.8}

4. ลักษณะของการรับนิมิต มีนิมิต

หลายครั้งที่ เกิดควบคู  ไปกับเหตุการณ

ประหลาดทางดานกายภาพดังที่ไดกลาวไว

ในตอนตน ประสบการณของการไดรับนิมิต

ของนางเอเลน ไวทเหมือนกับของบรรดา

ผูเผยพระวจนะในพระคมัภรี {CCh 30.9}

5. นิมิตที่ไดรับนั้นเปนประสบการณ

จรงิ ไมไดมาจากความรูสกึนกึคดิ ในนมิตินัน้

นางเอเลน ไวทเห็น ไดยิน รู สึกและไดรับ

การบอกเลาจากทตูสวรรค นมิติทัง้หลายไมได

เกิดจากความต่ืนเตน หรือการจินตนาการ

{CCh 31.1}

6. คนที่อยูรอบๆ นางเอเลน ไวทไม

สามารถควบคุมทานได ทานเขียนถึงชาย

คนหนึง่วา “ทานคดิในใจวาขาพเจาถกูชกัจงู

ใหโนมนาวไปตามอุปาทานของคนอื่นๆ ถา

หากขาพเจาตกอยูในสภาพเชนนั้น ขาพเจา

กไ็มเหมาะสมทีจ่ะไดรบัมอบหมายใหทาํงาน

ของพระเจา” {CCh 31.2}

7. งานของทานไดรับการยอมรับ

จากบรรดาผูท่ีมีชีวิตรวมสมัยเดียวกับทาน

ท้ังผูที่ทํางานอยูในคริสตจักรและอาศัยอยู

รวมกับทาน และบุคคลภายนอกคริสตจักร

อกีจํานวนมากทีย่อมรบัวานางเอเลน ไวทเปน

“ผูสือ่ขาวของพระเจา” คนทีท่าํงานใกลชดิกบั

ทานตางก็มีความเชื่ออยางมั่นคงที่สุดใน

ภารกิจและการทรงเรียกที่ทานไดรับ {CCh

31.3}
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ขอพสิจูนจากพระคมัภรี และหลกัฐาน

เพิ่มเติมขางตนนี้สรางความมั่นใจใหแกเรา

วางานของนางเอเลน ไวทมาจากพระเจา

และมีคุณคาสําหรับการไววางใจไดอยาง

ปราศจากขอสงสยั {CCh 31.4}

หนังสอืหลายเลมของนางเอเลน จ.ี ไวท

ประกอบดวยคาํแนะนาํและคาํสัง่สอนทีม่คีณุคา

อยางถาวรตอคริสตจกัร ไมวาคาํพยานเหลานี้

จะเปนเรื่องทั่วไป หรือเปนเรื่องสวนตัวท่ีมี

ไปยังครอบครัว หรือตัวบุคคล ก็ยังสามารถ

นํามาใชกับเราไดในทุกวันน้ี เกี่ยวกับเรื่องน้ี

นางเอเลน ไวทกลาวไววา {CCh 31.5}

“เนื่องจากคําตักเตือนและคําแนะนํา

สั่งสอนที่ประทานเปนคําพยานใหในแตละ

กรณีสามารถประยุกตนํามาใชกับคนอื่นๆ

ที่ไมไดถูกเจาะจงชี้ในกรณีนั้นจึงดูเหมือนวา

เปนหนาทีข่องดฉินัทีต่องพมิพคาํพยานสวนตวั

เหลาน้ีออกมาเพือ่ประโยชนของครสิตจกัร. . . .

ดฉินัมองไมเหน็วธิใีดทีจ่ะนาํเสนอทศันะของ

ดิฉันเกี่ยวกับอันตรายและความไมถูกตอง

ที่เกิดขึ้น และหนาท่ีของผูท่ีรักพระเจาและ

ถอืรกัษาพระบญัญตัขิองพระองคไดดไีปกวา

การมอบคําพยานเหลานี้ให” เราไมควรใช

คาํพยานเหลานีม้าประณามพี่นองสมาชกิใน

โบสถ ไมสมควรอยางยิ่งที่จะใชคําพยานนี้

เปนอาวธุเพือ่นาํมาขูบงัคบัพีน่องทัง้ชายหญงิ

ใหมองเห็นตรงกับท่ีเราเห็น สิ่งเหลาน้ีเปน

เรื่องที่แตละบุคคลจะแกไขตกลงกับพระเจา

เองเปนรายบคุคล {CCh 31.6}

เราควรศึกษาคําแนะนําเหลานี้เพื่อ

คนหาหลักการพื้นฐานที่สามารถนําออกมา

ใชในชวีติประจําวนัของเราเอง จิตใจของมนษุย

ทั่วโลกไมวาจะอยูที่ใดก็เหมือนกัน ปญหา

ของคนหนึ่งบอยครั้งก็เหมือนกับของอีก

หลายคน นางเอเลน ไวทกลาววา “พระเจา

ทรงใชการเตือนความผิดของคนหนึ่งเพื่อ

ปรับปรุงคนอื่นๆ ใหดีขึ้นได” “พระองคทรง

นําเอาความผิดของคนหนึ่งออกมาเปดเผย

ใหเหน็เพือ่เตอืนใจคนอกีจาํนวนมาก” {CCh

31.7}

ในบ้ันปลายชีวิตของทาน นางเอเลน

ไวทไดมอบคําแนะนําตอไปนี้มาใหแกเรา

{CCh 31.8}

“โดยฤทธิเ์ดชของพระวญิญาณบรสุิทธ์ิ

พระสรุเสยีงของพระเจามาถงึเราอยางตอเนือ่ง

เพื่อตักเตือนและสั่งสอน. . . . เวลาและการ

ทดลองไมไดทําใหคําส่ังสอนท่ีใหมานี้เปน

โมฆะไป. . . . คาํแนะนาํสัง่สอนทีป่ระทานให

ในสมัยกอน จะตองยึดถือไวเปนคําส่ังสอน

ท่ีจะชวยใหปลอดภัยในวาระสุดทายนี้เชน

เดยีวกนั” {CCh 31.9}

คาํแนะนาํในหนงัสือเลมนีเ้ปนขอความ

ที่คัดมาจากหนังสือของนางเอเลน จี. ไวท

สวนใหญตัดตอนมาจากหนังสือ “คลังแหง

คาํพยาน” (Testimonies Treasures) เลมหนึง่

ถึงเลมสามและ หนังสือ “คําพยานสําหรับ

คริสตจักร” (Testimonies for the Church)

ซึง่แพรหลายทัว่โลก หนงัสือเหลานีน้าํแนวทาง

หลักการและขอคิดที่เปนประโยชนอยางยิ่ง

แกสมาชกิครสิตจกัรทีม่จีาํนวนสมาชกิจาํกดั

ไมเหมาะทีจ่ะพมิพทัง้หมด จงึจดัพมิพออกมา

เปนเลมเดียว ภาระในการคัดเลือก และ
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เรียบเรียงคําแนะนําเหลาน้ีเพ่ือนํามาพิมพ

อยูภายใตการดําเนินงานของคณะกรรมการ

กลุมใหญ ซึ่งอยูภายใตการดําเนินงานของ

คณะกรรมการพิทักษทรัพยสินของสถาบัน

เอเลน จี. ไวทซึ่งเปนผูมีหนาที่รับผิดชอบ

ดแูลหนงัสอืของทานทัง้หมด การคดัเลอืกจงึ

นําเอาขอความที่มีหลักการที่เปนประโยชน

ยอความลงมาใหเหมาะสม แตก็ครอบคลุม

เนือ้หาอยางกวางขวาง {CCh 31.10}

“จงวางใจในพระยาหเวหพระเจาของ

ทานทั้งหลายแลวทานจะไดรับความมั่นคง

จงเชื่อบรรดาผูเผยพระวจนะของพระองค

แลวทานจะไดรับความสําเร็จ” 2 พงศาวดาร

20:20

 

 คณะกรรมการพทิกัษทรพัยสนิสถาบนัเอเลน จ.ี ไวท 

 กรงุวอชงิตนั ด.ีซ.ี

 วนัที ่22 กรกฎาคม ค.ศ. 1957

 ฉบบัแกไขใหม ซลิเวอร สปรงิ เอมดี
 วนัที ่1 มกราคม ค.ศ. 1990
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ขณะที่ดิฉันกําลังอธิษฐานอยูในหอง

นมัสการ พระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาสถิต

อยูเหนือดิฉัน และรูสึกเหมือนกับวาตัวลอยสูง

ขึ้นพนจากโลกมืดมนน้ี เม่ือดิฉันหันกลับมา

มองหาคนที่รอคอยการเสด็จมาของพระเยซู

บนโลกนี้ กลับมองไมเห็น แลวมีเสียงหนึ่ง

พดูกบัดฉินัวา “จงดอูกีครัง้ และมองใหสงูขึน้

อีกเล็กนอย” เม่ือไดยินดังน้ันดิฉันจึงชอน

สายตาขึ้น และเห็นทางแคบสายหนึ่งทอด

ตรงสงูขึน้เหนือโลก บนทางเดนินีก้ลุมผูรอคอย

การเสด็จมาของพระเยซูกําลังเดินไปยังนคร

ของพระเจา ซึง่อยูปลายทางทีไ่กลออกไป คน

เหลาน้ันมีแสงสวางจาสองจากตนทางเบือ้งลาง

อยูดานหลัง ซึ่งทูตสวรรคองคหนึ่งบอกดิฉัน

วาเปนเสยีงรองเรยีกยามเทีย่งคนื แสงนีส้อง

ความสวางไปตามทางเพือ่ใหผูเดนิไมสะดดุลม

ทุกคนจะปลอดภัยหากสายตาของพวกเขา

คอยจองมองไปยังพระเยซูผูทรงดําเนินนํา

พวกเขาอยูเบือ้งหนาไปยงันครนัน้ แตไมนาน

ตอมาบางคนเริม่ออนแรง และพดูวานครนัน้

อยูไกลเหลือเกิน นาจะเขาไปในนครน้ีนาน

แลว พระเยซูทรงหนุนใจคนเหลานี้และยก

พระหตัถขวาอนัเปยมดวยพระสริขิองพระองค

ขึน้ และมีแสงสองออกจากพระหตัถไปยงัคน

เหลานั้นที่รอคอยการเสด็จมาของพระองค

แลวพวกเขาก็รองขึ้นวา “ฮาเลลูยา” แตมี

ผูคนอีกจํานวนหนึ่งหุนหันพลันแลนปฏิเสธ

แสงสวางท่ีสองจากเบ้ืองหลังของพวกเขา

และพูดวาพระเจาไมไดนําพวกเขามาไกล

ถึงขนาดนี้ แสงสวางที่สองอยูขางหลังคน

เหลานัน้จึงดับไป ปลอยใหพวกเขาเดินตอไป

ในความมืดสนิท คนเหลานั้นจึงพากันสะดุด

หกลม คลาดสายตาจากจุดหมายปลายทาง

และพระเยซู แลวพลัดตกจากทางนั้นลงมา

สู โลกอันชั่วรายเบื้องลาง ตอมาเราไดยิน

พระสุรเสียงของพระเจา เหมือนเสียงนํ้า

จาํนวนมหาศาล เสยีงนัน้บอกใหเราทราบถงึ

วนัและชั่วโมงทีพ่ระครสิตจะเสดจ็มา บรรดา

ธรรมิกชน 144,000 คน ที่ยังมีชีวิตอยูรูจัก

และเขาใจเสียงนั้น สวนคนอธรรมตางคิดวา

เปนเสยีงฟารองและแผนดนิไหว เมือ่พระเจา

ทรงบอกเวลา พระองคทรงหลัง่พระวญิญาณ

บรสิทุธิล์งมายงัพวกเรา และใบหนาของเราก็

เริ่มมีรัศมีสุกใส และสองประกายดวยพระสิริ

ของพระเจา เหมือนกับใบหนาของโมเสส

เมือ่กลบัลงมาจากภเูขาซนีาย {CCh 33.1}

บรรดาธรรมิกชน 144,000 คนนี้

ตางไดรับเครื่องหมายและมีความสามัคคี

เปนหนึ่งเดียวอยางสมบูรณ ที่หนาผากของ

พวกเขามีขอความเขียนไววา พระเจา นคร
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เยรูซาเล็มใหม และดาวแจมจรัสอีกดวงหน่ึง

มีชื่อใหมของพระเยซูจารึกไว เมื่อคนอธรรม

เหน็พวกเราอยูกนัอยางมคีวามสขุและบรสิทุธิ์

ก็โกรธ และวิ่งเขามาจับพวกเราเพื่อขังไว

ในคุก เมื่อเรายื่นมือออกไปในพระนามของ

องคพระผูเปนเจา พวกเขากล็มลงกบัพืน้ดนิ

จากนั้นวิหารของซาตาน [บรรดาคนที่เลือก

ติดตามซาตาน] รูวาพระเจาทรงรักพวกเรา

ผูซึ่งลางเทาใหแกกันและกันได แสดงความ

นับถือพี่นองดวยจูบอันบริสุทธิ์ และพวกเขา

ก็กมลงกราบไหวแทบเทาพวกเรา {CCh 33.2}

ตอมาไมนานทางทิศตะวันออก มี

เมฆสีดํากอนเล็กๆ ขนาดเทาฝามือมนุษย

ปรากฏขึน้ ทาํใหเราตองหนัสายตาไปทางนัน้

เราตางทราบดีวาน่ันเปนเครื่องหมายของ

บตุรมนุษย เราทกุคนตางเพงมองเมฆกอนนัน้

อยางเครงขรมึและเงยีบสงบในขณะทีเ่มฆนัน้

ลอยมาใกลและมีรัศมีสวางมากย่ิงขึ้น จน

กลายเปนเมฆสีขาวกอนใหญ สวนลางของ

เมฆเหมือนเปลวไฟ มีสายรุงอยูเหนือโดย

รอบของเมฆนั้น รอบกอนเมฆมีทูตสวรรค

หนึ่งหมื่นองค ร องเพลงอันแสนไพเราะ

และบุตรมนุษยประทับอยูเหนือเมฆกอนนั้น

พระเกศาของพระองคสขีาวและหยกิหยกัศก

สยายบนพระองัสา และบนพระเศยีรมมีงกฎุ

หลายอนั พระบาทราวกบัเปลวไฟ พระหตัถ

ขวาถอืเคยีวอนัคม พระหตัถซายถอืแตรเงนิ

พระเนตรของพระองคดุจเปลวไฟ สอดสอง

คนหาบุตรทัง้หลายของพระองคอยางละเอยีด

ใบหนาของทุกคนซีดเผือดและใบหนาของ

คนที่พระเจาทรงปฏิเสธเปลี่ยนเปนสีดําคลํ้า

แลวเราทั้งหลายก็พากันรองออกมาวา “ใคร

เลาจะอดทนสภาพเชนนี้อยูได เสื้อคลุมของ

ขาพเจาปราศจากดางพรอยหรือ” แลวทูต

สวรรคทั้งหลายก็หยุดรองเพลง และเกิด

ความเงยีบสงดัอยางนาสะพรงึกลวัอยูครูหนึง่

เมือ่พระเยซตูรสัวา “บรรดาคนทีม่มีอืสะอาด

และจิตใจบริสุทธิ์จะสามารถอดทนอยู ได

พระคณุของเรามเีพยีงพอสาํหรบัเจาทัง้หลาย”

เม่ือไดยินดังนั้นใบหนาของพวกเราก็กลับ

ชื่นบาน และความชื่นชมยินดีทวมลนดวงใจ

ทุกดวง ทูตสวรรคท้ังหลายเปลงเสียงสูงขึ้น

และรองเพลงอีกครั้งขณะที่เมฆลอยตํ่าลงมา

ใกลแผนดนิโลก {CCh 33.3}

แลวเสียงแตรเงินของพระเยซูก็ดัง

กังวานขึ้น ขณะที่พระองคเสด็จตํ่าลงมาบน

กอนเมฆทีม่เีปลวไฟหอหุมไว พระองคทรงเพง

ไปที่หลุมฝงศพของบรรดาธรรมิกชนท่ีกําลัง

นอนหลับ แลวพระองคก็เงยพระพักตรและ

ชูพระหัตถทั้งสองขึ้นสู สวรรค ทรงรองวา

“จงตืน่เถดิ จงตืน่เถดิ เจาผูนอนหลบัอยูในดนิ

จงตืน่ขึน้เถดิ” จากนัน้เกดิแผนดินไหวรนุแรง

หลุมฝงศพเปดออกและบรรดาคนท่ีตายไป

แลวกลับเปนขึ้นจากความตายขึ้นมาสวม

สภาพอมตะ บรรดาคน 144,000 คน ก็รอง

ขึ้นวา “ฮาเลลูยา” ขณะที่พวกเขาจําหนา

บรรดามิตรสหายท่ีตองพลัดพรากจากกัน

เพราะความตาย และในขณะเดียวกันเรา

กไ็ดรบัการเปลีย่นแปลงใหมและถกูรบัขึน้ไป

พบกับองคพระผูเปนเจาในทองฟารวมกับ

พวกเขา {CCh 34.1}

เราทกุคนเขาไปในกอนเมฆนัน้พรอมกนั
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เราเดนิทางเจด็วนัขึน้ไปยงัทะเลแกว พระเยซู

ทรงสวมมงกุฎบนศีรษะของเราแตละคน

ดวยพระหัตถขวาของพระองค พระองค

ประทานพณิทองคาํและทางตาลแหงชยัชนะ

แกพวกเรา บนทะเลแกวน้ีบรรดาธรรมิกชน

144,000 คน ยืนอยูเปนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส

บางคนสวมมงกฎุทีม่รีศัมสีกุใส บางคนไมคอย

สกุใสนัก มงกฎุบางอนัมดีาวประดบัมากมาย

บางอันมีดาวสองสามดวง แตทุกคนตางมี

ความพอใจอยางครบถวนในมงกุฎที่ตนเอง

สวมอยู ทกุคนนุงหมดวยเสือ้ผาสขีาวบรสิทุธิ์

ยาวจากไหลถึงปลายเทา ทูตสวรรคตางอยู

หอมลอมพวกเราขณะที่เราเดินขามทะเล

แกวมุ งไปยังประตูเมือง พระเยซูทรงยก

พระหัตถอันทรงฤทธานุภาพและเต็มดวย

พระสิริผลักประตูมุกดานั้นใหเผยออกแลว

ตรัสวา “ทานทั้งหลายผูไดชําระเสื้อผาดวย

โลหติของเรา ผูไดยนืหยดัตอสูเพือ่ความจรงิ

ของเราอยางกลาหาญ เชิญเขามาเถิด” เรา

พากันเดินเขาไป และรูสึกวาเรามีสิทธิอัน

ชอบธรรมในนครนัน้ {CCh 34.2}

ที่นั่น เราเห็นตนไมแหงชีวิตและ

พระทีน่ัง่ของพระเจา มสีายนํา้ใสบรสิทุธิไ์หล

จากพระที่นั่ง และบนแตละฝงของสายน้ํามี

ตนไมแหงชีวิต บนฝงดานหน่ึงของสายน้ํา

มีตนไมแหงชีวิตอยูตนหนึ่ง และอีกฝงหนึ่ง

ก็มีอยูอีกตนหนึ่ง ทั้งสองตนเปนทองคําใส

บริสุทธิ์ ตอนแรกดิฉันคิดวามีตนไมสองตน

เม่ือมองดอูกีคร้ังจงึเหน็วายอดของตนไมทัง้สอง

รวมเปนยอดเดียวกัน ดังน้ันตนไมแหงชีวิต

จงึมีอยูท้ังสองฝงของสายนํา้แหงชวีติ ตนไมนัน้

โนมกิ่งลงตรงที่ๆ เรายืนอยู และผลของมัน

สกุนารบัประทานมาก มลีกัษณะคลายทองคาํ

ผสมเงนิ {CCh 34.3}

เราพากนันัง่ลงใตรมไมแลวทอดสายตา

ดูความงดงามของสถานที่นั้น เมื่อพี่นอง

คริสตจักรที่มีนามวาฟตชและสต็อคแมน

ผูเคยประกาศขาวประเสริฐเรื่องแผนดินของ

พระเจา และพระเจาทรงชวยพวกเขาโดยโปรด

ใหพวกเขานอนหลบัในหลมุฝงศพไดเดนิเขา

มาหาพวกเรา และถามวามีเหตุการณอะไร

เกดิขึน้บางในขณะทีพ่วกเขาหลบัอยูนัน้ เรา

พยายามระลกึถงึความยากลาํบากทีเ่ราไดรบั

แตเม่ือนํามาเปรียบเทียบกับสงาราศีของ

พระเจาที่ปรากฏอยูลอมรอบเราแลว ความ

ยากลําบากเหลานั้นดูเปนส่ิงเล็กนอยเหลือ

เกิน เราจึงไมอาจพูดออกมาได และพวกเรา

ตางพากันรองขึ้นมาวา “ฮาเลลูยา แผนดิน

สวรรคมีคายิ่งกวาความทุกขยากใดๆ” และ

เรากด็ดีพณิทองคาํอนัสงางามและ เสยีงรอง

เพลงดงักงัวานไปทัว่ฟาสวรรค {CCh 35.1}

พระเยซผููทรงเปนผูนาํของเรากพ็าเรา

ลงมาจากนครนั้นกลับมายังโลก ลงมาถึง

ภเูขาใหญมหมึาซึง่ไมสามารถรองรบัพระเยซู

จนภเูขานัน้แยกออกปนทุงราบกวางใหญ แลว

เราเงยหนาขึน้ด ูเหน็นครยิง่ใหญนัน้ เปนนคร

ที่มีฐานรากสิบสองอันและประตูสิบสองบาน

กําแพงแตละดานมีประตูสามบาน และมี

ทตูสวรรคเฝาทีป่ระตูๆ  ละหนึง่องค เราพากนั

รองวา “นครนัน้ นครบรสิทุธิข์องพระเจา กาํลงั

เล่ือนลอยลงมา เลื่อนลอยลงมาจากสวรรค

และจากพระเจา” แลวนครนัน้ลอยลงมาตัง้มัน่
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อยูตรงที่พวกเรายืนอยู แลวเราก็เริ่มตนชม

สิง่สงางามทีอ่ยูนอกเมอืงนัน้ ณ ทีน่ัน่ขาพเจา

เห็นบานอันสงางามท่ีสุดอยูนอกเมือง เปน

บานที่มีลักษณะเปนเงิน ตั้งอยูบนเสาสี่ตน

ซึง่ประดบัดวยไขมุกทีง่ดงามชวนมองอยางยิง่

บานเหลาน้ีจะเปนทีอ่าศยัของบรรดาธรรมกิชน

ในบานแตละหลังมีหิ้งทําดวยทองคํา ดิฉัน

เห็นธรรมิกชนหลายทานเดินเขาไปในบาน

เหลานั้น ถอดมงกุฎอันแพรวพราววางบน

หิ้งนั้น แลวก็ออกไปยังทองทุงที่อยูขางบาน

เพื่อทํางานกับผืนดินที่ไมใชแบบเดียวกับที่

เราทาํกนัในโลกนี.้ . . . ไมเหมอืนเลย มรีศัมี

สองอยูเหนือศีรษะของพวกเขาและทุกคน

ตางรองถวายคําโมทนาพระคุณของพระเจา

อยางตอเนือ่ง {CCh 35.2}

ดฉินัเหน็ทองทุงอกีแหงหนึง่ทีเ่ตม็ไป

ดวยดอกไมนานาชนดิ และขณะทีด่ฉินักาํลงั

เกบ็ดอกไมเหลาน้ันดฉินักร็องขึน้วา “ดอกไม

เหลาน้ีจะไมเหีย่วแหงรวงโรย” ตอมาดฉินัเหน็

ทุงหญาซึ่งเต็มไปดวยหญาสูง ชางสงางาม

นาชมยิ่งนัก ทุงหญานี้มีสีเขียวสดใสเปยม

ดวยชีวิตชีวา มีประกายเรืองรองสะทอนสี

ของเงินและทองคํา กําลังโบกสะบัดถวาย

พระสิริแดพระราชาเยซูของเรา จากนั้นเรา

ก็เขาไปยังทองทุงอีกแหงหนึ่งซ่ึงเต็มไปดวย

สัตวนานาชนิด เชนสิงโต ลูกแกะ เสือดาว

และสนุขัปา สตัวทุกตวัอาศยัอยูดวยกนัอยาง

เปนสุข เราเดินผานกลางฝูงสัตวเหลานั้น

และมันพากันเดินตามเรามาอยางสงบ แลว

เรากเ็ขาไปในปาแหงหนึง่ เปนปาทีไ่มมดืทบึ

เหมือนกับบนโลกที่นี่ ไมเหมือนเลย แตมี

แสงสวางอนัสงาอยูทัว่บรเิวณ กิง่ไมแกวงไกว

ไปมา และเราพากันรองวา “เราจะอาศัยอยู

ในปาไดอยางปลอดภัยและจะนอนหลับอยู

ในดงไมนี้” แลวเราก็เดินผานไปตามปาไม

เพราะเรากําลังอยูในระหวางการเดินทางไป

ยงัภเูขาศโิยน {CCh 35.3}

ขณะที่เรากําลังเดินทางตอไปนั้น

กไ็ดพบกบัคนหมูหนึง่ซึง่เดินเทีย่วชมความงาม

ของสถานทีแ่หงนัน้ ดฉินัสงัเกตเหน็ชายเสือ้

ของคนเหลานีม้ผีาสีแดงขลบิโดยรอบ มงกฎุ

ของพวกเขากม็รีศัมสีกุใส สวนเสือ้นัน้กส็ขีาว

บรสิทุธิ ์ขณะทีเ่ราหยดุทกัทายพวกเขาอยูนัน้

ดิฉันทูลถามพระเยซูวา คนเหลานี้คือใคร

พระองคตรสัตอบวาพวกเขาคอืคนทีย่อมพลชีพี

เพื่อพระองค มีเด็กเล็กๆ กลุมใหญรวมอยู

ในคนเหลานั้นดวย เด็กเหลานั้นสวมเสื้อ

ขลิบริมสีแดงเชนเดียวกัน ภูเขาศิโยนอยู 

ตอหนาเรา และวิหารอันสวยงามตั้งอยูบน

ภเูขานัน้ รอบๆ ภเูขามภีเูขาอืน่ๆ อกีเจด็ลกู

บนภูเขาเหลานั้นมีดอกกุหลาบและดอก

พลับพลึงบานอยูเต็มไปหมด และดิฉันเห็น

เด็กๆ ปนปายขึ้นภูเขา บางคนเลือกที่จะ

ใชปกเล็กๆ บินขึ้นไปบนยอดเขาและเก็บ

ดอกไมชนิดตางๆ ที่ไมมีวันรวงโรย รอบๆ

วิหารมีตนไมทุกชนิดลอมรอบทําใหสถานที่

แหงนัน้ดสูวยงามตระการตา มตีนแกว ตนสน

ตนมดยอบ ตนปาลม ตนทบัทมิ ตนมะเดือ่เทศ

ทีม่ผีลดกโนมกิง่ลงเหนอืพืน้ดนิ ทาํใหบรเิวณ

นั้นดูสวยงามยิ่งนัก ขณะที่เรากําลังจะเดิน

เขาไปในวิหารบริสุทธิ์นั้นพระเยซูทรงเปลง

พระสุรเสียงอนัออนหวานวา “บรรดาธรรมกิชน
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144,000 คน เทาน้ันที่จะเขาไปในสถานที่นี้

ได” และพวกเรารองขึน้วา “ฮาเลลยูา” {CCh

35.4}

วหิารหลงันีต้ัง้อยูบนเสาฐานรากเจด็ตน

ทําดวยทองคําใสบริสุทธิ์ ประดับดวยไขมุก

อันลํ้าคา ดิฉันไมสามารถพรรณนาถึงความ

สวยงามของสิง่ตางๆ ทีเ่หน็ในสถานทีแ่หงนี้

ได โอ หากดิฉันสามารถพูดภาษาของชาว

คานาอัน [สวรรค] ได ดิฉันก็คงสามารถ

บรรยายถึงภาพแหงสงาราศีของโลกที่ดีกวา

แหงนี้ได ดิฉันเห็นแผนศิลามีชื่อของคน

144,000 คน จารกึดวยอกัษรทองคาํ หลงัจาก

ที่เราไดเห็นสงาราศีของวิหารแลวเราก็เดิน

ออกมา และพระเยซูเสด็จจากเราไปยังนคร

จากนั้นตอมาไมนาน เราไดยินพระสุรเสียง

อันไพเราะของพระองคตรัสวา “ประชากร

ของเราเอย จงเขามาเถดิ เจาไดรอดพนจาก

ความทุกขเวทนาหนักหนา และไดทําตาม

พระทัยของเรา ทนทุกขเพื่อเรา จงเขามา

รวมรบัประทานกบัเรา เราจะคาดเอวของเรา

และปรนนิบัติทานท้ังหลาย” เราตางพากัน

รองวา “ฮาเลลูยา พระสิริ” และพากันเดิน

เขาไปในนครนั้น และดิฉันเห็นโตะทําดวย

เงินบริสุทธิ์ มีความยาวหลายกิโลเมตร แต

เราสามารถมองเห็นหัวโตะอีกดานหนึ่งได

ดิฉันเห็นผลไมแหงชีวิต มานา อัลมอนด

มะเดื่อเทศ ทับทิม องุ น และผลไมอื่นๆ

อีกหลากหลายชนิด เม่ือทูลพระเยซูขอทรง

อนุญาตใหดิฉันรับประทานผลไมนั้นบาง

พระองคตรัสวา “เวลานี้เจายังรับประทาน

ไมได เพราะบรรดาผู ท่ีรับประทานผลไม

แหงแผนดนินีจ้ะไมกลบัไปยงัโลกเดมิอกี แต

อีกไมนานนักหากเจาสัตยซื่อ เจาก็จะไดรับ

ประทานทั้งผลไมจากตนไมแหงชีวิต และ

ดืม่นํา้จากนํา้พ”ุ และพระองคตรสัอกีวา “เจา

จะตองกลับไปยังแผนดินโลกและเลานิมิต

ที่เราไดสําแดงแกเจา” จากนั้นทูตสวรรค

องคหนึ่งก็นําดิฉันกลับมายังแผนดินโลกอัน

มืดมนแหงนี้ บางครั้งดิฉันคิดวาไมสามารถ

จะอยู ที่นี่ไดอีกตอไปแลว ทุกสิ่งในโลกดู

มดืมน ในโลกนีด้ฉินัรูสกึเหงา เพราะดฉินัได

เห็นแผนดินที่ดีกวาแลว โอ หากดิฉันมีปก

เหมอืนนกพริาบ ดฉินักจ็ะบนิไปทีน่ัน่และจะ

พกัผอนอยางสงบ1 {CCh 36.1}

R

1 EW 14-20.
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เรากําลังดําเนินชีวิตอยูในชวงเวลา

ของยุคสุดทาย เครื่องหมายแหงกาลเวลา

ที่เกิดขึ้นไปแลวอยางรวดเร็วประกาศวาการ

เสด็จกลับมาของพระคริสตใกลเขามาอยูแค

เอื้อม วันเวลาซึ่งเรามีชีวิตอยูในเวลานี้น้ัน

นาพรั่นพรึงและสําคัญย่ิงนัก พระวิญญาณ

ของพระเจากาํลงัคอยๆ ถอนตวัจากโลกอยาง

ตอเนื่องและคงที่ ภัยพิบัติและการพิพากษา

กําลังมาเยี่ยมคนทั้งหลายที่ดูแคลนพระคุณ

ของพระเจา ความหายนะทัง้ทางบกและทางนํา้

ความไมสงบของสังคม สัญญาณเตือนของ

ภยัสงคราม ลวนทาํนายไปสูเหตกุารณยิง่ใหญ

ทีส่ดุทีก่าํลงัจะมา {CCh 37.1}

บรรดาสมนุของมารรายกาํลงัผนกึกาํลงั

และทําใหเปนปกแผน พวกเขากําลังเสริม

สรางเตรียมรับวิกฤตย่ิงใหญครั้งสุดทายน้ี

การเปลีย่นแปลงมโหฬารกาํลงัเกดิขึน้ในโลก

ของเรา และการเคลื่อนไหวครั้งสุดทายนี้จะ

เกดิขึน้อยางรวดเรว็ {CCh 37.2}

สภาพตางๆ ในโลกแสดงวาเวลาแหง

ความทุกขกําลังอยูตอหนาเรา หนังสือพิมพ

รายวนัเตม็ไปดวยสิง่บอกเหตถุงึความขดัแยง

รุนแรงในอนาคตอันใกล การปลนจี้แบบ

อุกฉกรรจเกิดขึ้นบอยครั้ง การประทวงเปน

เรื่องปกติ การลักขโมย และฆาตกรรมมีอยู

ทกุวงการ มนษุยทีม่ารครอบงาํกาํลงัคราชวีติ
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ของชาย หญงิและเดก็เลก็ มนษุยกาํลงัลุมหลง

อยูในความชัว่ทกุรปูแบบ {CCh 37.3}

ศัตรูกําลังประสบกับความสําเร็จ

ในการบิดเบือนความยุติธรรมและทําให

ใจมนุษยเต็มลนดวยการเอาเปรียบผู อื่น

อยางเห็นแกตัว “ความยุติธรรมก็หันกลับ

และความชอบธรรมก็ยืนอยู ไกล เพราะ

ความจรงิลมลงทีล่านเมอืง และความเทีย่งตรง

เขาไปไมได” อิสยาห 59:14 ในเมืองใหญ

คนจาํนวนมากมชีวีติอยูอยางยากจนแรนแคน

และเหลวแหลก อยูในสภาพอดอยาก ไรที่

พักอาศัยและเครื่องนุงหม ในขณะที่คนอีก

กลุมหนึ่งในเมืองเดียวกันมีสิ่งของเหลือใช

เกนิกวาท่ีใจใฝหา พวกเขาใชชวีติอยางฟุมเฟอย

ใชเงินทองซื้อบานพรอมเฟอรนิเจอรหรูหรา

พรอมเครือ่งประดบักายมากมาย หรอืเลวราย

ยิง่กวานั้นคือ สนองความตองการทางตัณหา

ระคะ ใชเงนิซือ้สรุา ยาสบู และสิง่อืน่ๆ ทีท่าํลาย

พลังสมอง ทําใหความคิดขาดความสมดุล

และจิตวิญญาณตกตํ่า เสียงครํ่าครวญของ

มนุษยชาติที่อดอยากดังขึ้นไปถึงพระเจา

ในขณะที่มนุษยอีกกลุมหนึ่งกอบโกยความ

ม่ังคั่งทวียิ่งขึ้นโดยทุกวิธีของการกดขี่และ

การขดูรดี {CCh 37.4}

มอียูครัง้หนึง่ ในยามคํา่คนื ดฉินัไดรบั

การทรงเรียกใหไปดูตึกสูงตางๆ ที่สรางขึ้น



àÇÅÒ¢Í§ÂØ¤ÊØ´·ŒÒÂ 37

สงูตระหงานฟา ตกึเหลานีผ้านการรบัรองวา

กันไฟไดและสรางเพื่อเปนเกียรติแกเจาของ

และผูสราง ตึกเหลานี้แขงกันเพิ่มความสูง

ขึ้นไปเรื่อยๆ และใชวัสดุซึ่งมีราคาแพงที่สุด

เจาของตกึเหลานัน้ไมเคยถามตนเองวา “เราจะ

ถวายเกยีรตอิยางดทีีส่ดุแดพระเจาไดอยางไร”

คนเหลานีไ้มเคยมพีระเจาอยูในความคดิเลย

{CCh 37.5}

ขณะที่ตึกระฟาเหลานี้ทะยานสูงขึ้น

บรรดาเจาของตางชื่นชมดวยความโอหังที่มี

เงินสนองความตองการของตนเองและยั่วให

ผูอื่นเกิดใจอิจฉาริษยา เงินจํานวนมากมาย

ที่พวกเขาลงทุนไปน้ันไดจากการขูดรีดคน

ยากจน พวกเขาลืมไปวาในสวรรคมีสมุด

รายงานจดบันทกึทกุรายการการดาํเนนิธรุกจิ

ของพวกเขาอยางละเอียด ทุกธุรกรรมที่

ไมยุติธรรม ทุกการกระทําที่คดโกงตางถูก

บนัทกึไว เวลากาํลงัจะมาถงึเมือ่ความฉอฉล

และความอวดดขีองมนษุยจะนาํพาพวกเขาไป

ถงึจดุหน่ึงท่ีพระเจาจะไมทรงอนญุาตใหพวกเขา

ทําตามอําเภอใจอีกตอไป และคนเหลาน้ีจะ

เรียนรูวาความอดทนนานของพระยาหเวห

นัน้มีขดีจาํกดั {CCh 37.6}

ภาพตอไปทีผ่านสายตาของดฉินัเปน

เหตกุารณอคัคภียัอนันาสยดสยอง ผูคนมองดู

ตกึระฟาเหลาน้ันทีเ่ชือ่กนัวากนัไฟได พวกเขา

พดูวา “ตกึเหลาน้ันปลอดภยัด”ี แตวาตกึเหลานี้

ถูกเผาไหมราบเรียบหมดประหนึ่งวาทําดวย

น้ํามันดบิ รถดบัเพลงิทาํอะไรไมไดเพือ่ยบัยัง้

การทําลาย พนักงานดับเพลิงไมสามารถใช

เครือ่งมอืใหเกดิประโยชนได [จาก Testimonies

vol. 9 pages 12 & 13 โดย นางเอเลน จี. ไวท

เขยีนในป ค.ศ. 1904] {CCh 38.1}

ดิฉันไดรับการบอกกลาววาเมื่อเวลา

ของพระเจามาถึงหากไมมีการเปลี่ยนแปลง

เกิดขึ้นในใจของบรรดาผูหย่ิงยโสและบุคคล

ผูทะเยอทะยาน มนษุยจะพบวาพระหตัถอนั

แขง็แรงในการทรงชวยใหรอดจะเปนพระหตัถ

แหงการทาํลาย ไมมอีาํนาจใดๆ ในโลกจะหยดุยัง้

พระหัตถของพระเจาได ไมมีวัสดุใดที่ใชใน

การสรางตกึจะปกปองการทาํลายไดเมือ่เวลา

ทีพ่ระเจาทรงตัง้ไวเพือ่การลงโทษมนษุยมาถงึ

ตอการที่มนุษยเพิกเฉยพระบัญญัติของ

พระองคและตอความทะเยอทะยานทีเ่หน็แกตวั

{CCh 38.2}

มีคนจํานวนไมมากแมในหมูนักการ

ศกึษาและนกัการปกครองซึง่เขาใจถงึสาเหตุ

เบ้ืองหลังตอสภาพปจจุบันของสังคม ผูที่ถือ

บังเหียนรัฐบาลไมสามารถแกไขปญหาของ

ความเสื่อมถอยทางศีลธรรม ความยากจน

ความอดยาก และอาชญากรรมท่ีเพิ่มขึ้น

พวกเขาดิน้รนอยางไรประโยชนในการเสรมิสราง

ระบบธรุกจิบนพืน้ฐานทีม่ัน่คงกวา หากมนษุย

จะรบัฟงคาํสอนในพระวจนะของพระเจามากกวานี้

พวกเขาจะพบคําตอบตอปญหาทั้งหลายที่

ทาํใหพวกเขามนึงง {CCh 38.3}

พระคัมภีรบรรยายสภาพของโลกใน

ชวงเวลาเลก็นอยกอนการเสดจ็มาครัง้ที่สอง

ของพระคริสต สําหรับผู ที่กอบโกยสมบัติ

มหาศาลโดยการฉกชิงและขูดรีดนั้น มีคํา

เขียนไววา “ทานสะสมสมบัติไวแลวสําหรับ

วาระสดุทาย นีแ่นะ คาจางของคนเหลานัน้ที่
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เกีย่วขาวในนาของพวกทานทีท่านฉอโกงไวนัน้

ก็ฟองรองขึ้น และเสียงรองทุกขของคนงาน

เหลานัน้ทีเ่กีย่วขาวกด็งัไปถงึพระกรรณของ

องคพระผูเปนเจาจอมทพัแลว ทานทัง้หลาย

มีชีวิตอยูในโลกอยางฟุมเฟอยและปลอยตัว

ทั้งยังบํารุงบําเรอจิตใจของทานไวเพ่ือรอวัน

ถูกฆา พวกทานตัดสินลงโทษและฆาคน

ชอบธรรม และเขากไ็มไดตอตานทาน” ยากอบ

5:3-6 {CCh 38.4}

แตมีใครบางไหมซึง่อานคาํเตอืนทีใ่ห

ไวโดยสัญญาณแหงกาลเวลาที่เกิดขึ้นและ

บรรลุผลอยางรวดเร็ว เกิดผลใดบางตอชาว

โลก มีความเปลีย่นแปลงใดบางไหมทีเ่หน็ได

จากทาทีของพวกเขา ไมผิดไปจากทาทีของ

คนในสมัยโนอาห พวกเขาหมกมุนอยูกับ

ธุรกิจและความเพลิดเพลินทางฝายโลกจน

“นํา้ทวมกวาดเอาพวกเขาไปทกุคนโดยไมทนั

รูตัว” มัทธิว 24:39 พวกเขาไดรับคําเตือน

จากสวรรคแตปฏิเสธท่ีจะฟง และทุกวันนี้

ชาวโลกผูละเลยพระสรุเสยีงเตอืนของพระเจา

โดยสิ้นเชิงกําลังเรงตนเองเขาสูการทําลาย

นรินัดร {CCh 38.5}

โลกกําลังถูกปลุกปนดวยวิญญาณ

แหงสงคราม คําพยากรณในพระธรรมดา-

เนียลบทที่ 11 ใกลจะสําเร็จอยางบริบูรณใน

ไมชา ภาพแหงความทุกขแสนสาหัสที่กลาว

ในคาํพยากรณนัน้จะเกดิขึน้ {CCh 38.6}

“นี่แนะ พระยาหเวหจะทรงทําให

โลกรางเปลา ทั้งทําใหเปนท่ีรกราง พระองค

จะทรงบิดพื้นโลกและทําใหผูอาศัยของโลก

กระจายไป. . . . เพราะเขาท้ังหลายละเมิด

ธรรมบญัญตั ิฝาฝนกฎเกณฑและหกัทาํลาย

พันธสัญญานิรันดรนั้น เพราะฉะนั้น คําสาป

แชงกลืนกินโลกและผูอาศัยในนั้นก็แบกรับ

ความผดิ เพราะฉะนัน้ ผูอาศยัของโลกจงึถกู

เผาผลาญและคนเหลืออยูมีนอย. . . . เสียง

สนุกสนานของรํามะนาก็เงียบ เสียงเฮฮา

ของผูเบิกบานใจก็หยุด เสียงสนุกสนานของ

พิณเขาคูกเ็งยีบ” อสิยาห 24:1-8 {CCh 38.7}

“อนจิจา วนันัน้ เพราะวนัแหงพระยาหเวห

มาใกลแลว วันนั้นจะมาเหมือนการทําลาย

จากองคผูทรงมหทิธฤิทธิ”์ โยเอล 1:15 {CCh

39.1}

“ขาพเจามองดูแผนดินและนีแ่นะเปน

ที่รางและวางเปลาและมองดูทองฟา ในนั้น

ก็ไมมีความสวาง ขาพเจามองดูภูเขา นี่แนะ

มันกําลังส่ันสะเทือน เนินเขาก็เคลื่อนตัวไป

มา ขาพเจามองดู และนี่แนะไมมีมนุษยเลย

นกทั้งปวงบนทองฟาไดหนีไปแลว ขาพเจา

มองดู และนี่แนะ เรือกสวนไรนาก็เปนถิ่น

ทุรกันดารและเมืองทั้งสิ้นก็ปรักหักพังไป”

เยเรมยี 4:23-26 {CCh 39.2}

“อนิจจาเอย วันนั้นใหญโตเหลือเกิน

ไมมวีนัใดเหมอืน เปนเวลาทกุขใจของยาโคบ

แตเขากย็งัจะรอดวนันัน้ไปได” เยเรมยี 30:7

{CCh 39.3}

ไมใชทุกคนในโลกนี้ที่จะเขาขางศัตรู

และตอตานพระเจา ไมใชทุกคนไมจงรักภักดี

มีคนจํานวนนอยท่ีซื่อตรงกับพระเจา เพราะ

อัครสาวกยอหนบันทึกไววา “นี่แหละ. . . .

คือพวกที่ถือรักษาพระบัญญัติของพระเจา

และจงรักภักดีตอพระเยซู” วิวรณ 14:12 ใน
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ไมชาสงครามระหวางผูท่ีปรนนิบัติพระเจา

และผูทีไ่มปรนนบิตัพิระเจาจะหํา้หัน่กนัอยาง

โหดเหี้ยม ในไมชาทุกสิ่งที่สั่นคลอนจะตอง

ถูกสั่นคลอน เพ่ือสิ่งท่ีไมสั่นคลอนจะคงอยู

{CCh 39.4}

ซาตานเปนนกัศกึษาพระคมัภรีทีข่ยนั

มันรูดีวาเวลาของมันนั้นเหลือนอยและมัน

แสวงหาทุกแงมุมเพื่อขัดขวางพระราชกิจ

บนโลกนี้ของพระเจา เปนไปไมไดท่ีจะเสนอ

แนวคดิใดในเรือ่งประสบการณของประชากร

ของพระเจาผูจะยังมีชีวิตอยูบนโลกนี้ยาม

สงาราศีแหงสวรรคกับการกดขี้ขมเหงที่จะ

เกิดซํ้าขึ้นอีกเหมือนเชนที่เคยเกิดขึ้นใน

อดีตมาผนวกเขาดวยกัน พวกเขาจะเดิน

อยูในแสงสวางที่ฉายออกมาจากพระที่นั่ง

ของพระเจา จะมีการติดตออยางสมํ่าเสมอ

ระหวางสวรรคกับโลกโดยผานทูตสวรรค

สวนซาตาน แวดลอมดวยทูตสวรรคชั่วและ

อางตวัเปนพระเจาจะทาํการอศัจรรยทกุอยาง

เพื่อหลอกลวง หากเปนไปไดแมกระทั่งผูที่

ไดรบัการเลือกสรรแลว ประชากรของพระเจา

จะไมพบความปลอดภัยในสิ่งอัศจรรยที่

เกิดขึ้นนั้นเพราะซาตานจะปลอมแปลงสิ่ง

อัศจรรยเหลานั้น ประชากรของพระเจาที่

ผานการทดลองและการทดสอบจะไดรับ

พละกําลังจากหมายสําคัญที่บันทึกไวใน

อพยพ 31:12-18 พวกเขาจะยืนหยัดอยูบน

พระวจนะอันมีชีวิต “ตามที่มีบันทึกไว” นี่คือ

รากฐานเดยีวทีพ่วกเขาสามารถยนืบนนัน้ได

อยางม่ันคง ผูที่ทําผิดพระสัญญากับพระเจา

จะพบวาในวนันัน้พวกเขาจะไมมพีระเจาและ

ไมมคีวามหวงั {CCh 39.5}

ในเวลานั้นผู ที่นมัสการพระเจาจะ

ถูกแยกออกจากกันอยางเดนชัดเพราะพวก

เขายึดถือพระบัญญัติขอที่สี่ไวอยางมั่นคง

เนื่องจากพระบัญญัตินี้เปนสัญลักษณของ

ฤทธานภุาพในการทรงสรางของพระเจาและ

เปนพยานยืนยันถึงสิทธิอํานาจของพระเจา

ซึง่คูควรตอการสักการบชูาของมนษุย คนชัว่

จะถูกแยกออกมาอยางเดนชัดเพราะความ

พยายามในการลมลางอนุสรณแหงการทรง

สรางของพระเจาและยกชูสถาบันของโรม

ในประเด็นของความขัดแยง โลกคริสเตียน

ทั้งสิ้นจะถูกแบงออกเปนสองกลุมใหญคือ

ผูที่ยึดมั่นรักษาพระบัญญัติของพระเจาและ

ความเชือ่ของพระเยซ ูกบัผูทีน่มสัการสตัวราย

และรูปสัตวรายของมันและรับเครื่องหมาย

ของมนั ถงึแมครสิตจกัรและรฐัจะรวมอาํนาจ

เพื่อบังคับ “ทุกคนทั้งคนเล็กนอยและคน

ใหญโต คนมั่งมีและคนยากจน เสรีชนและ

ทาส” ใหรับเครื่องหมายของสัตวราย ถึง

กระนั้นคนของพระเจาจะไมไดรับ วิวรณ

13:16 ผู เผยพระวจนะแหงเกาะปทมอส

เห็น “บรรดาคนท่ีมีชัยชนะตอสัตวราย และ

ตอรูปของมัน และตอตัวเลขของชื่อมัน เขา

ทั้งหลายยืนอยูริมทะเลแกวและถือพิณของ

พระเจา” และรองเพลงของโมเสสและของ

พระเมษโปดก ววิรณ 15:2 {CCh 39.6} 

การทดลองและการทดสอบอันนากลัว

กาํลงัรอคอยประชากรของพระเจาอยู วญิญาณ

ของสงครามกําลังปลุกปนประชาชาติตางๆ

จากปลายขางหนึ่งของโลกถึงอีกปลายหนึ่ง
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ของโลก แตในทามกลางความทุกขที่กําลัง

มาถงึ--เวลาแหงความทกุขแสนเขญ็ทีไ่มเคย

ปรากฏมากอนที่มีประเทศ--ประชากรของ

พระเจาที่ไดรับการเลือกสรรแลวจะยืนหยัด

อยางไมหวัน่ไหว ซาตานและพวกของมนัจะ

ทาํลายพวกเขาไมไดเพราะบรรดาทตูสวรรคที่

ลํา้เลศิในพละกาํลงัจะคอยปกปองพวกเขาไว1

{CCh 40.1}

R

1 9T 11-17.
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ดฉินัตระหนกัดวีาเราไมควรประวงิเวลา

ตอการเสดจ็มาของพระเยซ ูทตูสวรรคกลาววา

“จงเตรียมตัว จงเตรียมตัวใหพรอมเพื่อรับ

กบัสิง่ทีจ่ะเกดิกบัโลก จงใหการงานของทาน

อยูในแนวทางเดียวกับความเชื่อของทาน”

ดิฉันเห็นวาความนึกคิดของเราตองยึดติด

อยูกับพระเจา และแรงจูงใจของเราจะตอง

บงบอกถึงพระเจาและสัจธรรมของพระองค

เราถวายเกียรติพระเจาไมไดหากเราเปน

คนสะเพราและเมินเฉยไมแยแส เราถวาย

เกียรติพระองคไมไดหากเราเปนคนสิ้นหวัง

ทอแทใจ เราจะตองลงแรงดวยความจริงใจ

เพื่อความรอดของจิตวิญญาณและเพ่ือชวย

ผูอืน่ใหรอดจากบาปดวย ความสาํคญัทัง้หมด

จะตองเอามาเชื่อมตอติดไวกับเรื่องนี้ และ

สิ่งอื่นๆ ใดนอกเหนือจากนี้เปนเรื่องรอง

{CCh 41.1}

ดิฉันเห็นความสวยงามของสวรรค

มาแลว ไดยินเสยีงเพลงแหงความปลาบปลืม้ใจ

อยางลนพนที่สุดของทูตสวรรคท้ังหลายท่ี

บรรยายคําสรรเสริญ คําถวายเกียรติและ

พระสิริแดพระเยซูมาแลว ในเวลาน้ัน ดิฉัน

ตระหนกัถงึสวนหนึง่ของความรกัอนัมหศัจรรย

ของพระบุตรของพระเจา พระองคทรงละ

พระสิริและพระเกียรติทั้งหมดซึ่งเปนของ

พระองคไวในสวรรค และทรงใสพระทัยกับ

ความรอดของเราทุกคนอยางมากยิ่งจนทรง

ยอมอยางอดทนและอยางออนโยนสภุาพกบั

ทกุความอปัยศอดสแูละการดหูมิน่เหยยีดหยาม

เทาทีม่นษุยจะหามาทบัถมใสพระองค พระองค

ทรงบาดเจบ็ ทรงถกูโบยตแีละฟกชํา้ ทรงถกู

ตรงึไวบนไมกางเขนคาลวารแีละทรงสิน้พระชนม

ดวยความเจบ็ปวดรวดราวทรมานที่สุด เพื่อ

ชวยเราใหรอดพนจากความตาย เพื่อเรา

ทัง้หลายจะไดรบัการชาํระลางดวยพระโลหติ

และถูกยกขึ้นเพื่อไปอยู ณ สถานทีพ่าํนกักบั

พระองคในสวรรคซึ่งพระองคทรงกําลังจัด

เตรยีมไวสําหรบัเรา เพือ่ชืน่ชมยนิดีกบัความ

สวางและสงาราศแีหงสวรรคเพือ่ฟงเสยีงเพลง

ของทูตสวรรคทั้งหลายและรวมรองเพลงกับ

ทตูสวรรคเหลานัน้ {CCh 41.2}

ดิฉันเห็นวาชาวสวรรคทั้งหมดสนใจ

ในความรอดของเรา แลวเราจะไมใสใจเชียว

หรือ? ทําราวกับวาการจะรอดหรือหลงหาย

เปนเรื่องไมสําคัญ สมควรแลวหรือท่ีเราจะ

ไมใสใจการยอมสละชีวิตเพื่อเรา? มีบางคน

ที่ทําเชนนี้ พวกเขาไมใหความสําคัญกับ

พระคุณที่เสนอให ความกริ้วของพระเจาจึง

ตองตกแกคนเหลานี ้พระวญิญาณของพระเจา

จะไมยอมเสียพระทัยตลอดไป พระองคจะ

จากไปหากจะตองเสยีพระทยัตอไปอกีหนอย

หนึง่ หลงัจากทีพ่ระเจาทรงกระทาํทกุสิง่ทีจ่ะ
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ทาํไดเพือ่ความรอดของมนษุยแลว หากชวีติ

ของคนเหลานี้แสดงการไมยอมรับพระคุณ

ของพระเยซูที่ประทานให ความตายจะเปน

ผลตอบแทนของพวกเขา และจะตองจาย

ดวยตนทุนที่แสนแพง เปนความตายท่ีนา

สะพรึงกลัวที่สุด เพราะพวกเขาจะรูสึกถึง

ความเจบ็ปวดทีพ่ระครสิตทรงทนทกุขทรมาน

บนไมกางเขนเพื่อไถพวกเขาใหรอดเปน

ความรอดที่พวกเขาปฏิเสธ และเมื่อนั้น

พวกเขาจะตระหนักถึงการสูญเสีย เปนชีวิต

นิรันดรและมรดกของความเปนอมตะ ความ

เสียสละอันยิ่งใหญที่กระทําไปเพื่อช วย

จติวญิญาณใหรอดแสดงใหเราเหน็ถงึคณุคานี้

เมื่อจิตวิญญาณอันลํ้าคาสูญไป ก็จะเปนการ

สญูสิน้ไปตลอดกาล {CCh 41.3}

ดิฉันเห็นทูตสวรรคองคหนึ่งยืนถือ

ตราชูไวในมือ คอยชั่งความคิดและความ

สนใจของประชากรพระเจา โดยเฉพาะของ

คนเยาววัย ขางหนึ่งของตราชูเปนความคิด

และความสนใจที่เอนเอียงขึ้นไปทางสวรรค

สวนอกีขางหนึง่เปนความคดิและความสนใจ

ที่เอนเอียงลงตํ่าไปทางฝายโลก บนจานชั่ง

ขางนี้ มีหนังสือนวนิยายเริงรมย ความคิด

เรื่องเสื้อผา เครื่องแตงกายและความโออวด

ความหยิ่งยโส ความเยอหยิ่งจองหองฯลฯ

ที่กองไวอยู โอชางเปนเวลาท่ีนาเครงขรึม

อะไรเชนนี้! ทูตสวรรคทั้งหลายของพระเจา

ตางยนืถอืตราชคูอยชัง่ความนกึคดิของบรรดา

บุตรทั้งหลายที่อางวาเปนบุตรของพระเจา

เปนผูที่อางวาตายแลวในทางโลกและมีชีวิต

อยูในพระเจา ตราชขูางทีเ่ตม็ไปดวยความคดิ

ตามทางโลก ความหยิง่ยโส และความเยอหยิง่

จองหองด่ิงตัวลงต่ําอยางรวดเร็ว แมวาจะมี

นํ้าหนักหลายชิ้นกล้ิงตกออกไปแลวก็ตาม

สวนตราชูขางที่เปนความคิดและความสนใจ

เกี่ยวกับสวรรคนั้นกลับลอยสูงขึ้นในขณะที่

อีกขางลดลงต่ํา โอ มันชางเบาเหลือเกิน!

ดฉินัเลาใหฟงไดตามทีเ่หน็มา แตรอยประทบั

อันเครงขรึมและชัดเจนซึ่งตราตรึงลงบน

ความนึกคิดของดิฉันขณะที่มองดูทูตสวรรค

ถือตราชูคอยชั่งความคิด และความสนใจ

ของประชากรพระเจานัน้ไมมทีางทีจ่ะบรรยาย

ไดเลย ทูตองคนั้นกลาววา “คนเชนนี้จะ

เขาไปสวรรคไดหรอื? ไมมทีาง เปนไปไมไดเลย

ใหบอกคนเหลานีเ้ถดิวา ความหวงัทีพ่วกเขา

มีอยูนั้นไรความหมาย หากพวกเขาไมยอม

สํานึกผิดกลับใจใหมโดยเร็ว และยอมรับ

ความรอดพวกเขาตองพนิาศ” {CCh 41.4}

ภาพลักษณภายนอกที่แสดงถึงการ

มีศีลธรรมไมอาจชวยผูใดใหรอดได ทุกคน

ตองมีประสบการณชีวิตอันลึกซึ้งกับพระเจา

นี่คือสิ่งเดียวเทานั้นที่จะชวยพวกเขาใหรอด

ในชวงเวลาแหงความทุกขลําบาก จากนั้น

ผลงานของเขาจะไดรับการทดสอบวาเปน

เชนไร หากพสิจูนวาเปนทองคาํบรสิทุธิ ์เปน

เงิน หรือเปนอัญมณีลํ้าคา พวกเขาก็จะถูก

เก็บไวในท่ีล้ีลับในปราสาทของพระเจา แต

หากผลงานของพวกเขาเปนเพียงไม ฟาง

และหญาแหงกไ็มมคีาอะไรทีจ่ะปกปองใหพน

จากพระพโิรธของพระยาหเวห {CCh 42.1}

ดฉินัเหน็หลายคนเอาตวัเองไปวดักบั

เพ่ือนๆ ดวยกันเองและเปรียบเทียบชีวิต
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ของตนเองกับผูอื่น พวกเขาไมควรทําเชนนี้

ไมมใีครเปนแบบอยางของเรายกเวนพระครสิต

เทานั้น พระองคทรงเปนแบบอยางเที่ยงแท

ของเรา และทุกคนควรพยายามเลียนแบบ

การดําเนินชีวิตอันดีงามของพระองค เรา

เปนผูรวมงานกับพระคริสต หรือไมก็เปน

คนงานของศตัรู เราตองเลอืกวาจะรวมกลุมกบั

พระคริสต หรือแพรกระจัดกระจายออกไป

เราเปนคริสเตียนท่ีมีใจแนวแนและถวาย

จติใจจนหมดสิน้หรอืหากไมใชกไ็มเปนเสยีเลย

พระครสิตตรสัไววา “เราอยากใหเจาเยน็หรอื

รอน เพราะวาเจาเปนแตอุนๆ ไมรอนและ

ไมเย็น เราจะคายเจาออกจากปากของเรา”

ววิรณ 3:15, 16 {CCh 42.2}
ดิฉันเห็นวาบางคนยังไมตระหนักวา

การปฏิเสธความตองการของตนเองหรือ

การเสียสละเพื่อผูอื่นนั้นหมายความวาอะไร
หรือการตองยอมทนทุกขเพื่อความจริงนั้น
คืออะไร? แตไมมีผูใดจะเขาสวรรคไดหาก
เขาไมยอมเสียสละ เราควรรักและเอาใจใส
จิตวิญญาณแหงการละทิ้งตนเองและการ
เสยีสละ บางคนยงัไมไดถวายตนเอง รางกาย
ของตนเองไวบนแทนบชูาของพระเจา พวกเขา
ยังหมกมุนอยูกับอารมณหุนหัน สนองตอ
ความอยากของตนเองและใสใจอยู กับผล
ประโยชนของตนเอง ละเลยพระราชกิจของ
พระเจา สวนบรรดาผูทีย่นิดีเสียสละเพือ่เหน็
แกชีวิตนิรันดร ก็จะไดรับสิ่งที่มีคาสมกับ
การที่ตองทนทุกข สมกับที่ตองตรึงตนเอง
บนกางเขน และการเสียสละวัตถุที่ชื่นชอบ
ทุกอยางไป สงาราศีอันสูงสงและนิรันดรนั้น
ลบลางทกุสิง่ทกุอยางและบดบงัความสนกุสนาน
อืน่ใดของโลกนีไ้ป1 {CCh 42.3}

R

11T 123-126.
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พระเจาทรงมุงหมายใหบตุรทัง้หลาย

ของพระองคมคีวามสามคัคอียางเปนเอกภาพ

คนเหลานี้ไมไดหวังที่จะใชชีวิตรวมกันใน

สวรรคดวยกันหรอกหรือ? พระคริสตทรงมี

ความขัดแยงภายในพระองคเองหรอื? พระองค

จะประทานความสําเร็จใหพวกเขากอนที่

พวกเขาจะกําจัดความอิจฉาริษยาและการ

แกงแยงชงิดชีงิเดน กอนทีผู่รบัใชของพระองค

จะรวมใจกันทํางาน อุทิศหัวใจและจิตใจและ

พละกาํลังเพ่ือการรบัใชพระราชกิจอันศกัดิส์ทิธิ์

ตอสายพระเนตรของพระองคหรอื? ความสามคัคี

กอใหเกิดพลัง ความแตกแยกทําใหออนแอ

จงรวมใจกนัทาํงานดวยความสามคัคกีลมเกลยีว

กัน เพื่อนําความรอดไปสูมนุษยชาติ เราจึง

จะเปนผู “รวมกันทํางานเพ่ือพระเจา” อยาง

แทจริง บรรดาผูที่ปฏิเสธการทํางานดวย

ความสามัคคีลบหลูพระเกียรติของพระเจา

ศัตรูของจิตวิญญาณจะเริงราเมื่อเห็นผูรับใช

ขดัแยงกนัในการทาํงาน บคุคลเหลานีจ้าํเปน

ตองปลูกฝงจิตใจตนเองใหรูจกัรกักนัฉนัพีน่อง

และมีจติใจออนสภุาพ หากพวกเขาเปดมาน

ที่ปดบังอนาคตไดและมองเห็นผลของความ

ขัดแยงของตนแลว พวกเขานาจะถูกนําไปสู

การกลบัใจใหมอยางแนนอน1 {CCh 43.1}

การติดสนิทกับพระคริสตและรวมกัน
กับพี่นองเปนวิธีเดียวท่ีปลอดภัยของ
เรา

ชาวโลกกําลังมองดูความแตกแยก

ระหวางคริสเตียนดวยความพึงพอใจ ความ

ไมซื่อสัตยเปนสิ่งที่ชื่นชอบของพวกเขา

พระเจาทรงเรียกรองประชากรของพระองค

ใหมีการเปลี่ยนแปลง ในยุคสุดทายนี้การ

ตดิสนทิกบัพระครสิตและเขารวมกนัเปนหนึง่

เดียวระหวางกันเปนหนทางเดียวสูความ

ปลอดภยั อยาใหซาตานชีไ้ปทีส่มาชกิครสิตจกัร

ของเราและกลาววา “จงดูคนเหลานี้ซิ เขา

ยืนอยูใตรมธงของพระคริสต แตเกลียดชัง

ซึ่งกันและกัน เราไมตองกลัวพวกเขาหรอก

เพราะเขาใชกําลังที่มีอยู ต อสู กันและกัน

มากกวาที่จะมาตอสูกับกําลังของพวกเรา”

{CCh 43.2}

หลังจากที่พระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จ

ลงมาแลว สาวกท้ังหลายออกไปประกาศ

เรื่องการเปนขึ้นมาจากความตายของพระผู

ชวยใหรอด ความปรารถนาอยางเดียวของ

พวกเขาคือการชวยจิตวิญญาณทั้งหลายให

ไดรับความรอด พวกเขาตางมีความชื่นชม

ยินดีกับการสามัคคีธรรมในหมูธรรมิกชน

ดวยกัน พวกเขามีใจเมตตาปรานี มีความ
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เหน็อกเหน็ใจผูอืน่ และเปนคนปฏเิสธตนเอง

ยินดีที่จะเสียสละทุกสิ่งทุกอยางเพื่อเห็นแก

ความจริง ในการสื่อสารสัมพันธประจําวัน

ซึ่งกันและกัน สาวกเหลาน้ีตางแสดงออกให

เห็นถึงความรักตามท่ีพระคริสตทรงบัญชา

ใหพวกเขาทาํ ดวยคาํพดูและการรบัใชอยาง

ไมเห็นแกตัว พวกเขาพากเพยีรเพือ่จดุประกาย

ความรกัเชนน้ีในจติใจของคนทัง้หลาย {CCh

43.3}

บรรดาผูเชือ่ชวยกนัทนถุนอมความรกั

ทีค่รอบครองจติใจของเหลาอคัรสาวกหลงัจาก

ท่ีพระวิญญาณบริสุทธิ์ เสด็จลงมาด วย

ความยนิด ีทกุคนตางเชือ่ฟงพระบญัญตัใิหม

ที่สอนวา “เรารักพวกทานมาแลวอยางไร

ทานก็จงรักกันและกันอยางนั้น” ยอหน

13:34 พวกเขาจะตองเขาสนิทกับพระคริสต

เพื่อบรรลุตามพระประสงคของพระองค

ฤทธานุภาพของพระผู ช วยใหรอดผู ทรง

ชําระเขาโดยความชอบธรรมของพระองค

จะตองประกาศออกไปอยางกวางขวาง

{CCh 43.4}

แตเมื่อคริสเตียนในยุคแรกตางเริ่ม

จองมองหาจุดบกพรองของกันและกัน ฝงใจ

ในความผิด เปดทางใหกับการติเตียนอยาง

ไมปรานี พวกเขาจึงมองไมเห็นพระผูชวย

ใหรอดรวมทั้งความรักยิ่งใหญของพระองค

ที่ทรงสําแดงแกคนบาป คริสเตียนเหลาน้ี

เปลี่ยนไปเครงครัดตอพิธีกรรมภายนอก ให

ความเขมงวดตอทฤษฎคีวามเชือ่และตเิตยีน

กนัรนุแรงมากขึน้ ใสใจในการตอวาความผดิ

ของผู อื่นจนมองไมเห็นขอผิดพลาดของ

ตนเอง พวกเขาลืมบทเรียนของพระคริสต

ท่ีสอนใหรักกันฉันพี่นอง และส่ิงที่นาสลดใจ

มากทีสุ่ดกค็อืพวกเขาไมรูสึกถงึความสูญเสีย

ของตนเอง ไมไดตระหนักวาความสุขและ

ความชื่นชมยินดีกําลังไปจากชีวิตของตน

เสียแลว และในไมชาคนเหลานี้ก็เดินเขาสู

ความมืดเพราะพากันกีดกันความรักของ

พระเจาออกไปจากจิตใจของตนเอง {CCh

44.1} 

อคัรสาวกยอหนตระหนกัดวีาความรกั

ฉันพี่นองกําลังจางหายไปจากคริสตจักร

และทานเกาะติดอยูกับประเด็นนี้โดยเฉพาะ

แมจนกระทัง่ถงึวนัทีท่านสิน้ชวีติ ทานเรงเรา

บรรดาผูเชื่อทั้งหลายใหสําแดงความรักใน

หมูพี่นองซึ่งกันและกันอยางคงที่ จดหมาย

ที่ทานเขียนไปยังคริสตจักรตางๆ เต็มไป

ดวยแนวคิดนี้ “ทานที่รักทั้งหลาย ขอให

เรารักกันและกัน เพราะวาความรักมาจาก

พระเจา. . . . พระเจาทรงใชพระบตุรองคเดยีว

ของพระองคเขามาในโลก เพื่อเราจะได

ดาํรงชวีติโดยพระบตุร. . . . ทานทีร่กัทัง้หลาย

ถาพระเจาทรงรักเราอยางนั้น เราก็ควรจะ

รักกันและกันดวย” 1 ยอหน 4:7-11 {CCh

44.3}

ในครสิตจกัรของพระเจาทกุวนันีข้าด

ความรักฉันพี่นองเปนอยางมาก คนจํานวน

มากซึ่งอางตัววาเปนผูที่รักพระผูชวยใหรอด

ละเลยที่จะรกัพี่นองคริสเตียนทีส่ามคัคธีรรม

รวมกัน เราตางก็มีความเชื่อเดียวกัน เปน

สมาชิกของครอบครัวเดียวกัน ตางเปนลูก

ของพระบิดาแหงสวรรคองคเดียวกัน และมี
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ความหวังใจในชีวิตอมตะเชนเดียวกัน เม่ือ

เปนเชนนีค้วามผกูพนันีน้าจะมคีวามสนทิสนม

และอบอุนสักปานใด บรรดาชาวโลกกําลัง

จับตามองมาที่พวกเรา คอยดูวาความเชื่อ

ของเรากําลังออกแรงชวยชําระจิตใจของเรา

ใหสะอาดบริสุทธิ์หรือไม พวกเขาไวในการ

จับผิดทุกความบกพรองในชีวิตของเรา ทุก

การกระทําที่ไมคงเสนคงวาของพวกเรา จง

อยาเปดโอกาสใหพวกเขามาตาํหนคิวามเชือ่

ของเรา2 {CCh 44.4}

ความสามคัคแีละการรวมเปนหนึง่คอื
คําพยานที่แข็งแกรงที่สุดของเรา

ไมใชการตอตานของชาวโลกท่ีทําให

เราไดรับภัยอันตรายมากที่สุด แตความชั่ว

รายที่ฟูมฟกอยูในใจของบรรดาผูที่อางตัว

วาเปนผูเชื่อตางหากที่สรางความหายนะ

มากที่สุด และถวงความกาวหนามากที่สุด

ในพระราชกิจของพระเจาของพวกเรา ไมมี

วิธีใดที่จะบั่นทอนจิตวิญญาณของเราได

มากเทากับการทําตัวเปนคนริษยา มีความ

ระแวงสงสยัซึง่กนัและกนั คอยจับผดิคดิราย

กันและกัน “ปญญาอยางนี้ไมใชปญญาที่มา

จากเบื้องบน แตเปนปญญาฝายโลก ฝาย

เนื้อหนังและฝายผีปศาจ เพราะวาที่ไหนมี

ความริษยาและความมักใหญใฝสูง ที่นั่นก็มี

ความวุนวายและการกระทําชั่วทุกอยาง แต

ปญญาจากเบื้องบนนั้นบริสุทธิ์เปนประการ

แรก แลวจึงเปนความสงบสุข การผอนหนัก

ผอนเบา การยอมรับฟง การเต็มเปยมดวย

ความเมตตาและผลดีตางๆ ไมมีการลําเอียง

ไมมีการหนาซื่อใจคด และพวกที่สรางสันติ

ก็จะไดรับผลคือความชอบธรรม” ยากอบ

3:15-18 {CCh 44.4}

ความสามัคคีและการรวมเปนหนึ่ง

ท่ีเกิดขึ้นในหมูพี่นองซึ่งมีอารมณที่แตกตาง

กันเปนคําพยานแข็งแกรงที่สุดในการยืนยัน

วาพระเจาประทานพระบุตรของพระองคมา

ในโลกเพื่อชวยคนบาปใหรอด การจะเปน

พยานเชนนี้ไดคือสิทธิพิเศษของเรา แตเรา

จะทาํเชนนีไ้ดกต็องปฏบิตัติามคาํบญัชาของ

พระครสิต เราตองใหอปุนสิยัของเราหลอหลอม

อยางเขาประสานกันกับพระลักษณะของ

พระองค เราตองเอาความมุงหมายของเรา

ยอมจํานนตามนํ้าพระทัยของพระองค และ

แลวเราจงึจะทาํงานรวมกนัโดยไมมคีวามคดิ

เหน็ทีข่ดัแยงกนั {CCh 44.5}

การยดึตดิกบัความแตกตางเลก็ๆ นอยๆ

จะชักนําไปสูการกระทําที่ทําลายความเปน

พี่นองคริสเตียน จงอยายอมใหศัตรูแสวงหา

ประโยชนจากเราได ขอใหเราพยายามเขา

สนิทใหมากขึ้นกับพระเจาและกับพี่นองซึ่ง

กันและกัน แลวเราก็จะเปนด่ังตนไมแหง

ความชอบธรรมที่พระเจาทรงปลูก และรด

ดวยนํ้าจากสายธารแหงชีวิต และเราจะ

บังเกิดผลมากมายสักเพียงใด พระคริสต

มิไดตรัสไวหรือวา “พระบิดาของเราทรงได

รับพระเกียรติเพราะเหตุนี้ คือเมื่อพวกทาน

เกดิผลมาก” ยอหน 15:8 {CCh 45.1}

เมือ่เราเชือ่คาํอธษิฐานของพระครสิต

ดวยสิ้นสุดใจ เมื่อประชากรของพระเจานํา

คําชี้แนะเขามาใชในชีวิตของตนเองแลว เรา



จะเห็นเอกภาพในทางพฤติกรรมเกิดขึ้น

ทามกลางพวกเราในทุกระดับชั้น พี่นองจะ

ผูกพันกันและกันดวยสายสัมพันธทองคํา

แหงความรักของพระคริสต มีเพียงพระ

วิญญาณของพระเจาเทานั้นที่จะกอใหเกิด

ความเปนหนึ่งเดียวนี้ได พระองคผู ทรงมี

พระทัยที่บริสุทธิ์ทรงชําระบรรดาสาวกของ

พระองคได เมื่อเราเขาสนิทอยูในพระองค

เรากจ็ะเขารวมเปนหนึง่เดยีวกนัในความเชือ่

อนับรสิทุธิ ์เมือ่เราพยายามแสวงหาความเปน

หนึ่งเดียวกันดังที่พระเจาทรงมีพระประสงค

ใหเรากระทํานี้ ก็จะเกิดขึ้นในหมูคณะของ

พวกเรา3 {CCh 45.2}

พระเจาไมทรงประสงคใหเราสราง

สถาบันหลายๆ แหง อาคารใหญโต โอโถง

อวดความภาคภูมิภายนอก แตทรงประสงค

ท่ีจะเหน็การทํางานทีส่ามคัคกีนัในหมูประชากร

ที่ไมธรรมดากลุมหนึ่ง เปนประชากรที่ไดรับ

การเลอืกสรรโดยพระเจาและลํา้คา ผูซึ่งรวม

ตัวกันเปนหนึ่งเดียว มีชีวิตที่ซ อนไวกับ

พระครสิตอยูในพระเจา ทกุคนทาํตามหนาที่

ของตน ในที่ของตน ทุมเทแรงชักจูงที่ดีงาม

ทางความคิด ถอยคําและพฤติกรรม เมื่อ

ผูรับใชทั้งปวงของพระเจากระทําเชนน้ีแลว

ถงึเวลานัน้ พระราชกิจของพระองคในทกุดาน

กจ็ะสาํเรจ็4 {CCh 45.3}

พระเจาทรงเรยีกผูมคีวามเชือ่อนัแทจรงิ

และมีสติป ญญาเข มแข็ง คนที่สามารถ

แยกแยะระหวางความจริงและความเท็จได

แตละคนควรระมัดระวังตัว เอาใจใสในการ

ศึกษาและฝกฝนบทเรียนที่กลาวไวในบท

ท่ีสิบเจ็ดของหนังสือพระธรรมยอหน และ

ถนอมรักษาความเชื่อแหงสัจธรรมอันเปน

อมตะในยุคปจจุบัน เราจําเปนตองรูจักการ

ควบคุมตนเองซึ่งจะทําใหเรามีอุปนิสัยที่

สอดคลองกับคําอธิษฐานของพระคริสต5

{CCh 45.4}

พระผูชวยใหรอดทรงตั้งพระทัยที่จะ

เห็นความสําเร็จของเหลาผูติดตามพระองค

ในการปฏิบัติตามพระประสงคของพระเจา

บรรลุผลครบถวนทุกดาน พวกเขาจําเปน

ตองเปนหนึง่เดยีวกนักบัพระองค แมวาพวก

เขาจะกระจัดกระจายอยูตามที่ตางๆ ทั่วโลก

แตพระเจาไมอาจทําใหพวกเขาเปนอันหนึ่ง

อันเดียวกับพระคริสตไดหากคนเหลานั้น

ไมยอมละท้ิงวธีิของตนเองแทนวธีิของพระองค6

{CCh 45.5}

ความรวมมือ
ในการจัดตัง้สถาบันตางๆ ในทองทีใ่หม

บอยครั้งมีความจําเปนตองมอบหนาที่และ

ความรับผิดชอบแกผู ที่ไมคุ นเคยกับราย

ละเอยีดของงาน บคุคลเหลานีจ้งึทาํงานภาย

ใตความเสียเปรียบ และหากพวกเขาและ

เพื่อนรวมงานไมมีความกระตือรือรนอยาง

ไมเห็นแกตัวตอสถาบันของพระเจาแลว

จะสงผลใหเกิดเรื่องตางๆ ท่ีคอยฉุดความ

กาวหนาของงาน {CCh 45.6}

มหีลายคนรูสกึวาหนาทีก่ารงานทีต่น

ทําอยูนั้นเปนของเขาแตเพียงผูเดียว และ

ไมยอมรับฟงคําแนะนําจากผูใด คนเชนนี้

ไมทราบหลักการที่ดีที่สุดในการทํางาน เมื่อ
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ผูใดเขาไปใหคําแนะนํา เขาก็มักจะรูสึกขุน

เคอืงใจ และยิง่ยดึมัน่ทีจ่ะทาํตามวจิารณญาณ

ทีต่นเองเหน็วาดโีดยไมปรกึษาใคร นอกจากน้ี

ยังมีผูรวมงานบางคนก็ไมเต็มใจชวยแนะนํา

ผูรวมงานดวยกนั บางคนทีไ่มมปีระสบการณ

กไ็มอยากใหคนอืน่รูวาตนเองไมมีความชาํนาญ

ในงานนัน้ๆ แลวกไ็ปทาํเรือ่งผิดพลาด เสยีหาย

ทัง้เวลาและวสัดสุิง่ของ ทัง้นีเ้ปนเพราะพวกเขา

มีความหยิ่งยโสเกินกวาท่ีจะไปขอคําแนะนํา

สัง่สอน {CCh 45.7}

เราคนหาสาเหตุของความยุงยากนี้

ไดไมยากนัก เพราะคนงานเหลาน้ีทําตน

เหมอืนกบัเสนดายทีไ่มยอมพึง่ใคร ทาํตนเปน

อิสระ พวกเขานาจะถือวาตนเองเปนเพียง

ดายเสนหนึ่งซึ่งตองถูกถักเขากับดายเสน

อื่นๆ เพื่อสรางลวดลายที่ตองการบนผืนผา

{CCh 46.1}

สิ่งเหลานี้ทําใหพระวิญญาณของ

พระเจาโทมนัส พระเจาทรงปรารถนาให

เราเรียนรูจากกันและกัน การดํารงตนอยาง

อิสระที่ไมผานการชําระใหบริสุทธิ์ทําให

พระองคทาํงานรวมกบัพวกเราไมได ซาตาน

ชื่นใจอย างล นพนเมื่อเห็นสภาพเช นนี้

{CCh 46.2}

ผูรับใชทุกคนจะตองไดรับการทดสอบ

วาเขาเปนผู ที่ทํางานเพื่อใหสถาบันของ

พระเจาเจริญกาวหนาขึ้นหรือไม หรือวา

ทาํงานเพือ่ผลประโยชนของตนเอง

การถือเอาความเห็นของตนเองเปน

ใหญและการทําตามใจชอบเปนบาปท่ีแทบ

จะไมมีความหวังในการแกไข สิ่งนี้ขัดขวาง

ความเจริญกาวหนาในทุกดาน เมื่อผู ใดมี

ความบกพรองในอุปนิสัยของตน แตหาได

สํานึกตนไม เม่ือเขาจมปลักอยูกับความ

พอเพียงของตนเอง จนมองไมเห็นความผิด

ของตนเอง เขาจะไดรับการชําระใหสะอาด

ไดอยางไร? “คนแขง็แรงไมตองการหมอ แต

คนเจ็บปวยตองการ” มัทธิว 9:12 ผูใดจะ

ปรับปรุงตนเองไดอยางไรหากหลงคิดอยู 

เสมอวาวิธีการของตนนั้นถูกตองสมบูรณ

แลว? {CCh 46.4}

ไมมีใคร นอกจากคริสเตียนที่มอบ

ถวายชีวิตจิตใจแดพระเจาโดยสิ้นเชิงเทานั้น

ทีจ่ะเปนสภุาพบรุษุทีแ่ทจรงิได 7 {CCh 46.5}

R

(1)8T 240; (2) 8T 240-242; (3) 8T 242, 243; (4) 8T 183; (5) 8T 239; (6) 8T 243; (7) 7T 197-200.
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8

“ถาเราสารภาพบาปของเรา พระองค

ทรงซือ่สตัยและเทีย่งธรรม กจ็ะทรงโปรดยก

บาปของเรา และจะทรงชําระเราใหพนจาก

การอธรรมทัง้สิน้” 1 ยอหน 1:9 {CCh 47.1}

พระเจาทรงประสงคใหเราสารภาพ

บาปของตนเอง และถอมใจลงตอพระองค

แตในขณะเดียวกันเราควรมีความเชื่อมั่นใน

พระองคผูทรงเปนเหมือนพระบิดาออนโยน

จะไมละทิง้ผูทีม่อบความไววางใจตอพระองค

พวกเรามากมายดําเนินไปตามทางทีม่องเห็น

ไมใชเดินไปดวยความเชื่อ เราเชื่อในสิ่งที่

มองเห็น แตไมเคยชืน่ชมคณุคาของพระสญัญา

อันประเสริฐที่พระเจาประทานใหผานทาง

พระวจนะของพระองค และไมมีอะไรอีกแลว

ท่ีจะหลูเกยีรตพิระเจามากไปกวาการไมวางใจ

ในสิ่งที่พระองคตรัส และสงสัยวาพระเจา

ทรงจรงิใจตอเราหรอืไม หรอืวาพระองคทรง

กาํลงัหลอกลวงเราอยู {CCh 47.2}

พระเจาไมทรงละทิง้เราเพราะบาปของ

เรา เราอาจทําผิดไดและทําใหพระวิญญาณ

ของพระองคเศราสลดพระทัย แตเม่ือเรา

กลบัใจใหมและเขามาหาพระองคดวยจิตใจที่

สํานึกผิด พระองคจะไมทรงปฏิเสธเรา ยังมี

อุปสรรคมากมายท่ีตองกําจัดออกไป ความ

รูสึกที่ไมถูกตองซ่ึงยังคางคาอยูในใจ ความ

เยอหยิ่งที่มีอยู การถือตัว ความไมอดทน

และขี้บน สิ่งตางๆ เหลานี้แยกเราออกจาก

พระเจา บาปจะตองถกูสารภาพ พระคณุของ

พระเจาจะตองทํางานลึกลงไปในจิตใจมาก

กวานี้ บรรดาผูที่รู สึกออนแอและทอแทใจ

เปนคนเขมแข็งของพระเจาและทํางานอัน

ทรงเกยีรตแิดองคจอมเจานายได แตพวกเขา

ตองทํางานจากจุดยืนที่สูงสง ตองไมยอมให

แรงจงูใจทีเ่หน็แกตวัมามอีทิธพิลตอพวกเขา

{CCh 47.3}

เราตองเรยีนรูจากโรงเรยีนของพระครสิต

ไมมสีิง่ใดนอกจากความชอบธรรมของพระองค

เทานั้นที่จะทําใหเรามีสิทธิ์รับพระคุณแหง

พระสญัญาของพระองค เราเฝาปรารถนาและ

พยายามท่ีจะไดพระพรเหลานั้นมานานแลว

แตยังไมไดรับเพราะเรามัวแตไปบมเพาะ

ความคิดที่วาเราเองมีความสามารถทําอะไร

บางอยางที่ควรคาจะไดรับพระพรเหลานั้น

ทั้งๆ ที่เชื่อวาพระเยซูคือพระผูชวยใหรอด

ผูทรงพระชนมอยู เราก็ยังไมยอมมองขาม

ตวัเราเอง เราตองไมคิดวาคุณงามและความดี

ของตนเองจะชวยเราใหรอด พระคุณของ

พระครสิตเทานัน้คอืความหวงัแหงความรอด

ของเรา องคพระผูเปนเจาตรัสผานผูเผย

พระวจนะวา “ใหคนอธรรมละทิง้ทางของเขา

และคนชัว่ละทิง้ความคดิของเขา ใหเขากลบั

มายงัพระยาหเวห และพระองคจะทรงเมตตา
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เขา และยงัพระเจาของพวกเรา เพราะพระองค

ทรงมีการอภัยอยางเหลือลน” อิสยาห 55:7

เราตองเชือ่พระสญัญาอนัแทจรงิของพระเจา

และไมรับความเชื่อท่ีเกิดจากความรูสึก เม่ือ

เราวางใจพระเจาอยางเต็มที่ เมื่อเราพึ่งพา

คณุความดขีองพระเยซใูนฐานะพระผูชวยให

รอดที่ทรงอภัยบาปแลว เราก็จะไดรับความ

ชวยเหลือทุกประการตามท่ีเราปรารถนา

{CCh 47.4} 

เรามองอตัตาราวกบัวาเรามฤีทธิเ์ดช

ที่จะชวยตัวเองใหรอดได แตพระเยซูทรง

ส้ินพระชนมเพือ่เรากเ็พราะเราเองหมดหนทาง

ทีจ่ะทาํเชนนีไ้ด ในพระองคทีเ่รามคีวามหวงั

มีทางชําระบาปของเรา มีความชอบธรรม

ของเรา เราไมควรทอใจและกลัววาไมมี

พระผูชวยใหรอดหรือพระองคไมเมตตาเรา

ขณะนีพ้ระองคกาํลงัทรงปฏบิตัหินาทีเ่พือ่เรา

ทั้งหลาย เชิญชวนใหเราเขาไปหาพระองค

ในสภาพที่เราหมดสิ้นหนทาง และเพื่อรับ

การชวยใหรอด เราลบหลูเกียรติพระองค

ดวยการไมเชื่อ เปนเรื่องท่ีนาประหลาดยิ่ง

นักที่เราปฏิบัติตอพระสหายที่ดีที่สุดของเรา

เชนนี้ เราเขาพักในพระองคดวยความมั่นใจ

นอยนิดเพียงไร พระองคผูทรงสามารถชวย

เราใหรอดจนถงึทีส่ดุ พระผูประทานทกุหลกัฐาน

แหงความรักอันยิ่งใหญของพระองคแกเรา

{CCh 47.5}

พี่นองของดิฉัน คุณยังคาดหวังวา

ความดขีองคณุจะเปนทีพ่อพระทยัของพระเจา

และยังคงคิดวาจะตองปราศจากบาปเสีย

กอนจึงจะวางใจในฤทธิ์อํานาจชวยใหรอด

ของพระองคอยู อีกหรือ? หากยังขบคิด

ปญหาเชนนี้อยูในใจ ดิฉันเกรงวาคุณจะไมมี

กําลังเขมแข็งพอและแลวในที่สุดคุณก็จะ

ทอใจ {CCh 48.1}

ขณะอยูในถิน่กนัดารนัน้ เมือ่พระเจา

ทรงอนุญาตใหงูพิษออกกัดคนอิสราเอลท่ี

กอการจลาจล พระองคทรงบัญชาใหโมเสส

สรางงูทองสัมฤทธิ์แลวยกขึ้น และบัญชา

ใหผู ที่ถูกงูกัดมองไปที่งูนั้นแลวพวกเขาก็

หายและมีชีวิตอยูตอไป แตมีคนจํานวนมาก

ไมประสบผลจากการบาํบดันีจ้ากสวรรค คน

ตายและคนบาดเจ็บมีมากมายอยู รอบตัว

พวกเขา และคนเหลานี้รูดีวาหากปราศจาก

การทรงชวยของพระเจาแลวพวกเขาตอง

ตายแน แตพวกเขากย็งัรองโอดครวญเพราะ

บาดแผล ความเจ็บปวด ความกลัววาจะ

ตายแน จนหมดกําลัง และนัยนตาเริ่มเหมอ

ลอย แทนทีจ่ะไดรบัการรกัษาใหหายในทนัที

{CCh 48.2}

“โมเสสยกงขูึน้ในถิน่ทรุกนัดารอยางไร 

บุตรมนุษยจะตองถูกยกขึ้นอยางนั้น เพื่อ

ทุกคนท่ีวางใจพระองคจะไดชีวิตนิรันดร”

ยอหน 3:14, 15 ถาคุณตระหนักถึงความ

ผิดบาปของตนเอง อย ามัวไปเสียแรง

ครํ่าครวญถึงบาปเหลานั้น แตจงมองไปและ

มีชีวิต พระเยซูคือพระผูชวยใหรอดพระองค

เดยีวของเรา และแมวาคนนบัลานทีต่องการ

การรักษาจะปฏิเสธความเมตตาที่เสนอให

ของพระองค ผู ใดท่ีวางใจในพระคุณของ

พระองคจะไมถูกปลอยใหพินาศ ขณะที่เรา

ตระหนักถึงสภาพที่ชวยเหลือตนเองไมได
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หากไมมีพระคริสต เราตองไมทอใจ แตให

วางใจในพระผูชวยใหรอดผูทรงสละพระชนม

และทรงเปนขึ้นจากความตายของเรา จิต

วิญญาณที่ยากไร เจ็บปวยและทอแทเพราะ

บาป จงมองไปทีพ่ระองคและมชีวีติอยูตอไป

พระเยซูทรงมอบพันธสัญญาดวยพระวจนะ

ของพระองควาจะทรงชวยเหลอืทกุคนทีเ่ขามา

หาพระองคใหไดรบัความรอด {CCh 48.3}

จงเขามาหาพระเยซแูละรบัการพกัผอน

และสันติสุข คุณรับพ ระพรนี้แมในปจจุบันนี้

ได ซาตานแนะวาคุณเปนคนขาดหนทาง

ชวยเหลือและไมอาจใหพรแกตนเองได จริง

อยูคุณขาดการชวยเหลือใดๆ แตจงเชิดชู

พระเยซูไวตอหนาซาตาน และพูดกับมันวา

“ฉันมีพระผู ชวยใหรอดผู ทรงเปนขึ้นจาก

ความตาย ฉนัไววางใจในพระองคและพระองค

จะไมทอดทิ้งฉันใหตองทนทุกขเพราะถูก

ทําลาย ในพระนามของพระองคฉันจะมีชัย

พระองคคือผู ชอบธรรมของฉัน และเปน

มงกุฎแหงความชื่นชมยินดีของฉัน” ขอ

อยาใหผูหนึ่งผูใดรูสึกวาเขาเปนคนที่สิ้นหวัง

เพราะความจริงมิไดเปนอยางนั้น คุณอาจ

รูสึกวาตนเองเปนคนผิดบาปและชําระไมได

แตเพราะเหตุนี้เองท่ีคุณตองการพระผูชวย

ใหรอด หากคุณมีบาปท่ีตองสารภาพ อยา

ชักชาเสียเวลา จงสารภาพเสีย วินาทีน้ีเปน

โอกาสทอง “ถาเราสารภาพบาปของเรา

พระองคทรงซือ่สตัยและเทีย่งธรรม กจ็ะทรง

โปรดยกบาปของเรา และจะทรงชําระเรา

ใหพนจากการอธรรมทั้งสิ้น” 1 ยอหน 1:9

บรรดาผูหวิกระหายความชอบธรรมจะไดอิม่

บรบิรูณ เพราะพระเยซทูรงสญัญาไวเชนนัน้

พระผู ช วยใหรอดผู ประเสริฐทรงเหยียด

พระหัตถออกตอนรับเรา และพระองคผู มี

พระทัยอันเป ยมลนดวยความรักกําลังรอ

คอยทีจ่ะอวยพระพรแกเรา {CCh 48.4}

บางคนดเูหมอืนจะรูสกึวาตนเองตอง

ผานการทดลองเพื่อพิสูจนใหพระเจาเห็น

วาเขาปฏิรูปตนเองแลวกอนที่เขาจะทูลขอ

พระพรจากพระองค แตจิตวิญญาณที่ลํ้าคา

เหลานี้อางขอพระพรของพระองคไดแมใน

ขณะนี้ พวกเขาจําเปนตองมีพระคุณของ

พระองค ตองมีพระวิญญาณของพระคริสต

มาชวยเสริมความเขมแข็งยิ่งขึ้น หาไมแลว

พวกเขาจะไมสามารถปลูกฝงอุปนิสัยของ

ครสิเตียนได พระเยซทูรงโปรดปราณทีจ่ะให

เราเขามาหาพระองคในสภาพที่เราเปนอยู

คอืในสภาพของคนบาป ชวยเหลอืตวัเองไมได

ตองพึง่พงิในพระองค {CCh 48.5}

การกลบัใจใหม รวมท้ังการอภัยโทษเปน

ของประทานจากพระเจาผานทางพระเยซคูรสิต

ผานทางพระวิญญาณบริสุทธิ์เราจึงสํานึกถึง

บาปของเราและเหน็ความจาํเปนทีต่องไดรบั

การอภัยโทษ ไมมีผูใดนอกจากผูท่ีมีจิตใจ

สาํนกึผดิจะไดรบัการอภยับาป แตเปนเพราะ

พระคุณของพระเจาซึ่งทําใหจิตใจเหลานั้น

สาํนกึผดิ พระองคทรงคุนเคยกบัความออนแอ

และความเจ็บปวดของเรา และพระองคจะ

ทรงชวยเหลอืเรา {CCh 49.1}

บางคนที่เขามาหาพระเจาโดยการ

กลบัใจใหมและสารภาพผดิ และแมกระทัง่เชือ่

ดวยวาบาปทั้งหลายของตนไดรับการอภัย
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แลว ยังพลาดที่จะทวงขอพระสัญญาของ

พระเจาตามทีพ่วกเขาสมควรจะได คนเหลานี้

มองไมออกวาพระเยซูทรงเปนพระผูชวยให

รอดผูสถิตอยูขางพวกเขาตลอดเวลา และ

ไมพรอมที่จะถวายจิตวิญญาณของตนเองไว

ในการดูแลของพระองค พ่ึงพาพระองคเพ่ือ

บมเพาะพระคุณที่เริ่มตนไวแลวใหถึงความ

ไพบลูยในจติใจของพวกเขา ในขณะทีพ่วกเขา

คิดวาถวายตนแดพระเจาแลว ก็ยังคงเก็บ

ความรูสึกวางใจในตนเองอยูอีกมาก ยังมี

จติวญิญาณอกีมากมายทีรู่ผดิชอบแตเชือ่มัน่

พระเจาเพียงสวนหน่ึงและเชื่อม่ันตนเอง

อีกสวนหนึ่ง พวกเขาไมเขาหาพระเจาเพ่ือ

ใหพระองคพิทักษรักษาพวกเขาดวยฤทธิ์

อํานาจของพระองค แตพ่ึงการเฝาระวังตอ

การทดลอง และทําสิ่งท่ีคิดวาสามารถชวย

พวกเขาเปนทีย่อมรบัของพระองค ความเชือ่

เชนนี้ไมทําใหเขาเปนผูมีชัย บุคคลเชนนี้

ทุมเทอยางไรจุดมุงหมาย จิตวิญญาณของ

พวกเขาตกอยูในการจองจําตลอดไป และ

พวกเขาจะไมพบกบัการพกัผอนจนกวาจะวาง

ภาระเหลานั้นไวตรงพระบาทของพระเยซู

{CCh 49.2}

เปนเรือ่งจาํเปนทีต่องคอยระมดัระวงัตวั
และมีความกระตือรือร นในการถวายตัว
อยางจริงจังอยูตลอดเวลา แตส่ิงเหลานี้จะ
เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เมื่อจิตวิญญาณ
ไดรับการดูแลเอาใจใสโดยฤทธานุภาพของ
พระเจาผานทางความเชื่อ เราทําสิ่งใดไมได
ไมไดอยางแนนอน ที่จะนําเสนอตัวเราเอง
ใหเปนที่ชอบพระทัยของพระเจา เราจะตอง
ไมวางใจตนเองเลยหรือผลงานดีของเรา แต
เมื่อในขณะที่เราเปนคนบาปเปนคนทําผิด
เขามาหาพระครสิต เรากจ็ะพบกบัการพกัผอน
ในความรกัของพระองค พระเจาจะทรงยอมรบั
ทุกคนท่ีมาหาพระองค ท่ีวางใจอยางส้ินเชิง
ในคุณความดีของพระผูชวยใหรอดที่ทรงถูก
ตรึงบนกางเขน ความรักผุดขึ้นในหัวใจ อาจ
ไมมีความรูสึกตื่นเตน แตจะเกิดความเชื่อ
วางใจที่เต็มไปดวยสันติสุข ภาระทุกอยาง
จะเบาลง เพราะแอกของพระคริสตนั้นก็พอ
เหมาะ ภาระหนาท่ีกลายเปนส่ิงท่ีนาชื่นชม
และการเสียสละเปนเรื่องที่นายินดี หนทาง
ท่ีแตเดิมดูเหมือนจะมืดมนก็จะสวางขึ้นดวย
แสงสวางจากพระองคผูทรงเปนดวงอาทิตย
แหงความชอบธรรม นี่คือการดําเนินตาม
ความสวางเพราะพระคริสตทรงอยูในความ
สวางไสว1 {CCh 49.3}

R

1 1SM 350-354.
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พระผูชวยใหรอดของเราทรงอางสทิธิ์

ทกุสิง่ทีเ่ปนของเรา พระองคทรงเรยีกรองเรา

ใหมอบถวายความคดิอนัดบัแรกและศกัดิส์ทิธิ์

ที่สุด ความรักบริสุทธิ์และแรงกลาท่ีสุดให

พระองค หากเรามสีวนรวมในพระลกัษณะของ

พระเจาอยางแทจริงแลว หัวใจและริมฝปาก

ของเราจะมีคําถวายสรรเสริญของพระองค

อยู เสมอ ความปลอดภัยเดียวของเราคือ

การมอบถวายตัวเราท้ังหมดใหพระองคและ

เจรญิขึน้อยางคงทีใ่นพระคณุและความรอบรู

ในความจรงิ1 {CCh 50.1}

การชําระใหบริสุทธิ์ตามพระคัมภีร

ศักดิ์สิทธิ์ตองเกี่ยวของกับทุกดานของชีวิต

นั่นคือ ฝายจิตวิญญาณ จิตใจ และรางกาย

น่ีคอืแนวคดิทีถ่กูตองของการอทุศิตวัทัง้หมด

ถวายพระเจา อาจารยเปาโลอธิษฐานขอให

คริสตจักรที่เมอืงเธสะโลนิกาไดรับพระพรยิ่ง

ใหญนี้ “ขอใหพระเจาแหงสันติสุขทรงชําระ

ทานทั้งหลายใหเปนคนบริสุทธิ์หมดจด และ

ทรงรักษาทั้งวิญญาณ จิตใจ และรางกาย

ของทานไวใหปราศจากการติเตียน จนถึง

วันที่พระเยซูคริสตองคพระผูเปนเจาของเรา

เสดจ็มา” 1 เธสะโลนกิา 5:23 {CCh 50.2} 

ในแวดวงฝายศาสนามีทฤษฎีเรื่อง

การชําระใหบริสุทธิ์ที่ไมถูกตองในตัวมันเอง

และมีอิทธิพลที่อันตราย ในหลายกรณี ผูคน

มากมายทีอ่างตวัวาไดรบัการชาํระใหบรสิทุธิ์

หาไดรับของแทไม การชําระบริสุทธ์ิของ

พวกเขาเพียงแตประกอบดวยการพูดและ

การบชูายกยองตนเอง {CCh 50.3}

พวกเขาละทิง้เหตผุลและวจิารณญาณ

ยึดทุกสิ่งทุกอยางตามความรู สึกของตน

อางถึงการชําระใหบริสุทธ์ิตามอารมณที่

ตนเองเคยประสบมาในบางครั้ง พวกเขาดื้อ

และดันทุรังอยางไรเหตุผลยืนกรานอาง

ความบริสุทธิ์ดวยการพูดมาก แตไมแสดง

พฤติกรรมเพื่อเปนเครื่องพิสูจน ผูที่อางตัว

วาไดรับการชําระใหบริสุทธิ์เหลานี้ไมเพียง

หลอกลวงจิตวิญญาณของตนเองเทานั้นแต

ยังสงผลชักจูงผูอื่นที่ปรารถนาปฏิบัติตาม

นํ้าพระทัยของพระเจาอยางแทจริงใหหลง

กระทาํผดิไปดวย จะไดยนิคาํพดูซํา้ซากของ

คนเหลานี้วา “พระเจาทรงนําเรา พระเจา

ทรงสอนเรา ชีวิตของเราไมมีบาป!” หลาย

คนที่เขามาสัมผัสกับคนเชนนี้จะพบกับบาง

สิ่งซึ่งลี้ลับและยากตอการเขาใจ แตเปนสิ่งที่

ไมเหมอืนพระลกัษณะของพระ ครสิต ผูเดียว

ผูทรงเปนแบบอยางทีแ่ทจรงิ2. {CCh 50.4}

ชีวิตของการชําระใหบริสุทธิ์เปนงาน

ที่ตองทําอยางตอเนื่อง ขั้นตอนตางๆ ไดถูก

กําหนดใหเราแลวตามที่อาจารยเปโตรกลาว

ไววา “ดวยเหตุนี้เอง พวกทานจงพยายาม
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อยางที่สุดที่จะเอาคุณธรรมเพิ่มความเชื่อ

ของพวกทาน เอาความรูเพ่ิมคุณธรรม เอา

การควบคมุตวัเองเพิม่ความรู เอาความทรหด

อดทนเพิ่มการควบคุมตัวเอง และเอาความ

ยําเกรงพระเจาเพิ่มความทรหดอดทน เอา

ความรักฉันพี่นองเพ่ิมความยําเกรงพระเจา

และเอาความรักเพิ่มความรักฉันพี่นอง ถา

สิ่งเหลานี้เปนคุณลักษณะของพวกทานและ

เพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆ ก็จะทําใหพวกทานเปน

คนไมไรประโยชน และไมไรผลในการรูจัก

พระเยซูคริสตองคพระผูเปนเจาของเรา” 2

เปโตร 1:5-8 “เพราะเหตุน้ัน พี่นองทั้งหลาย

จงพยายามมากขึ้นท่ีจะยืนยันการทรงเรียก

และทรงเลอืกพวกทานนัน้ เพราะวาถาพวกทาน

ทาํเชนนัน้ ทานจะไมมวีนัลมลง เพราะโดยวธิน้ีี

ทางทีจ่ะเขาอาณาจกัรนรินัดรของพระเยซูครสิต

องคพระผูเปนเจาและพระผูชวยใหรอดของเรา

จะถกูจดัเตรยีมอยางพรอมมลูใหกบัพวกทาน”

2 เปโตร 1:10, 11 {CCh 50.5} 

นี่คือวิถีทางหน่ึงที่เราม่ันใจไดวาเรา

จะไมพลาด ผูที่ปฏิบัติตนดวยแผนของการ

เพ่ิมเติมเพื่อไดมาซ่ึงพระคุณของคริสเตียน

จะไดรับการรบัประกนัวาพระเจาจะทรงกระทาํ

พระราชกจิดวยแผนทวคีณุเพือ่พระราชทาน

ของประทานฝายวญิญาณใหแกคนเหลานัน้3

{CCh 51.1}

การชาํระใหบรสิทุธิม์ใิชเปนงานชัว่ครู

ชั่วยาม ชั่วโมงเดียว หรือ เพียงวันเดียว แต

เปนการเตบิโตในพระคณุทีเ่ปนไปอยางตอเนือ่ง

ในแตละวัน เราไมรูวาความขัดแยงของวัน

ถัดไปจะรุนแรงปานใด ซาตานมีชีวิตอยูและ

ยังทํางานของมันอยางขันแข็ง เราจะตอง

รองขอความชวยเหลือและทูลขอกําลังจาก

พระเจาทุกวันอยางกระตือรือรนเพื่อตอสู 

กับมัน ตราบใดที่ซาตานยังครอบครองอยู

เรายังมีกิเลสของตนเองท่ีตองบังคับ มีการ

ทดลองรอบดานท่ีตองเอาชนะและจะไมมี

แหงใดทีเ่ปดโอกาสใหหยดุพกัได ไมมสีถานที่

จดุใดทีเ่มือ่เราไปถงึเราจะพดูไดวาเรากาวไป

ถงึความบรบิรูณแลว {CCh 51.2}

ชีวิตคริสเตียนเปนการเดินขบวนที่

รกุคบืไปขางหนา พระเยซทูรงเปนผูขดัเกลา

และชําระจิตใจประชากรของพระองคและ

เม่ือพระฉายาของพระองคสะทอนในชีวิต

ของคนเหลานี้ไดอยางสมบูรณแลว พวกเขา

ก็เปนคนที่สมบูรณและบริสุทธิ์และพรอมที่

จะเขาไปยังแผนดินสวรรค คริสเตียนทุกคน

มีภารกิจยิ่งใหญที่ตองรับผิดชอบ เราไดรับ

บญัชาใหชาํระตนเองจากมลทนิของเนือ้หนงั

และวิญญาณจิตเพื่อดํารงชีวิตที่บริสุทธิ์ใน

ความยําเกรงพระเจา สิ่งเหลานี่คือภารกิจ

ยิ่งใหญท่ีเราตองปฏิบัติ คริสเตียนมีหนาท่ี

การงานท่ีจะตองกระทําอยางคงท่ี ทุกก่ิงซึ่ง

ติดสนิทกับเถาจะไดรับชีวิตและกําลังจาก

เถาเพือ่เกดิผล4 {CCh 51.3}

อยาใหผู ใดหลอกตัวเองโดยเชื่อวา

พระเจาทรงยกโทษและอวยพระพรใหในขณะ

ที่ยังคงเหยียบย่ํากฎบัญญัติขอหนึ่งขอใด

ของพระองค การทําบาปโดยเจตนาจะทําให

พระสุรเสียงการเปนพยานของพระวิญญาณ

ดบัไปและแยกจิตวิญญาณออกไปจากพระเจา

ไมวาจะมคีวามรูสกึฝกใฝในศาสนาอนัรอนรน



อยางไรกต็าม พระเยซปูระทบัในวญิญาณจติ

ของผูที่ละเลยพระบัญญัติของพระเจาไมได

พระเจาทรงใหเกียรติแกผู ถวายเกียรติแด

พระองคเทานัน้5 {CCh 51.4}

เมื่ออาจารยเปาโลเขียนวา “พระเจา

แหงสันติสุขทรงชําระทานท้ังหลายใหเปน

คนบริสุทธิ์หมดจด” 1 เธสะโลนิกา 5:23

ทานมิไดสอนพี่นองทั้งหลายใหพยายาม

กาวไปสูมาตรฐานซึง่เปนไปไมไดทีจ่ะกาวไป

ใหถึง ทานไมไดอธิษฐานเพื่อใหพี่นองไดรับ

พระพรทีไ่มไดเปนไปตามนํา้พระทยัของพระเจา

แตทานแนใจวาทุกคนที่เหมาะสมในการพบ

กับพระคริสต อย างสันติสุขนั้นจะตองมี

อุปนิสัยท่ีสะอาดและบริสุทธิ์ (โปรดอาน 1

โครินธ 9:25-27 และ 1โครินธ 6:19, 20)

{CCh 51.5}

หลักการท่ีถูกตองของคริสเตียนจะ

ไมหยุดเพื่อหยั่งผลที่เกิดขึ้น จะไมถามวา

คนอื่นคิดอะไรบางเมื่อขาพเจาทําอยางนี้?

หรอืวาหากขาพเจาทาํสิง่นัน้จะมผีลกระทบตอ

อนาคตฝายโลกของขาพเจาอยางไร? ความ

ตองการมากทีส่ดุของบรรดาบตุรของพระเจา

คอืการรูวาพระองคทรงประสงคใหเขาทาํอะไร

เพื่อผลงานของพวกเขาจะถวายเกียรติแด

พระองค พระเจาประทานโอกาสมากมาย

เพื่อให หัวใจและชีวิตของคนทั้งหลายที่

ติดตามพระองคอยูภายใตการควบคุมของ

พระคณุของพระเจา เพ่ือพวกเขาจะเปนแสง

ทีส่วางและลกุโชตชิวงในโลก6 {CCh 51.6}

หลักฐานอันแทจริงของการชําระให
บรสิทุธิแ์ลว

พระผู ชวยใหรอดของเราทรงเปน

ความสวางของโลกแตโลกหาไดรูจักพระองคไม

พระองคทรงปฏิบัติพระราชกิจแหงเมตตา

คุณอยูเสมอ สองสวางชี้นําทางเดินใหแก

ทุกคน แตพระองคไมทรงเคยเรียกรองคน

ท้ังหลายที่พระองคทรงคลุกคลีอยู ดวยให

มองดูคุณความดีท่ีพระองคมิทรงไดยกขึ้น

เปนแบบอยาง เชนการปฏิเสธความตองการ

ของตนเอง การเสียสละตนเองเพือ่ผูอืน่ และ

การเอื้อเฟอเผื่อแผ ชาวยิวไมชื่นชอบชีวิต

เชนนี้ พวกเขาคิดวาศาสนาของพระองค

ไรคุณคาเพราะไมเปนไปตามมาตรฐานอัน

เครงครัดในศาสนาของพวกตน ชาวยวิตดัสนิ

วาพระคริสตไมเครงครัดในศาสนาทั้งดาน

จิตวิญญาณหรืออุปนิสัย เพราะศาสนาของ

พวกเขาประกอบดวยการโออวด การอธษิฐาน

ตอหนาสาธารณชน และกิจกรรมการกุศล

ที่หวังผลตอบแทน การเกิดผลที่มีคุณคา

ที่สุดของการชําระใหบริสุทธ์ิคือพระคุณแหง

ความถอมใจ เมื่อพระคุณสถิตรวมอยูในใจ

อิทธิพลของพระคุณจะหลอหลอมอารมณ

เฝาคอยพระเจาและมอบถวายความต้ังใจให

อยูภายใตนํ้าพระทัยของพระองคอยูตลอด

เวลา {CCh 51.7}

การปฏิเสธความตองการของตนเอง

การเสียสละตนเองเพื่อผูอื่น ความเอื้อเฟอ

เผื่อแผ ความเมตตา ความรัก ความอดทน

เขมแข็งและความเชื่อวางใจแบบคริสเตียน

เปนผลทีแ่สดงออกทกุวนัของผูทีต่ดิสนทิกบั
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พระเจาอยางแทจรงิ การกระทาํของพวกเขา

อาจไมถูกโฆษณาประกาศใหชาวโลกรับรู 

แตทุกวันพวกเขาเองตองปล้ําสูกับความชั่ว

และกาํชยัชนะอนัลํา้คาเหนอืการทดลองและ

ความผิด คํามั่นสัญญาอันศักดิ์สิทธิ์ไดรับ

การเสริมสรางขึ้นใหมและถือรักษาดวย

พละกําลังที่ไดมาโดยคําอธิษฐานและการ

เฝาระวังอยางจริงจัง คนใจรอนรนศรัทธา

อยางแรงกลามองไมเห็นความตรากตรํา

พากเพยีรของคนทาํงานอยางเงยีบๆ เหลานี้

แตสายพระเนตรของพระเจาผู ทรงเขาถึง

ความลีล้บัของจติใจ ทรงมองเหน็และยอมรบั

ดวยความพอพระทยัถงึความพยายามทัง้หมด

ที่ทุมเทไปอยางถอมตนและออนนอม การนี้

ตองอาศัยเวลาอันยาวนานของการทดสอบ

เพ่ือเปดเผยอปุนสิยัทีเ่ปยมดวยความรกัและ

ความเชือ่ใหปรากฏ เมือ่การทดลองและความ

สับสนเกิดขึ้นในคริสตจักร เม่ือน้ัน ความ

กระตือรือรนที่แนวแนและความรักท่ีอบอุน

ของผูติดตามพระคริสตดวยความจริงใจจะ

ไดรบัการพฒันา {CCh 52.1}

บรรดาผูทีเ่ขามาอยูในแวดวงอทิธพิล

ของเขา [บุคคลที่เครงครัดในศาสนาอยาง

แทจริง] จะรับรูถึงความงามและกล่ินหอม

ของชีวิตคริสเตียนของเขา โดยท่ีเขาเองไมรู

สึกตัว เพราะสิ่งเหลานี้กลมกลืนกับนิสัยและ

สิ่งที่ชอบพอของเขาไดอยางดี เขาอธิษฐาน

ขอความกระจางจากพระเจา และชอบท่ีจะ

ดาํเนินไปในความกระจางนัน้ การปฏบิตัติาม

นํา้พระทัยของพระบดิาแหงสวรรคเปนอาหาร

และเครือ่งดืม่ของเขา ชวีติของเขาซอนอยูกบั

พระคริสตในพระเจา แตถึงกระนั้นเขาหาได

โออวดถงึสิง่เหลานีไ้ม หรอืแมจะมคีวามรูสกึ

เชนนัน้ดวย พระเจาทรงพระสรวลและโสมมนสั

ย่ิงนักตอคนที่ออนนอมเหลานี้ผู ซึ่งดําเนิน

อยางใกลชดิตามรอยพระบาทของพระอาจารย

ทูตสวรรคสนใจพวกเขาและปรารถนาที่จะ

วนเวียนอยูรอบวิถีทางของเขา ผูที่ยกยอง

ตนเองและชืน่ชอบกบัการอวดความโดดเดน

ของผลงานของตนจะมองคนเหลานีว้าไรคณุคา

แตทูตสวรรคเอียงกายลงมาหาพวกเขาดวย

ความรักและเปนเสมือนกําแพงไฟลอมรอบ

พวกเขาไว 7 {CCh 52.2}

ดาเนยีลเปนแบบอยางของชวีติทีช่าํระ
ใหบริสุทธิ์แลว

ชีวิตของดาเนียลเปนภาพดลใจซึ่ง

แสดงใหเห็นถึงอุปนิสัยที่ชําระใหบริสุทธิ์

แลว เปนบทเรียนสําหรับทุกคนโดยเฉพาะ

อยางยิ่งสําหรับเยาวชน เปนการปฏิบัติ

อยางเครงครัดตามขอกําหนดของพระเจา

ซึ่งเปนประโยชนตอสุขภาพของรางกายและ

จิตใจ เพื่อกาวไปใหถึงมาตรฐานขั้นสูงสุด

ของศีลธรรมและสติปญญา จําเปนอยางยิ่ง

ที่จะตองแสวงหาพระปญญา และพระกําลัง

จากพระเจาและรักษาการประมาณตนอยาง

เครงครัดในนสิยัทุกอยางของชวีติ8 {CCh 52.3}

ความประพฤติของดาเนียลย่ิงไรท่ีติ

มากเทาใด ศัตรขูองเขากย่ิ็งเพิม่ความเกลยีดชงั

และตอตานเขามากข้ึนเทานัน้ พวกเขาเตม็ลน

ดวยความแคนอยางบาคลั่งเพราะหาเหตุ

จบัผดิเขาในเรือ่งศลีธรรมหรอืหนาทีก่ารงานที่
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รบัผดิชอบไมได เพือ่นาํมาใชเปนขอกลาวหา

ใสรายได คนเหลาน้ีจึงกลาววา “ไมมีทาง

หาเหตุฟ องดาเนียลได นอกจากเราจะ

หาเหตุในเรื่องธรรมบัญญัติแหงพระเจาของ

เขา” ดาเนยีล 6:5 {CCh 52.4}

เรื่องนี้ชางเปนบทเรียนที่ดีสําหรับ

คริสเตียนทั้งหลายเพียงไร สายตาริษยาท่ี

เฉยีบไวตางคอยจองมองดาเนยีลวนัแลววนัเลา

ความเกลียดชังย่ิงเพ่ิมความเขมขนในการ

เฝาคอยจบัผดิเขา ถงึกระนัน้พวกเขากไ็มอาจ

จบัผดิคาํพดูหรอืการกระทาํใดๆ ในชวีติของ

ดาเนียลได และดาเนียลเองก็ไมเคยอวดอาง

วาชีวิตของตนไดรับการชําระใหบริสุทธิ์แลว

แตเขาไดทําสิ่งที่ดีกวาอยางแนนอน คือการ

ดาํเนนิชวิีตท่ีสตัยซือ่และการอทุศิตวัแดพระเจา

{CCh 53.1}

พระราชาตรากฤษฎีกาขึ้นมาแลว

ดาเนยีลทราบดถีงึจดุมุงหมายของศตัรทูีต่องการ

ทําลายเขา แตเขาหาไดเปลี่ยนแปลงความ

ประพฤติแมแตนอย เขายังคงปฏิบัติกิจวัตร

อยางสงบเหมือนที่เคยปฏิบัติและเมื่อถึง

เวลาอธิษฐานเขาก็เขาไปในหองของเขาและ

เปดหนาตางหันหนาไปทางกรุงเยรูซาเล็ม

อธษิฐานทลูขอตอพระเจาแหงฟาสวรรค โดย

การกระทําเชนนีเ้ขาประกาศอยางไมเกรงกลวั

วา ไมมอีาํนาจใดในโลกจะมากดีขวางระหวาง

เขากบัพระเจาของเขาและจะมาสัง่เขาวาควร

อธิษฐานหรือไมควรอธิษฐานถึงผูใด บุรุษ

ผูทรงไวซึ่งหลักการและเกียรติยศท่ีแทจริง

วันนี้เขายืนเปนบุรุษผูสงางามผูยึดม่ันหลัก

การและเกียรติยศอยางแทจริงใหโลกเห็น

แบบอยางอันดีของคริสเตียนผูกลาหาญและ

สัตยซื่อ เขาพึ่งพิงพระเจาดวยสุดจิตสุดใจ

แมจะรูวาผลของการอุทิศตนคือความตาย

{CCh 53.2} 

“แลวกษัตริยทรงบัญชา ดาเนียลก็

ถูกโยนในถํ้าสิงโต กษัตริยตรัสแกดาเนียล

วา ‘ขอพระเจาของทานผูที่ทานปรนนิบัติอยู

ตลอดมานั้นทรงชวยกูทานเถิด’” ดาเนียล

6:16 {CCh 53.3}

เชาตรู กษัตริยรีบเรงไปยังถํ้าสิงโต

พรอมตรสัเรยีกดวยเสยีงโทมนสัวา “โอ ดาเนยีล

ผูรบัใชของพระเจาผูทรงพระชนมอยู พระเจา

ของทานซึ่งทานปรนนิบัติอยูเนืองนิตยนั้น

ทรงสามารถชวยกูทานจากสงิโตไดแลวหรอื?”

ดาเนียล 6:20 เสียงของผูเผยพระวจนะของ

พระเจาทลูตอบมาวา “ขาแตพระราชา ขอทรง

พระเจริญเปนนิตย พระเจาของขาพระบาท

ทรงใชทตูสวรรคมาปดปากสงิโตไว มนัไมได

ทาํอนัตรายแกขาพระบาทเพราะพระองคทรง

เห็นวา ขาพระบาทไรความผิดตอพระพักตร

พระองค ขาแตพระราชา ขาพระบาทไมได

ทําผิดประการใดตอพระพักตรฝาพระบาท

ดวย {CCh 53.4}

“ฝายพระราชากท็รงโสมนสัยิง่นกั และ

ทรงบัญชาใหนําดาเนียลออกมาจากถํ้า เขา

จึงเอาดาเนียลออกจากถํ้า ไมปรากฏวามี

อันตรายอยางใดที่ตัวทานเลย เพราะทาน

ไดวางใจในพระเจาของทาน” ดาเนียล 6:22,

23 ดวยวิธีนี้ ผูรับใชของพระเจาไดรับการ

ชวยใหรอดและกบัดกัทีศ่ตัรวูางไวเพือ่ทาํลาย

เขาจึงกลายเปนส่ิงที่ทําลายพวกเขาเอง
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พระราชาสั่งใหโยนคนเหลาน้ันลงไปในถ้ํา

สิงโตและพวกเขากก็ลายเปนอาหารของสตัวราย

ไปทนัท ี{CCh 53.5}

เม่ือใกลจะครบกาํหนด 70 ปของการ

ตกเปนเชลย ดาเนียลทุมเทสติปญญาศึกษา

คาํพยากรณของเยเรมยีอยางเตม็ที ่{CCh 53.6}

ดาเนยีลไมอวดอางความสตัยซือ่ของตน

ตอเบื้องพระพักตรของพระเจา แทนที่ผูเผย

พระวจนะผูทรงเกียรติทานน้ีจะอางวาตน

บริสุทธิ์และศักดิ์สิทธิ์ เขาจัดตัวเองอยู กับ

ชนชาติอิสราเอลที่บาปหนา สติปญญาที่

พระเจาประทานใหเขายิง่ใหญกวาสตปิญญา

ของมนษุยยิง่ใหญใดๆ ของโลกนี ้เสมอืนหนึง่

แสงดวงอาทติยทีส่องแสงยามเทีย่งวนัยอมสวาง

กวาแสงของดวงดาวริบหรี่ที่สุดดวงหน่ึง ถึง

กระนั้นเมื่อพิจารณาคําอธิษฐานทูลขอจาก

รมิฝปากของบรุษุผูทีส่วรรคโปรดปรานทานนี้

เขารองทลูขอเพือ่ประชากรของตนดวยความ

ถอมตนอยางลกึซึง้ ดวยนํา้ตา และดวยหวัใจ

ที่แตกสลาย ดาเนียลเปดเผยจิตวิญญาณ

ของตนเองออกตอเบ้ืองพระพักตรพระเจา

สารภาพความไมคูควรของตนและยอมรับ

ฤทธานุภาพและพระบารมีของพระเจ า

{CCh 53.7}

ขณะที่คําอธิษฐานของดาเนียลกําลัง

ดําเนินอยูนั้น ทูตสวรรคกาเบรียลลงมาจาก

บัลลังกสวรรคอยางรวดเร็วเพ่ือบอกเขาวา

คาํทลูขอของเขานัน้พระเจาสดบัฟงและตอบ

แลว ทตูยิง่ใหญองคนีไ้ดรบับญัชาเพือ่ประทาน

ปญญาและความเขาใจแกเขา เพือ่เปดเผยให

เขาทราบความลกึลบัของยุคตางๆ ในอนาคต

ดวยเหตนุี ้ในขณะทีแ่สวงหาดวยความจรงิใจ

เพื่อเรียนรูและเขาใจถึงความจริงนี้ ดาเนียล

จึงถูกนําเขามาสื่อสัมพันธกับผู สื่อขาวที่

สวรรคบญัชามานัน้ {CCh 54.1}

ในการตอบคําวิงวอนของดาเนียล

เขาไมเพยีงแตไดรบัความกระจางและความจรงิ

ทีเ่ขาและประชากรของเขาตองการมากทีส่ดุ

แตเขายังมองเห็นภาพเหตุการณยิ่งใหญใน

อนาคตแมกระทั่งเห็นไปถึงการเสด็จมาของ

พระผูชวยใหรอดของโลก คนท้ังหลายท่ีอาง

ตนวาไดรบัการชําระใหบริสทุธิ์แลวในขณะที่

ไมปรารถนาที่จะศึกษาพระคัมภีรหรือปลํ้าสู

กับพระเจาดวยการอธิษฐานเพื่อเขาใจความ

จริงของพระคัมภีรมากขึ้นนั้น จะไมเขาใจ

เลยวาการชําระใหบริสุทธิ์ที่แทจริงนั้นคือ

อะไร {CCh 54.2}

ดาเนียลสนทนากับพระเจา สวรรค

จึงถูกเปดกวางตอหนาเขา แตเกียรติยศ

สูงสงที่ทรงโปรดประทานใหแกเขานั้นเปน

ผลของความถอมตนและความจริงใจในการ

แสวงหา ทกุคนทีเ่ชือ่พระคาํของพระเจาดวยใจ

จะหิวและกระหายความรูในนํ้าพระทัยของ

พระเจา พระเจาทรงเปนบอกาํเนดิแหงสจัธรรม

พระองคประทานความกระจางแจงใหแก

ความเขาใจท่ีอยูในความมืดและประทาน

อาํนาจใหแกสตปิญญาของมนษุยเพ่ือไขวควา

และเขาใจความจริงซึ่งพระองคทรงเปดเผย

{CCh 54.3}

ความจริงอันย่ิงใหญท่ีพระผูชวยให

รอดของโลกเปดเผยมีไวสําหรับผูที่แสวงหา

ความจรงิดัง่คนหาขมุทรพัยทีซ่อนไว ดาเนยีล



แกชราแลว เขาดาํเนนิชวีติผานความตระการตา

ของสํานักคนนอกศาสนาและจิตใจของเขา

ก็แบกรับเรื่องราวมากมายของอาณาจักร

ยิง่ใหญนัน้ อยางไรกต็าม เขาหนัหลงัไมยอม

ใหเรื่องเหลานี้ทําใหจิตวิญญาณทุกขลําเค็ญ

ตอเบื้องพระพักตรพระเจา และแสวงหา

ความรอบรูในพระประสงคขององคผูสูงสุด

เพื่อสนองคําวิงวอนรองขอของเขา พระเจา

ประทานความกระจางจากบลัลงักแหงสวรรค

เพื่อสื่อไปถึงคนในยุคตอมา แลวเราควร

แสวงหาพระเจาดวยความกระตือรือรนมาก

เพียงไรเพื่อวาพระองคจะทรงเปดสติปญญา

ของเราเพื่อหยั่งรูความจริงที่สวรรคประทาน

แกเรา {CCh 54.4}

ดาเนียลเปนผู รับใชที่ภักดีตอองค

ผู สูงสุด ชีวิตอันยืนยาวของเขาเต็มเป ยม

ดวยการปรนนิบัติรับใชอันทรงเกียรติเพื่อ

พระองคจอมเจานายของเขา อปุนสิยัอนับรสิทุธิ์

และความซื่อสัตยภักดีอันไมสั่นคลอนของ

เขาทรงคุณคาพอๆ กับความถอมใจของเขา

และความสลดใจในบาปตอเบื้องพระพักตร

ของพระเจา เราขอย้ําอกีครัง้วาชวิีตของดาเนยีล

เปนแบบอยางท่ีหนุนชูใจของการชําระให

บรสิทุธิแ์ลวอยางแทจรงิ9 {CCh 54.5}

พระเจาทรงทดสอบผูที่พระองคทรง
ใหคุณคา

ความจริงที่วา พระเจาทรงเรียกเรา

ใหตองอดทนอยูในการทดสอบนั้น เปนการ

พิสจูนวาพระเยซทูรงเหน็ความลํา้คาในตวัเรา

ซึง่พระองคทรงประสงคพฒันา หากพระองค

ไมเห็นส่ิงใดในตัวเราที่จะใชถวายเกียรติแด

พระนามของพระองคได พระองคคงไมใช

เวลาเจยีระไนเรา เราไมลงแรงใสใจไปรดิแขนง

พุมไมที่มีหนามฉันใด พระคริสตก็ทรงไมนํา

กอนหินไรคาใสในเตาถลุงฉันนั้น พระองค

ทรงทดสอบแรทีม่คีาเทานัน้10 {CCh 54.6}

สาํหรบัผูทีพ่ระเจาทรงเตรยีมไวนัน้จะ

เปนผูที่ไปดํารงตําแหนงที่มีความรับผิดชอบ

ดวยความเมตตา พระองคจะทรงเปดเผย

ความบกพรองที่ซอนอยู ของเขาเพื่อเขา

จะไดมองเห็นตนเอง และตรวจสอบอยาง

พินิจพิเคราะหถึงอารมณอันซับซอนและ

พฤตกิรรมในจติใจของเขาและสบืหาขอผดิพลาด

เพื่อแกไขอารมณและขัดเกลานิสัยของเขา

ในพระเมตตาของพระองค พระเจาทรงนํา

มนษุยไปอยูในสถานทีซ่ึง่พระองคจะทดสอบ

กําลังฝายศีลธรรมและเปดเผยจุดมุงหมาย

ของการกระทําของพวกเขา เพื่อคนเหลานี้

จะปรับปรุงตนเองในส่ิงท่ีถูกตองและละท้ิง

สิ่งที่ผิดไป เปนพระประสงคของพระเจาที่

จะใหผู รับใชคุ นเคยกับแนวความคิดฝาย

ศีลธรรมในหัวใจของพวกเขาเอง เพื่อจะให

เปนไปตามนี้ บอยครั้งพระองคทรงอนุญาต

ใหไฟแหงความทุกขลําเค็ญโหมกระหนํ่า

พวกเขาเพื่อหลอหลอมคนเหลานี้ใหบริสุทธิ์

“แตใครจะทนอยูไดในวันที่ทานมา? และใคร

จะยนืมัน่อยูไดเมือ่ทานปรากฏตวั? เพราะวา

ทานเปนประดจุไฟถลงุแร และประดจุสบูของ

ชางซักฟอก ทานจะนั่งลงอยางชางถลุงเงิน

และชางชะลางเงนิ และทานจะชาํระบุตรหลาน

ของเลวีใหบริสุทธิ์ และถลุงพวกเขาอยาง
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ถลุงทองคําและถลุงเงิน จนกวาเขาจะนํา

เครือ่งบชูามาถวายแดพระยาหเวหดวยความ

ชอบธรรม” มาลาค ี3:2, 311 {CCh 54.7}

พระเจาทรงนาํประชากรของพระองค

ตอไปทลีะกาว พระองคทรงนาํพวกเขาไปยงั

จุดตางๆ ที่ทรงคิดคํานวณแลวเพื่อสําแดง

สิง่ทีอ่ยูในใจออกมา บางคนทนไดถงึจดุหนึง่

แตลมลงในกาวตอไป ในทุกกาวท่ีสูงขึ้นไป

หัวใจจะถูกตรวจสอบและทดลองใหละเอียด

ยิ่งขึ้น หากผูที่อางวาเปนคนของพระเจามี

จิตใจที่ตอตานการทดสอบที่ตรงไปตรงมานี้

จะตองเนนใหพวกเขาทราบวาพวกเขามงีาน

ตองทาํเพือ่เอาชนะหากไมตองการใหพระเจา

คายพวกเขาออกจากพระโอษฐของพระองค12

{CCh 55.1}

ในทันใดที่เราตระหนักวาเราไมมี

ความสามารถเพียงพอในการทํางานและ

อทุศิตวัอยูภายใตการทรงนาํของพระปญญา

ของพระองค พระองคจะทรงประกอบกิจ

รวมกับเรา หากเราจะละทิ้งความเห็นแกตัว

ออกจากจิตใจของเราแลว พระองคจะทรง

เพ่ิมเตมิทกุสิง่ทีเ่ราตองการ13 {CCh 55.2}

คาํแนะนาํสาํหรบัผูทีแ่สวงหาความมัน่ใจ
ตอการยอมรับของพระเจา

คณุจะทราบไดอยางไรวาพระเจาทรง

ยอมรับคุณ จงศึกษาพระวจนะของพระองค

ดวยใจอธิษฐาน จงอยาละพระคัมภีรไปเพื่อ

หาหนังสืออื่น พระคัมภีรเปนหนังสือที่ทําให

เราเขาใจถงึบาป เปนหนงัสอืทีเ่ปดเผยอยาง

ชดัเจนถงึทางแหงความรอด ทาํใหเหน็บาํเหนจ็

แหงความสวางและสงาราศี เปดเผยใหเห็น

พระผูชวยใหรอดองคสมบูรณแบบ และสอน

คุณวา โดยความเมตตาอันไรขอบเขตของ

พระองคเท านั้น คุณจึงคาดหวังที่จะรับ

ความรอดได จงอยาละเลยการอธษิฐานสวนตวั

เพราะนีค่อืหวัใจของศาสนา อธษิฐานดวยใจ

รอนรนที่จริงใจ ทูลขอการชําระจิตวิญญาณ

ใหสะอาด ทูลขอดวยจิตใจท่ีมุงม่ันเอาจริง

เอาจังเสมือนขอชีวิตมตะของคุณที่ตกอยู 

เปนเดมิพัน จงมัน่คงตอเบื้องพระพักตรของ

พระเจาจนกวาความตองการที่ไมอาจเปลง

เปนวาจาไดนั้นเกิดขึ้นภายในตัวคุณสําหรับ

ความรอดและรับผลอันหวานชื่นจากบาปที่

ไดรบัการอภยั14 {CCh 55.3}

พระเยซไูมไดทรงละทิง้คณุใหตกตะลึง

กับการทดสอบและความทุกขยากลําบากท่ี

ตองเผชิญ พระองคทรงเปดเผยใหคุณทราบ

แลวถึงสิ่งเหลานี้ และตรัสบอกคุณแลวดวย

วาไมควรทอถอยหรือเปนทุกขเมื่อเกิดการ

ทดลอง จงมองไปทีพ่ระเยซพูระผูไถของคณุ

และจงมใีจราเรงิชืน่ชมยนิด ีการทดลองทีท่น

ไดยากท่ีสดุเกดิจากพีน่องของเรา มติรสหาย

ทีคุ่นเคยของเรา แตกระนัน้ จงแบกรบัความ

ทุกขยากเหลานี้ดวยความอดทน พระเยซู

ไมไดบรรทมอยูในอโุมงคฝงศพใหมของโยเซฟ

พระองคทรงเปนขึ้นจากความตายและเสด็จ

ขึน้สวรรคแลวและอยูท่ีนัน่เพือ่ทูลขอแทนเรา

เรามีพระผูชวยใหรอดผูทรงรักเรามากจน

พระองคทรงยอมสิ้นพระชนมเพื่อเรา โดย

พระองคเราจึงมีความหวัง มีกําลังและความ

กลาหาญและมีที่พํานักรวมกับพระองคบน
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บลัลงักของพระองค พระองคทรงชวยคณุได

และทรงเต็มพระทัยที่จะชวยคุณทุกครั้งที่

คณุทลูตอพระองค {CCh 55.4}

คุณรูสึกหรือไมวาตนเองมีคุณสมบัติ

ไมเพียงพอสําหรับหนาที่แหงการไววางใจ

ซึ่งคุณกําลังรับอยู จงขอบพระคุณพระเจา

ในสิ่งนี้ เมื่อคุณรูสึกออนแอมากเทาใดคุณ

ก็จะมีความตองการแสวงหาผู ช วยเหลือ

มากขึ้น “พวกทานจงเขาใกลพระเจา แลว

พระองคจะเสดจ็เขามาใกลทาน” ยากอบ 4:8

พระเยซทูรงประสงคทีจ่ะใหคณุมคีวามสขุ มี

ความชื่นชมยินดี พระองคทรงปรารถนาให

คุณทําดีที่สุดตามความสามารถท่ีพระเจา

ประทานใหและจากนัน้จงไววางใจวาพระเจา

จะทรงชวยคุณและเรียกบรรดาผูที่จะชวย

คุณใหมาชวยแบกรับภาระเหลานั้นดวยกัน

{CCh 56.1}

อยาใหถอยคํากลาวรายใดๆ ของ

มนุษยทําใหคุณทอใจ มนุษยเหลาน้ีไมใช

หรือที่กลาวรายพระเยซู คุณอาจจะทําผิด

และบางครั้งจะถูกตําหนิติเตียน แตพระเยซู

ทรงไมเคยกระทําผิด พระองคทรงบริสุทธิ์

ไรมลทนิ ไรตาํหน ิจงอยาหวงัสวนทีด่ใีนชวีตินี้

มากไปกวาทีเ่จาชายแหงพระสริเิคยรบั เมือ่ใด

ศัตรูของคุณเห็นชองทางที่จะสรางความ

เจ็บชํ้าแกคุณ พวกเขาก็จะพากันชื่นชมและ

ซาตานก็จะชื่นชมดวย จงมองไปยังพระเยซู

และทํางานดวยสายตามุงตรงไปที่พระสิริ

ของพระองค จงรักษาจิตใจของคุณในความ

รกัของพระเจา15 {CCh 56.2}

ความรูสึกอยางเดียวไมใชเปนตัวบงชี้
วาไดรับการชําระใหบริสุทธิ์

ความรูสึกวามีความสุขหรือการไมมี

ความสขุไมใชหลกัฐานแสดงวาบคุคลนัน้ไดรบั

หรือไมไดรับการชําระใหบริสุทธ์ิแลว ไมมี

สิ่งที่เรียกวาการชําระใหบริสุทธิ์โดยฉับพลัน

ทนัใด การชาํระใหบรสิทุธิท์ีแ่ทจรงิ เปนสิง่ที่

จะตองกระทาํทกุวนัตอเนือ่งยาวนานตราบจน

ชีวิตจะหาไม ผูที่กําลังตอสูกับการทดลอง

ทุกวันพยายามเอาชนะตนเองไมใหกระทํา

บาปและแสวงหาความบริสุทธิ์ในจิตใจและ

ในชวีติจะไมพดูอวดอางวาตนเองเปนผูบรสิทุธิ์

ชอบธรรม เขาหิวกระหายความชอบธรรม

พวกเขาจะเห็นวาบาปเปนส่ิงรายแรงท่ีสุด16

{CCh 56.3}

พระเจาไมไดละทิง้เราเพราะบาปของเรา

เราอาจทําผิดและทําใหพระวิญญาณบริสุทธิ์

เสียพระทัย แตเมื่อใดที่เราสํานึกผิดและเขา

มาหาพระองคดวยความเศราเสยีใจ พระองค

จะไมละท้ิงเรา เรามีอุปสรรคมากมายท่ีตอง

กําจัดทิ้งไป เราเคยเก็บถนอมความรูสึกผิด

และยังมีทั้งความเยอหยิ่ง ความเชื่อมั่นใน

ตนเอง อารมณฉนุเฉยีวและการบนวาตเิตยีน

สิ่งเหลานี้แยกเราออกหางจากพระเจา เรา

ตองสารภาพบาป พระคุณจะตองทํางาน

ลึกลงไปในใจ ผู ที่อ อนแอและทอถอยจะ

กลายเปนคนเขมแข็งของพระเจาและทําคุณ

ความดีเพื่อพระองคจอมเจานายได แตเขา

จะตองทาํงานจากจุดยนืทีสู่ง รบัอทิธิพลของ

แรงบนัดาลใจทีไ่มเหน็แกตวั {CCh 56.4}

บางคนอาจรูสึกวาตองรอเวลาเพื่อ
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ทดสอบงานและตองพิสูจนใหพระเจาเห็นวา

เขาปฏิรูปตนเองแลวกอนที่จะทูลขอพระพร

จากพระองค จิตวิญญาณท่ีรักเหลาน้ีทูลขอ

พระพรแมแตในเวลาน้ีไดเลย พวกเขาตอง

มีพระคุณของพระองค มีพระวิญญาณของ

พระคริสตเพื่อชวยในสิ่งท่ีเขาขาด มิเชนนั้น

แลวเขาจะสรางอุปนิสัยแบบคริสเตียนไมได

พระเยซูทรงพอพระทัยที่จะใหเราเขามาหา

พระองคในสภาพที่เราเปนอยู ในสภาพของ

คนบาป ชวยเหลือตัวเองไมไดและตองพึ่ง

พระองค {CCh 56.5}

การกลบัใจใหมรวมทัง้การอภยัโทษเปน

ของประทานจากพระเจาผานทางพระคริสต

โดยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ทําให

เรารูสํานึกผิดในบาปของตนเอง และมีความ

รูสึกวาตองการการยกโทษ ไมมีผูใดไดรับ

การอภัยโทษไดนอกจากผูที่สํานึกถึงความ

ผิดบาปของตน แตเพราะพระคณุของพระเจา

ทาํใหเกดิการกลบัใจใหมและสาํนกึผดิ พระองค

ทรงคุนเคยกบัความออนแอและไมมัน่คงของเรา

และพระองคจะทรงชวยเรา17 {CCh 56.6}

บางครัง้ความหมดหวงัและความทอถอย

อาจเกิดขึ้นในจิตใจและขูที่จะครอบงําชีวิต

ของเรา แตอยาหวั่นไหวในความเชื่อมั่น

ของเรา เราตองจับตาเฝามองไปที่พระเยซู

ไมวาจะมีความรูสึกเชนนี้อยูหรือไม เราควร

ขวนขวายทําหนาที่ท้ังหมดของตนเองดวย

ความสัตยซื่อและไววางใจแลวพักพิงอยาง

สงบสขุในพระสญัญาของพระเจา {CCh 56.7}

ในบางครัง้ ความรูสกึลกึๆ วาตนเอง

นั้นไรคาจะสงความรูสึกสะทานนากลัวทั่ว

จิตวิญญาณของเรา แตสิ่งนี้ไมใชหลักฐาน

แสดงวาพระเจาแปรเปลีย่นไปจากเราหรือเรา

ไปจากพระเจา อยาพยายามนาํพาสติปญญา

ไปสูอารมณท่ีรุนแรง วันนี้เราอาจไมรูสึกมี

สันติสุขและความชื่นชมยินดีเหมือนกับที่

ไดรบัเมือ่วนัวาน แตเราควรควาพระหตัถของ

พระครสิตไวดวยความเชือ่และวางใจพระองค

จนหมดสิ้นทั้งในความมืดและในความสวาง

{CCh 57.1}

ดวยความเชื่อจงมองไปยังมงกุฎท่ี

จัดเตรียมไวแลวสําหรับบรรดาผูมีชัยชนะ

จงฟงเพลงสรรเสริญของผูไดรับการไถแลว

ทีร่องวา พระเมษโปดกผูทรงถกูปลงพระชนม

และไดไถเรากลบัไปสูพระเจา จงเฝาคาํนงึถงึ

ภาพนี้ใหเหมือนภาพที่เกิดขึ้นจริง {CCh

57.2}

หากเรายอมใหจิตใจของเราติดสนิท

กับพระคริสตและสวรรคเบื้องบน เราก็จะ

ไดรับแรงบันดาลใจอันเข มแข็งและแรง

สนับสนุนเพื่อตอสู ในสงครามเหลานี้เพื่อ

พระเจา เมื่อเราใครครวญไตรตรองถึงรัศมี

ของเมืองสวรรค คิดอยูเสมอวาอีกไมนาน

จะเปนบานของเรา ความเยอหยิง่และความรกั

ทางโลกจะสญูเสยีอาํนาจไป เปรยีบเทยีบกบั

คุณงามความดีและความรักของพระคริสต

แลว ส่ิงเยายวนตางๆ ในโลกก็จะกลายเปน

สิง่ไรคา {CCh 57.3}

แมว าในที่ สุดเปาโลถูกจองจําอยู 

ในคุกมืดของโรม ไมเห็นแสงสวางและรับ

อากาศบริสุทธิ์ ถูกตัดขาดจากภารกิจของ

การประกาศขาวประเสริฐและทุกวินาทีรอ



การถูกประหารชีวิต ถึงกระนั้นเขาก็หาได

หวัน่ไหวสงสยัหรอืทอถอยไม แตจากคกุมดืนี้

กลบัมคีาํพยานในบัน้ปลายชวีติซึง่เตม็ไปดวย

ความเชื่อมั่นอันสูงสงเผยแพรออกมาและ

เปนพลงัหนนุใจและดลใจแกบรรดาธรรมกิชน

และผูยอมสละชีพเพื่อศาสนา ตลอดทุกยุค

ทุกสมัยตอมา ถอยคําของเขาบรรยายได

อยางเหมาะสมถงึผลของการชาํระใหบรสิทุธิ์

ตามท่ีอธบิายใหเหน็ในบทนี ้เปาโลกลาวไววา

“เพราะวาขาพเจาถูกเทลงเหมือนดั่งเครื่อง

ดื่มบูชาแลว และถึงเวลาที่ขาพเจาจะตอง

จากไป ขาพเจาไดต อสู อย างเต็มกําลัง

ขาพเจาไดวิ่งแขงจนครบถวน ขาพเจาได

รักษาความเชื่อไวแลว ตั้งแตนี้ไปมงกุฎแหง

ความชอบธรรมก็จะเปนของขาพเจา ซึ่ง

องคพระผู เปนเจาผู พิพากษาที่ชอบธรรม

จะประทานเปนรางวัลแกขาพเจาในวันนั้น

และไมใชแกขาพเจาผูเดียวเทานั้น แตจะ

ประทานแกทุกคนที่รักการเสด็จมาของ

พระองค” 2 ทโิมธ ี4:6-818 {CCh 57.3}

R

(1) SL 95; (2) SL 7-10; (3) SL 94, 95; (4) 1T 340; (5) SL 92; (6) SL 26, 39; (7) SL 11-15; (8) SL 23;

(9) SL 43-52; (10) 7T 214; (11) 4T 85; (12) 1T 187; (13) 7T 213; (14) 1T 163; (15) 8T 128, 129;

(16) SL 10; (17) 1SM 350, 351, 353; (18) SL 89-96.
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พระราชกิจของพระเจ าบนโลกนี้

จะไมมีวันสําเร็จไดจนกวาชายและหญิงท่ี

เปนสมาชิกคริสตจักรจะรวมพลังและทุมเท

ทํางานรวมกับศาสนาจารยและเจาหนาที่

ของครสิตจกัร1 {CCh 58.1}

“พวกทานจงออกไปทั่วโลกประกาศ

ขาวประเสริฐแกมนุษยทกุคน” มาระโก 16: 15

เปนพระดํารัสที่ทรงฝากไวกับผูติดตามของ

พระคริสตแตละคน ทุกคนที่ไดรับการเจิม

ใหเขาสูชีวิตของพระคริสตไดรับแตงตั้งให

ทาํงานเพือ่ความรอดของเพ่ือนมนษุย ความ

ปรารถนาฝายจติวญิญาณทีพ่ระองคทรงมตีอ

การชวยผูที่หลงหายจะตองสําแดงออกใน

ตวัเขา ไมใชทุกคนจะรบัตาํแหนงงานเดยีวกัน

แตมตีาํแหนงและงานไวสําหรบัทกุคน ทกุคน

ที่พระเจาทรงโปรดประทานพระพรจะตอง

ตอบสนองดวยการรับใชอยางจริงใจ ของ

ประทานทกุดานจะตองถกูนาํมาใชเพ่ือความ

กาวหนาของอาณาจักรพระองค2 {CCh 58.2}

การเทศนาเปนงานเพยีงสวนเลก็นอย

ที่ต องทําเพื่อความรอดของจิตวิญญาณ

พระวญิญาณของพระเจาทาํใหคนบาปรูความจรงิ

และพระองคทรงนาํเขาใหไปอยูในออมอกของ

คริสตจักร ศาสนาจารยอาจทํางานในสวน

ของเขาไดแตไมอาจทํางานอื่นท่ีคริสตจักร

ควรทําได พระเจาทรงกําหนดใหคริสตจักร

เลี้ยงดูผูท่ียังออนในความเชื่อและประสบ-

การณ ใหไปหาพวกเขาไมใชดวยจดุประสงค

ของการไปนนิทารวมกบัพวกเขาแตใหอธษิฐาน

ใหพูดกับพวกเขาดวยคําพูดเหมือนเชน

“ผลแอปเปลทองคําลอมดวยเงิน” สุภาษิต

25: 113 {CCh 58.3}

วนันี ้พระเจาทรงเรยีกครสิตจกัรของ

พระองคเหมอืนเชนพระองคทรงเรยีกอสิราเอล

ในอดีต ใหลุกขึ้นเปนแสงสวางในโลก ดวย

ใบมีดสัจธรรมอันยิ่งใหญซึ่งไดแกขาวของ

ทตูสวรรคองคทีห่นึง่ องคทีส่องและองคทีส่าม

พระองคทรงแยกพวกเขาออกจากครสิตจกัร

อื่นๆ และจากโลกใหเขาใกลความศักดิ์สิทธิ์

ของพระองคเอง พระองคทรงทําใหพวกเขา

เปนผูรับฝากพระบัญญัติของพระองคและ

มอบสจัธรรมยิง่ใหญแหงคาํพยากรณของยคุนี้

ไวกับพวกเขา ด่ังเปนพระดํารัสศักด์ิสิทธ์ิที่

ทรงมอบใหอิสราเอลในสมัยโบราณ ซึ่งเปน

ขาวสารศักดิ์สิทธิ์ที่ตองเผยแพรออกไปสู 

ชาวโลก ทตูสวรรคสามองคในพระธรรมววิรณ

บทท่ี 14 หมายถึงกลุมคนท่ียอมรับความ

กระจางแจงเกี่ยวกับขาวของพระเจาและ

ออกไปเปนตัวแทนของพระองคประกาศ

คําเตือนนี้ไปตลอดท่ัวทุกแหงหนของโลก

พระคริสตทรงประกาศแกผู ติดตามของ

พระองควา “ทานทั้งหลายเปนความสวาง
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ของโลก” มัทธิว 5:14 สําหรับจิตวิญญาณ

ทกุดวงทีย่อมรบัพระเยซ ูกางเขนแหงเนนิเขา

คาลวารพีดูวา “จงมองดคูณุคาของดวงวญิญาณ

‘พวกทานจงออกไปทั่วโลกประกาศขาว

ประเสริฐแกมนุษยทุกคน’” มาระโก 16: 15

เราไมควรปลอยใหสิง่ใดขดัขวางงานนี ้งานนี้

มีความสําคัญยิ่งในดานเวลา มีความสําคัญ

เทียบเทานิรันดรกาล ความรักที่พระเยซู

สําแดงออกเพื่อจิตวิญญาณของมนุษยดวย

การเสียสละซึ่งพระองคทรงทําเพื่อไถพวก

เขาจะกระตุนผูติดตามทั้งหมดของพระองค4

{CCh 58.4}

ดวยความยินดีอยางย่ิง พระคริสต

ทรงตอนรบัทกุคนท่ีเปนตัวแทนผูมอบถวายตวั

ทั้งหมดแดพระองค พระองคทรงนํามนุษย

มาเขารวมกับสวรรค เพ่ือพระองคจะทรงสื่อ

กบัโลกเรือ่งรกัอนัอศัจรรยทีบ่งัเกดิเปนเนือ้หนงั

จงประกาศถงึเร่ืองนี ้อธษิฐานเผือ่เรือ่งนี ้รอง

สรรเสริญถึงเรื่องนี้ จงเติมเต็มโลกนี้ดวย

ขาวสารแหงสัจธรรมของพระองคและรุกคืบ

หนาสูแผนดนิเบือ้งบน5 {CCh 58.5}

สาวกแทของพระคริสตจะเปนพยาน
เพื่อพระองค

หากทกุคนเปนมชิชัน่นารทีีก่ระตอืรอืรน

ขาวสาํหรบัยคุนีจ้ะประกาศไปยงัทกุประเทศ

ไดอยางรวดเร็ว ไปยังทุกคน ทุกชาติและ

ทกุภาษา6 {CCh 59.1}

ทุกคนที่ตองการเขาไปยังนครของ

พระเจาตองยึดพระคริสตในทุกเรื่องที่ทํา

ในขณะทีม่ชีวีติอยูบนโลกนี ้นีเ่ปนสวนประกอบ

ที่ทําใหเขาเปนผูสื่อขาวของพระคริสต เปน

พยานของพระองค เขาตองขึ้นเปนพยาน

อยางแนวแนและชดัเจนตอตานพฤตกิรรมชัว่

ทัง้หมด ชีน้าํคนบาปไปยงัพระเมษโปดกของ

พระเจาผูทรงนําบาปออกจากโลก พระองค

ประทานอาํนาจแกทกุคนทีร่บัพระองคใหเปน

บุตรของพระเจา การบังเกิดใหมเปนหนทาง

เดียวซึ่งทําให เราเข าไปยังแผนดินของ

พระเจาได ทางนั้นแคบและประตูทางเขาก็

เล็ก แตบนเสนทางนี้เราตองนําชาย หญิง

และเด็ก สอนเขาทั้งหลายวา หากตองการ

ไดรับความรอดพวกเขาตองมีใจใหมและ

วิญญาณใหม จะตองเอาชนะอุปนิสัยเกา

ที่เปนมรดกตกทอดมาใหได จะตองเปลี่ยน

แปลงความอยากตามธรรมชาตขิองจิตวญิญาณ

การหลอกลวงทั้งหลาย ความจอมปลอม

ทั้งหลาย การพูดใสรายทั้งปวง จะตองขจัด

ทิง้ไป จะตองดาํรงชวีติใหมซึง่ทาํใหชายและ

หญงิเปนเหมอืนเชนพระครสิต7 {CCh 59.2}

พี่นองชายและหญิงของดิฉัน คุณ

ประสงคที่จะทําลายอิทธิพลที่ครอบงําคุณ

อยู หรือไม คุณประสงคที่จะพลิกต่ืนจาก

ความเฉือ่ยชาท่ีคลายกบัเงามดืแหงความตาย

ไหม จงออกไปทํางาน ไมวาคุณรูสึกอยาก

ทาํหรอืไม จงพากเพยีรเปนการสวนตวัเพือ่นาํ

จติวญิญาณไปหาพระเยซแูละไปสูสติปญญา

แหงความจริง ในงานเชนนี้คุณจะพบท้ังแรง

จงูใจและยาบาํรงุซึง่จะปลกุใหคณุตืน่และเสรมิ

เรี่ยวแรงแกคุณ โดยการฝกฝน พลังฝาย

วญิญาณของคณุจะกระฉบักระเฉงขึน้ เพือ่วา

ผลสําเร็จของงานของคุณ จะสงเสริมใหคุณ
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พบทางสูความรอดของตัวคุณเองไดดียิ่งขึ้น

เงามืดแหงความตายกําลังวนเวียนอยูเหนือ

หลายคนที่อางวาเชื่อพระคริสต จงทุมเท

อยางจริงจังเพื่อกระตุนคนเหลานี้ จงเตือน

ออนวอน วากลาว จงอธิษฐานเผื่อรักอัน

รอนแรงของพระเจาจะอุนและละลายอปุนสิยั

อันเย็นเยือกของพวกเขา แมคนเหลานี้

อาจปฏิเสธที่จะฟง การลงแรงของคุณจะ

ไมสูญเปลา ในความพยายามที่จะชวยผูอื่น

จิตวิญญาณของคุณเองจะไดรับพระพร8

{CCh 59.3}

อยาใหผูใดรูสึกวาเนื่องจากขาดการ

ศึกษา พวกเขาจึงไมอาจเขารวมในพระ

ราชกิจของพระเจาได พระเจามีงานใหคุณ

ทํา พระองคทรงจัดงานใหทุกคน คุณคนหา

พระคัมภีรไดดวยตัวคุณเอง “การอธิบาย

พระวจนะของพระองคใหความสวาง ท้ังให

ความเขาใจแกคนรู นอย” สดุดี 119:130

คุณอธิษฐานของานได สวรรคจะสดับฟง

คําอธิษฐานของบุคคลท่ีมีใจบริสุทธิ์ ที่ทูลขอ

ดวยความเชื่อ แลวคุณตองทํางานน้ันตาม

ความสามารถของคณุ9 {CCh 59.4}

ชาวสวรรคกําลังรอคอยที่จะรวมมือ

กับมนุษยทั้งหลายผูเปนภาชนะของพระเจา

เพื่อจะเปดเผยใหโลกเห็นวามนุษยจะเปน

เชนไร หากผานอิทธิพลของพวกเขา คน

เหลานี้จะบรรลุความสําเร็จในการชวยจิต

วญิญาณมากมายซึง่พรอมทีจ่ะพนิาศใหรอด

{CCh 59.5}

พระครสิตทรงเรยีกเราใหทาํงานดวย

ความอดทนและพากเพียรเพื่อคนนับพันที่

กําลังพินาศในบาปซึ่งกระจัดกระจายอยูใน

ทกุพืน้ทีเ่หมอืนเชนเรอือบัปางบนชายฝงราง

ผูที่มีสวนในพระสิริของพระคริสตจะตองมี

สวนรวมในการรับใชพระองค เพื่อชวยคน

ออนแอ นาสมเพชและสิน้หวงั10 {CCh 59.6}

ผู  เชื่อทุกคนจะต องผูกติดอยู กับ

ครสิตจกัรดวยความเตม็ใจ ความเจรญิรุงเรอืง

มั่งคั่งของคริสตจักรจะตองเปนผลประโยชน

อันดับแรกของเขา และเวนเสียแตวาเขาจะ

รูสึกไดถึงภาระหนาที่อันศักดิ์สิทธิ์เพื่อที่จะ

ทาํใหความสมัพนัธกบัครสิตจกัรเกดิประโยชน

ตอคริสตจักรมากกวาตอตัวเขาเองแลว

คริสตจักรนาจะอยู ไดดีกวาหากไมมีเขา

ทกุคนมอีาํนาจทีจ่ะทาํงานอยางใดอยางหนึง่

ใหกับพระราชกิจของพระเจา มีคนที่ใชเงิน

จํานวนมากเพื่อความสุขสําราญที่ไมจําเปน

พวกเขาสนองความอยากของตนเอง พวกเขา

ยินดีรับประโยชนสิทธิพิเศษแตชื่นชอบให

คนอืน่จายเงนิแทนพวกเขา11 {CCh 60.1}

ครสิตจกัรของพระครสิตเปรยีบเสมอืน

กองทพัไดเปนอยางด ีชวีติของทหารทกุคนนัน้

ตรากตรํา ลําบากและอันตราย ทุกคนตอง

เผชิญกับศัตรูท่ีตื่นตัวอยู รอบดาน ภายใต

การนําของเจาชายแหงอํานาจมืดที่ไมเคย

หลับใหลหรือละทิ้งหนาที่ เมื่อใดมีคริสเตียน

สกัคนทีไ่มคอยเฝาระวงั ศตัรทูีม่กีาํลงัมหาศาล

นี้จะเขาจูโจมทันทีและอยางรุนแรง สมาชิก

คริสตจักรจะพายแพตอกลยุทธของศัตรู

นอกเสียจากวาเขาจะใสใจและตื่นตัวอยูเสมอ

{CCh 60.2}

จะเกิดอะไรขึ้นเม่ือทหารก่ึงหนึ่งของ



กองทพัหยอนยานหรอืหลบัใหลอยู ในขณะที่

มีคําสั่งใหเตรียมพรอมในที่มั่น ผลที่ไดคือ

ความพายแพ ถกูจบัเปนเชลยหรอืตาย หาก

ใครสกัคนหนอีอกไปจากมอืของศตัรไูดจะถอื

วาเขาสมควรรบัรางวลัหรอื? ไมอยางแนนอน

เขาจะไดรับโทษประหารในทันที และหาก

คริสตจักรของพระคริสตปลอยปละละเลย

ไมใสใจและไมซื่อสัตยแลว ผลพวงที่สําคัญ

ยิ่งยวดจะตามกันมาติดๆ มีสิ่งใดซ่ึงเลวราย

ยิ่งไปกวาการมีกองทัพคริสเตียนที่สลบ

หลบัใหลไปเลา? เราจะรกุคบืหนาในโลกทีอ่ยู

ภายใตการควบคุมของเจาชายแหงความมืด

ไดอยางไร? ผูที่ยืนหลบอยูในแนวหลังอยาง

ไมรูรอนรูหนาวในเวลาสงครามทําตัวราวกับ

วาไมสนใจและไมตระหนักถึงภาระความ

รับผิดชอบในประเด็นของการตอสูน้ัน ควร

เปลี่ยนแนววิถีชีวิตของพวกเขาหรือลาออก

ไปจากตาํแหนงในทนัทจีะดกีวา12 {CCh 60.3}

มทีีส่าํหรบัสมาชกิทกุคนของครอบครวั
ผูหญงิรวมทัง้ผูชายจะเขารวมกนัเพือ่

เอาความจริงของพระเจาไปซอนไวในที่ที่จะ

ทํางานและเปดเผยใหเห็น พวกเธอเขาไป

รวมทาํงานแทนทีพ่วกเขาในเวลาวกิฤตเชนนี้

และพระเจาจะทรงประกอบกิจผานพวกเธอ

หากพวกเธอเปยมลนดวยจติสาํนกึของภาระ

และหนาที่ของตนและลงมือทํางานภายใต

แรงชกัจงูของพระวญิญาณของพระเจา พวก

เธอเหลานั้นจะเปนตัวของตัวเองไดตามท่ี

ตองการในเวลานี ้พระผูชวยใหรอดจะสะทอน

ความกระจางแจงในพระลกัษณะของพระองค

แกหญิงทีเ่สียสละเหลานีแ้ละวธีินีจ้ะประทาน

พละกําลังที่ลํ้าหนาเกินกวาของฝายชาย

พวกเธอทาํงานในครอบครวัตางๆ ทีช่ายไมอาจ

ทําได เปนงานที่จะเขาลึกถึงชีวิตภายใน

พวกเธอเขาใกลจิตใจของผูท่ีผู ชายไมอาจ

เขาถึง การงานของพวกผูหญิงเหลานี้เปน

สิ่งที่ต องการ ผู หญิงที่สุขุมรอบคอบและ

ถอมตนทํางานในการอธิบายความจริงให

แกคนในบานของพวกเขาไดดี การอธิบาย

พระวจนะของพระเจาในลักษณะนี้จะเพาะ

เชื้อไวในครอบครัวและโดยผานอิทธิพล

ของพระวจนะคนทั้งครอบครัวจะกลับใจ13

{CCh 60.4}

ทุกคนทํางานบางอยางได ในความ

พยายามที่จะหาขอแกตัว บางคนพูดวา

“งานบานของฉนั ลกูของฉนัเอาเวลาและปจจยั

ของฉันไปหมด” พอแมทั้งหลาย ลูกๆ ของ

คุณควรเปนผูชวยของคุณเพื่อเพิ่มกําลังและ

ความสามารถในการทํางานเพื่อพระเจา

องคจอมเจานาย เด็กๆ เปนสมาชิกเยาววัย

ในครอบครัวของพระเจา พวกเขาตองไดรับ

การนําใหถวายตัวแดพระเจา พระองคผูทรง

เปนพระเจาทั้งโดยการทรงสรางและโดย

การทรงไถ เราตองสอนใหเด็กๆ เรียนรูวา

กําลังทั้งหมดของรางกาย ความคิดและ

จิตวิญญาณเปนของพระองค เราตองฝก

พวกเขาในสายงานตางๆ ของการรับใช

อยางไมเห็นแกตัว จงอยาใหลูกของคุณเปน

ตัวขวางกั้น พวกเขาควรเขารวมกับคุณใน

การแบกรับภาระงานทั้งทางฝายวิญญาณ

และฝายกาย พวกเขาเพิ่มความสุขและเปน
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ประโยชนแกตนเองไดโดยการชวยเหลือผูอืน่14

{CCh 61.1}

งานทีเ่ราทาํเพือ่พระครสิตจะตองเริม่

ทีค่รอบครวัของเรา การศกึษาของเยาวชนจะ

ตองแตกตางจากทีเ่คยสอนกนัในอดตี ความ

ผาสุกของพวกเขาตองการการใชแรงงาน

มากกกวาที่ไดใหพวกเขาไว ไมมีงานรับใช

ใดสําคัญมากกวาน้ี ดวยการใชหลักการและ

แบบอยาง พอแมตองสอนลูกๆ ใหทํางาน

เผื่อคนที่ยังไมกลับใจ ตองอบรมลูกๆ ให

เหน็ใจผูสงูอายแุละผูทีต่กทกุขไดยาก รวมทัง้

ตองพยายามบรรเทาความทกุขใหแกผูยากไร

และสิน้หวงั จะตองสอนใหพวกเขาเปนคนขยนั

ในงานรับใชประกาศและเริ่มตั้งแตเยาววัย

ทีส่ดุ จะตองปลกูฝงการปฏเิสธความตองการ

ของตนเองและการเสียสละเพื่อใหเกิดผลดี

แกผูอื่นและเพื่อความกาวหนาของพระราช

กิจของพระคริสตในสถานะผูรวมทํางานกับ

พระเจา15 {CCh 61.2}

เปนพยานดวยการโยกยายไปพื้นที่
แหงใหม

ไมใชพระประสงคของพระเจาที่จะให

คนของพระองครวมกลุมปกหลักอยูแตใน

ชุมชนขนาดใหญ สาวกของพระคริสตเปน

ผูแทนของพระองคในโลกน้ี และพระเจา

ทรงประสงคใหพวกเขาแยกยายไปทัว่ประเทศ

ในเมืองเล็ก เมืองใหญตามตําบลตางๆ เพ่ือ

เปนแสงประทปีทามกลางความมดืของชาวโลก

พวกเขาตองทําหนาท่ีเปนผู ประกาศของ

พระเจา ดวยความเชื่อและผลงานพวกเขา

ตองยนืยนัใหชาวโลกตระหนกัถงึการใกลเสดจ็

มาถงึของพระผูชวยใหรอด {CCh 61.3}

สมาชกิอาสาของครสิตจกัรทาํงานให

สําเร็จลุลวงไดซึ่งแมขณะนี้พวกเขาแทบยัง

ไมไดเริ่มตนกันเลย ไมควรใหคนใดโยกยาย

ไปยังสถานที่ใหมเพียงเพื่อประโยชนทาง

ฝายโลก แตที่ใดก็ตามที่เปดโอกาสทํามาหา

เล้ียงชีพได ใหสงหนึ่งหรือสองครอบครัวที่

มีความเชื่อฝงลึกในความจริงเขาไปทํางาน

เปนผูรับใช พวกเขาควรเปยมดวยความรัก

ตอจติวญิญาณท้ังหลาย มภีาระในการทํางาน

เผื่อคนเหลานั้น และใสใจศึกษาวิธีนําคน

เขามาหาความจริง พวกเขาชวยแจกจาย

สื่อสิ่งพิมพของเราได จัดประชุมในบาน ทํา

ความคุนเคยกับเพื่อนบานและเชิญเพื่อน

บานมาเขารวมการประชุมเหลานี้ ดวยการ

ทําเชนนี้พวกเขาไดจุดประกายความสวาง

ดวยการกระทาํทีด่ตีางๆ {CCh 61.4}

ใหผู รับใชยึดม่ันในพระเจาผู เดียว

เทานัน้ รํา่ไห อธษิฐาน ทาํงานเพือ่ความรอด

ของเพื่อนมนุษยของพวกเขา จงจําไววา

คุณกําลังวิ่งแขงขันเพื่อความงกุฎอมตะ ใน

ขณะท่ีคนจํานวนมากมายพอใจกับคําชม

ของมนุษยมากกวาความพอพระทัยของ

พระเจา จงใหการทํางานอยางถอมตนเปน

ของคุณ จงเรียนรูการใชความเชื่อนําเสนอ

ใหเพ่ือนบานของคุณไปยังเบ้ืองพระท่ีนั่ง

แหงพระคุณและออนวอนพระเจาใหสัมผัส

ดวงใจของพวกเขา โดยวิธีนี้การประกาศท่ี

เกดิผลจะบรรลผุลสาํเรจ็ บางคนทีไ่มยอมฟง

ศาสนาจารยหรือบรรณากรจะไดรับขาวจาก



คนเหลานี้และผูท่ีทํางานเชนน้ีในที่ใหมจะ

เรียนรู วิธีที่ดีที่สุดของการเขาหาคนและ

สามารถเตรียมทางเพื่อคนงานอื่นๆ ในภาย

หลงั16 {CCh 61.5}

ใหไปเยี่ยมเพื่อนบานของคุณและ

แสดงความสนใจในความรอดของจติวญิญาณ

ของพวกเขา จงปลกุพลงัฝายวญิญาณของคณุ

ใหทํางานอยางกระฉับกระเฉง จงบอกคนที่

คุณไปเยี่ยมวาสุดปลายของทุกสิ่งกําลังจะ

มาถึง พระเยซูคริสตจะทรงเปดประตูดวงใจ

ของพวกเขาและจะสรางความประทับใจใน

สมองของพวกเขาอยางยัง่ยนื {CCh 62.1}

แมในขณะที่ทํางานประจําวันอยูนั้น

ประชากรของพระเจายงันาํผูอืน่มาหาพระครสิต

ได และในขณะที่ทําเชนนี้พวกเขาจะไดรับ

ความมัน่ใจอนัลํา้คาวาพระผูชวยใหรอดสถติ

อยูใกล พวกเขาไมจาํเปนตองคดิวาถกูปลอย

ใหพึ่งความพยายามอันออนแอของตนเอง

พระคริสตจะประทานถอยคําใหพวกเขาพูด

เพื่อฟนฟูและหนุนใจและเสริมความเขมแข็ง

ใหแกจติวญิญาณทีข่ดัสนและด้ินรนในความมืด

ความเชื่อของพวกเขาเองจะเขมแข็งขึ้นใน

ขณะที่พวกเขาตระหนักถึงพระสัญญาของ

พระผู ชวยใหรอดกําลังบรรลุผล พวกเขา

ไมเพียงแตเปนพระพรแกผูอื่นเทานั้น แต

พันธกิจที่พวกเขาทําเพื่อพระคริสตจะนํา

พระพรมาสูตนเอง17 {CCh 62.2}

งานยิง่ใหญทีอ่าจทาํไดคอืการนาํเสนอ

พระคัมภีรตามตัวอักษรใหกับคนทั้งหลาย

จงนําพระวจนะของพระเจาไปยังประตูของ

ทุกคน ยํ้าใสขอความอันเรียบงายเหลาน้ัน

ลงในจติสํานกึของมนษุยทกุคน ยํา้คาํบญัชา

ของพระผูชวยใหรอดกับทุกคน “พวกทาน

คนดูในพระคัมภีร” ยอหน 5:39 จงเตือน

พวกเขาใหรับพระคัมภีรตามท่ีพระคัมภีร

บอก ใหทูลขอความเขาใจจากพระเจาและ

แลวเมื่อพบความกระจางใหรับปญญาอัน

ลํา้คานัน้ดวยความชืน่ชมและรบัผลทีต่ามมา

อยางปราศจากความกลวั18 {CCh 62.3}

ทามกลางสมาชิกคริสตจักรควรตอง

เพ่ิมพันธกจิดานการไปเยีย่มตามบานมากขึน้

โดยการไปอานพระคัมภีรและการแจกจาย

สิ่งพิมพ อุปนิสัยคริสเตียนจะถูกหลอหลอม

อยางสมดุลและสมบูรณแบบไดก็ตอเมื่อ

มนษุยถอืวาการทาํพนัธกจิประกาศความจรงิ

อยางไมมีอคติและการผดุงไวซึ่งจุดมุงหมาย

ของพระราชกิจของพระเจาดวยปจจัยตางๆ

เปนสิทธิพิเศษ เราจะตองหวานเมล็ดลงขาง

พื้นนํ้าทั้งปวง รักษาจิตวิญญาณของเราใน

ความรักของพระเจา ทํางานขณะท่ียังเปน

กลางวันอยูและใชเครื่องมือทุกชิ้นที่พระเจา

ประทานใหแกเราเพื่อภาระใดที่จะตามมา

มือไมของเราจับงานอะไร เราก็ควรทําดวย

ความซื่อสัตย การเสียสละอันใดที่เราไดรับ

การเรยีกใหทาํกจ็งทาํดวยความยนิด ีขณะที่

เราหวานเมล็ดลงขางหวงนํ้าทั้งปวง เราจะ

ตระหนกัวา “คนทีห่วานมากกจ็ะเกีย่วเกบ็ได

มาก” 2 โครนิธ 9:619 {CCh 62.4}

การแสดงออกทางศาสนาที่ปฏิบัติได
การรบัใชใดซึง่ทาํถวายพระเจาพระผูทรง

เปนนายทีข่าดความกระฉบักระเฉงและจรงิใจ
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เปนการมุสาตอความเชื่อที่เราถือครองอยู

คณุสมบตัขิองครสิเตยีนทีแ่สดงออกดวยการ

ปฏิบัติที่จริงใจเทานั้นที่จะสรางรอยประทับ

ใจตอคนทัง้หลายทีต่ายไปแลวตอการละเมดิ

และบาป ครสิเตยีนทีห่มัน่อธษิฐาน มใีจถอม

และเชือ่ คนทัง้หลายผูซึง่มพีฤตกิรรมทีแ่สดง

ใหประจกัษวาความตองการยิง่ใหญทีส่ดุของ

พวกเขาคอืการประกาศความจรงิของการชวย

ใหรอดซึ่งจะทดสอบทุกคนนั้นจะเก่ียวเก็บ

ผลของจิตวิญญาณอันบริบูรณไวถวายแด

พระเจาพระผูทรงเปนนาย {CCh 62.5}

ไมมีคําแกตัวใดที่มีใหกับความเชื่อ

ของคริสตจักรทั้งหลายของเราที่ออนเปลี้ย

และหมดเรีย่วแรงเชนนี ้“โอ เชลยทีม่คีวามหวงั

เอย จงกลับไปยังที่กําบังเขมแข็งของเจา”

เศคาริยาห 9:12 ในพระคริสตมีพละกําลัง

สําหรับเรา พระองคทรงเปนทนายของเรา

อยูเบือ้งพระพกัตรพระบดิาของเรา พระองค

ทรงบัญชาใหผู สื่อขาวไปยังอาณาบริเวณ

ทุกแหงของพระองคเพื่อสื่อพระทัยของ

พระองคแกประชากรของพระองค พระองค

ทรงดําเนินอยูทามกลางคริสตจักรทั้งหลาย

ของพระองค พระองคทรงประสงคที่จะชําระ

ยกชูและเสริมสงาราศีแกผู ติดตามทุกคน

ของพระองค อิทธิพลของผูที่เชื่อพระองค

ดวยความจริงใจจะเปนกลิ่นหอมแหงชีวิต

ในโลก พระองคทรงชูดวงดาวไวในพระหัตถ

ขางขวาของพระองค และเปนพระประสงค

ของพระองคทีจ่ะฉายแสงจากดวงดาวเหลานี้

ไปสูชาวโลก ดวยประการฉะนี้พระองคทรง

ปรารถนาที่จะเตรียมประชากรของพระองค

เพือ่พนัธกจิแหงการรบัใชทีส่งูสงกวาในครสิตจกัร

เบ้ืองบน พระองคทรงจัดวางงานที่ยิ่งใหญ

ใหเราทํา ใหเราทํากันดวยความแมนยําและ

ดวยความมุงมั่น ใหเราสําแดงออกดวยชีวิต

ของเราถงึสิง่ท่ีความจริงกระทําในชวีติของเรา

{CCh 63.1}

พันธกิจการประกาศดานตางๆ ที่มี

สถานะเขมแข็งอยูในทุกวันนี้ลวนไดมาดวย

ตนทุนของการปฏิเสธตน การเสียสละตน

การลงแรงอยางทรหดอดทนและการอธิษฐาน

อยางมากมายเพื่อไดมาซึ่งกิจการงานที่มี

อยูในเวลานี้ สําหรับผูท่ีในเวลานี้กําลังกาว

เขาสู พันธกิจเหลานี้มีความเสี่ยงที่จะเกิด

ความหยอนประสิทธิภาพเนื่องจากพอใจกับ

สภาพปจจุบันและไมรูสึกถึงความจําเปนที่

ตองทุมเทการปฏิเสธตนเอง การเสียสละตน

และความขยนัขนัแขง็และแรงงานทีไ่มนาทาํ

เหมือนเชนผูนําขาวสารนี้ไดประสบมาแลว

วันเวลาแปรเปล่ียนไปแลว และเนื่องจาก

ในเวลานี้ มีเงินทองอยู มากขึ้นที่จะใชใน

พระราชกจิของพระเจา จึงไมจําเปนตองทุมเท

ตนเองสูสถานการณทีต่รากตราํลาํบากเหมอืน

เชนคนอื่นๆ ท่ีไดรับการทรงเรียกในสมัยท่ี

เริม่งานประกาศ {CCh 63.2}

แตหากในเวลานีม้กีารแสดงออกของ

ความทุมเทและการถวายตัวเองในลักษณะ

ที่เปนอยูในยุคเริ่มตน เราคงไดเห็นผลงานที่

ทําไดเปนรอยเทาของผลงานที่ทําสําเร็จใน

ขณะนี้20 {CCh 63.3}

การนับถือศาสนาของเรานั้นสูงสง

ในฐานะทีเ่ปนแอดเวนตสี [หมายถงึผูรอคอย
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การเสด็จกลับมาของพระเยซู] ที่ถือรักษา

วันสะบาโต เราประกาศวาเปนผู ที่ปฏิบัติ

ตามพระบัญญัติทั้งหมดของพระเจาและ

รอคอยการเสด็จมาของพระผู ไถ ขาวคํา

ตักเตือนเครงขรึมที่สุดทรงโปรดมอบหมาย

ใหกับผูสัตยซื่อเพียงไมกี่คน เราควรแสดง

ออกดวยคําพูดและผลงานของเราวาเรา

ยอมรับหนาที่รับผิดชอบยิ่งใหญที่จัดวางไว

ใหแกพวกเรา แสงสวางของเราจะตองสอง

ออกอยางชัดแจงจนผู อื่นมองเห็นถึงการ

ถวายเกียรติพระบิดาในชีวิตประจําวันของ

เรา วาเรามีความสัมพันธกับสวรรคและเปน

ผูรวมรับมรดกกับพระเยซูคริสต และเมื่อ

พระองคจะทรงปรากฏดวยรัศมีและฤทธานุ

ภาพอนัยิง่ใหญ เราจะเปนเหมอืนพระองค21

R

(1) 9T 117; (2) 8T 16; (3) 4T 69; (4) 5T 455, 456; (5) 9T 30; (6) 6T 438; (7) 9T 23; (8) 5T 387; (9) 6T 433;

(10) 9T 30, 31; (11) 4T 18; (12) 5T 394; (13) 9T 128, 129; (14) 7T 63; (15) 6T 429; (16) 8T 244, 245;

(17) 9T 38, 39; (18) 5T 388; (19) 9T 127; (20) 6T 417-419; (21) 4T 16.
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8

วาระสดุทายใกลเขามาแลว กาํลังแอบ

คืบคลานมาอยางลับๆ โดยที่เราไมรู ตัว

เหมอืนขโมยทีเ่ลด็ลอดเขาบานอยางปราศจาก

เสียงในยามคํ่าคืน ขอพระเจาทรงโปรดอยา

ใหเราหลับตอไปอีกเหมือนคนอื่นๆ แตให

เราเฝาระวังและไมขาดสติ ความจริงจะชนะ

อยางมีสงาราศีในเร็ววันนี้และทุกคนที่ไดรับ

เลอืกเปนผูรวมทาํงานกบัพระเจาจะไดชยัชนะ

ดวยกนั เวลามนีอย คํา่คืนกาํลงัเขามาเม่ือไมมี

ผูใดทาํงาน ใหผูทีช่ืน่ชมยนิดใีนความกระจาง

ของความจริงเพื่อยุคปจจุบันเรงรีบประกาศ

ความจริงออกไปใหผูอื่น พระเจาตรัสถามวา

“เราจะใชผูใดไป” ผูที่ประสงคจะเสียสละเพื่อ

ความจรงิตองตอบเดีย๋วนีว้า “ขาพระองคอยูนี่

ขอทรงใชข าพระองคเถิด” อิสยาห 6:8

{CCh 64.1}

เราทํางานประกาศที่พระเจาทรง

ปรารถนาใหเราทาํตอเพือ่นบานและมติรสหาย

ไดเพียงเล็กนอย ในทุกเมืองของประเทศ

ของเรายังมีคนที่ไมรู ความจริง และในโลก

กวางไกลโพนขามนํา้ขามทะเลยงัมทีุงนาใหม

อีกมากมายซึ่งเราตองไถและหวานเมล็ด1

{CCh 64.2}

ขณะนี้เราอยู ตรงรอยตอของเวลา

แหงความทกุข และความทกุขเขญ็ทีเ่ราแทบ

ไมเคยฝนถึงกําลังอยูตอหนาเรา อํานาจจาก

เบือ้งลางกาํลงันาํมนษุยใหทาํสงครามตอตาน

สวรรค มนษุยสมรูรวมคิดกบัสมนุของซาตาน

เพือ่ทาํใหพระบญัญตัทิัง้หมดของพระเจาเปน

โมฆะหมดความศกัดิส์ทิธิ ์ผูทีอ่าศยัอยูบนโลก

กําลังมุงหนาอยางรวดเร็วไปสูสภาพของ

ชาวโลกในสมัยโนอาห ซึ่งถูกนํ้าทวมโลก

กวาดทิ้งไปหมด และเหมือนเชนไฟจาก

สวรรคเผาผลาญชาวเมอืงโสโดม อาํนาจของ

ซาตานกาํลงัทาํงานเพือ่หนัเหความคดิไปจาก

ความจริงอมตะ ศตัรจูดัทาํทกุสิง่เพือ่เหมาะกบั

วัตถุประสงคของเขาเอง การคาระดับโลก

กีฬา แฟชั่นของยุค--ส่ิงเหลานี้ลวนอัดเต็ม

อยูในสมองของชายและหญิง ความบันเทิง

และสิ่งพิมพที่ไรคุณคาทําลายประสิทธิภาพ

การตัดสินใจไป มีผูคนขบวนใหญกําลังเดิน

อยูบนถนนกวางซึ่งนําไปสูความพินาศชั่ว

นรินัดร โลกทีเ่ตม็ไปดวยความรนุแรง ความ

สนุกสนานที่ไรศีลธรรมและถูกมอมเมา ทํา

ใหคริสตจักรเปลี่ยนแปลงไป มีการประกาศ

วาพระบัญญัติของพระเจาซึ่งเปนมาตรฐาน

อันชอบธรรมของสวรรคไมมีผลบังคับใช2

{CCh 64.3}

เราจะคอยใหคําพยากรณของเรื่อง

วาระสุดทายเกิดขึ้นกอนจึงเริ่มพูดถึงสิ่ง

เหลานี้กระนั้นหรือ? เมื่อถึงเวลานั้นคําพูด

ของเราจะมปีระโยชนอะไร เราจะคอยใหการ
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พิพากษาตกลงมาสูผูท่ีทําผิดกอนแลวจึงจะ

บอกใหเขาทราบถงึวธิหีลกีเลีย่งกระนัน้หรอื?

ความเชื่อของเราในพระวจนะของพระเจา

อยูที่ไหน? พวกเราตองคอยใหเหตุการณที่

บอกไวลวงหนาเกิดขึ้นกอนที่เราจะเชื่อสิ่งที่

พระเจาตรัสไวอยางน้ันหรือ? ความกระจาง

อันเดนชัดมาถึงเราแลว แสดงใหเราเห็นวา

วนัยิง่ใหญของพระเจากาํลงัเขามาใกลอยูแค

เอื้อม “ใกลจะถึงประตูแลว” ใหเราอานและ

ทําความเขาใจกอนทีจ่ะสายเกนิไป3 {CCh 64.4}

ตะลนัตของคณุเหมาะกบัความตองการ
พระเจาทรงจัดตําแหนงไวสําหรับ

ทุกคนในแผนการยิง่ใหญของพระองค พระองค

จะไมประทานตะลนัตทีไ่มจาํเปน หากตะลนัต

ที่ทรงโปรดประทานใหนั้นเล็กนอย พระองค

ทรงมตีาํแหนงสาํหรบัตะลนัตนัน้ และหากใช

อยางซื่อสัตยแลว ก็จะทํางานตามที่พระเจา

ทรงมุงหมายวางแผนไว มคีวามตองการตะลนัต

ของคนชนบทที่ถอมตนเพื่อใชในงานรับใช

ตามบานและสามารถบรรลุผลสําเร็จมากกวา

ผูทีไ่ดของประทานยิง่ใหญ {CCh 65.1}

เมื่อมนุษยใชกําลังตามท่ีพระเจาทรง

นําทาง ตะลันตของเขาจะเพิ่มขึ้น ความ

สามารถของเขาจะขยายขึ้น และเขาจะมี

ปญญาของสวรรคในการชวยคนท่ีหลงหาย

แตเมื่อสมาชิกคริสตจักรไรชีวิตและละเลย

ความรับผิดชอบท่ีพระเจาประทานใหเขา

เพื่อถายทอดใหผูอื่น แลวพวกเขาจะรอรับ

ขุมทรัพยของสวรรคไดอยางไร? เมื่อผูที่อาง

ตนวาเปนคริสเตียนไมตระหนักถึงภาระของ

การชวยผูที่อยูในความมืดรับความกระจาง

เมื่อพวกเขาหยุดแบงปนพระคุณและความรู

พวกเขาจะกลายเปนคนทีข่าดความรู พวกเขา

จะสูญเสียความชื่นชมในพระคุณอันล้ําคา

ของของประทานแหงสวรรค และจะรูสกึดอย

คุณคาของของประทานนั้นดวย พวกเขา

พลาดที่จะตระหนักถึงความจําเปนที่จะตอง

เสนอความรูนีแ้กผูอืน่ {CCh 65.2}

เรามองเห็นคริสตจักร [โบสถ] ใหญ

มากมายอยูตามพืน้ทีต่างๆ สมาชกิของโบสถ

เหลานีม้คีวามรูเกีย่วกบัความจรงินี ้และมคีน

จํานวนมากพอใจท่ีจะฟงพระวจนะแหงชีวิต

โดยไมหาวธีิทีจ่ะถายทอดความกระจางแจงนี้

ออกไป พวกเขาใหความรบัผิดชอบเพยีงนอยนดิ

ตอความกาวหนาของงาน สนใจแตนอยตอ

ความรอดของจติวญิญาณ พวกเขากระตอืรอืรน

ในเรื่องทางฝายโลกแตไมยอมนําศาสนา

แทรกเขาไปในธุรกิจ ไดแตพูดวา “ศาสนาก็

คือศาสนา และธุรกิจก็คือธุรกิจ” เขาเชื่อวา

ตางฝายตางมขีอบเขตทีเ่หมาะสมของตนเอง

แถมยงัพดูอกีวา “ใหแยกสองเรือ่งนีอ้อกจาก

กนั” {CCh 65.3}

เนื่องจากการละเลยโอกาสและใชสิทธิ

พิเศษไปอยางผิดๆ สมาชิกของคริสตจักร

เหลานี้จึงไมเจริญขึ้นใน “พระคุณและใน

ความรูของพระเยซูคริสตองคพระผูเปนเจา

และพระผูชวยใหรอดของเรา” 2 เปโตร 3:18

ดวยเหตุนี้พวกเขาจึงออนแอในความเชื่อ

ขาดแคลนความรูและดอยประสบการณ เขา

ไมไดหยั่งรากลึกลงและมั่นคงในความเชื่อ

หากพวกเขายังคงเปนเชนนั้น ภาพลวงตา
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ตางๆ ของยุคสุดทายจะลอลวงพวกเขา

อยางแนนอน เพราะคนเหลานีจ้ะขาดสายตา

ทางฝายจิตวิญญาณที่จะแยกแยะความจริง

จากความผดิ5 {CCh 65.4}

พระเจาทรงประสงคที่จะประทานของ
ประทานแหงพระวิญญาณบริสุทธิ์

เมื่อผูรับใชท่ีมีประสบการณลงแรง

เปนพิเศษในชุมชนท่ีมีคนของเราอาศัยอยู

เหลาผูเชื่อในชุมชนนั้นมีพันธะอันเครงขรึม

อยางเอาจรงิเอาจงัทีจ่ะทาํงานอยางสดุกาํลงั

เพือ่พระเจา พวกเขาตองหมัน่อธษิฐานสาํรวจ

จิตใจของตนเองและเตรียมทางหลวงของ

พระราชาใหโลงโดยการละทิ้งบาปท่ีจะคอย

ขดัขวางเขาในการรวมมอืกบัพระเจาและกบั

พีน่องทัง้หลาย {CCh 65.5}

ในนมิติของยามค่ําคืน ดิฉนัเหน็ขบวน

การปฏริปูครัง้ยิง่ใหญในประชากรของพระเจา

มีคนมากมายกําลังสรรเสริญพระเจา {CCh

65.6}

คนปวยหายโรคและการอศัจรรยอืน่ๆ

เกิดขึ้น มีวิญญาณแหงการทูลขอเผื่อผูอื่น

เกิดขึ้น เหมือนเชนที่เกิดขึ้นมากอนเมื่อวัน

เพ็นเทคอสตอันยิ่งใหญครั้งน้ัน ดิฉันเห็นคน

นบัรอยนบัพนัพากนัเยีย่มครอบครวัมากมาย

และเปดพระวจนะของพระเจาตอหนาพวกเขา

ฤทธานุภาพของพระวิญญาณบริสุทธิ์ทําให

หวัใจสาํนกึบาป และแสดงออกถงึความจรงิใจ

แหงการกลับใจที่แทจริง ในทุกทิศทางประตู

เปดออกเพือ่รบัความจรงิ ดเูหมอืนวาโลกสวาง

สดใสไปดวยพลังของสวรรค ประชากรท่ี

สตัยซือ่และถอมตนของพระเจาตางรบัพระพร

อันยิ่งใหญ ดิฉันไดยินเสียงขอบพระคุณและ

คําสรรเสริญ และดูคลายกับวามีการปฏิรูป

เกิดขึ้นเหมือนเชนที่เราเห็นเปนพยานในป

ค.ศ. 18446 {CCh 66.1}

พระเจาทรงประสงคใหประชากรของ

พระองครบัความสดชืน่ดวยของประทานของ

พระวญิญาณบรสิุทธิ ์ใหพวกเขารบับัพตศิมา

ใหมดวยความรักของพระองค คริสตจักร

ไมจาํเปนตองขาดแคลนพระวญิญาณ หลงัจาก

พระครสิตเสดจ็กลบัสวรรคแลวพระวญิญาณ

บรสิทุธิเ์สดจ็มายงัอัครสาวกผูเชือ่ ซึง่เฝาคอย

และอธษิฐานอยูดวยความสมบรูณและฤทธานภุาพ

ที่สัมผัสจิตใจทุกคน ในอนาคต โลกจะไดรับ

ความกระจางแจงดวยพระสิริของพระเจา

ผลกระทบอันศักด์ิสิทธิ์จะเกิดขึ้นบนโลกจาก

ผูทีร่บัการชําระดวยความจรงิ โลกจะถูกครอบคลมุ

ดวยบรรยากาศแหงพระคุณ พระวิญญาณ

บรสิทุธ์ิจะทรงทาํงานในหวัใจของมนษุยเพือ่นาํ

เรือ่งของพระเจาสาํแดงตอมนษุย7 {CCh 66.2}

พระเจาทรงปติยินดีเพื่อประกอบกิจ

อนัยิง่ใหญแกผูทีเ่ชือ่พระเจาดวยความจรงิใจ

หากสมาชิกอาสาประกาศของคริสตจักรจะ

ตื่นตัวทํางานที่พวกเขาทําได ออกสูรบใน

สงครามดวยคาํสัง่ของตนเอง ตางมองเหน็วา

จะบรรลคุวามสาํเรจ็ไดมากเพยีงไรในการนาํ

จิตวญิญาณมาหาพระเยซแูลว เราจะเหน็คน

จํานวนมากออกจากกองทัพของซาตานเขา

มาอยูใตรมธงชัยของพระเยซูคริสต หากคน

ของเราจะปฏิบัติตามความกระจางท่ีใหไว

ในคําแนะนําเพียงไมกี่คําแลว เราจะเห็น



ความรอดของพระเจาอยางแนนอน การฟนฟู

อยางอศัจรรยจะตามมา คนบาปจะกลับใจใหม

และจติวญิญาณมากมายจะเพ่ิมขึน้ในครสิตจกัร

เม่ือเรานําหัวใจของเราประสานเขาเปนหน่ึง

กบัพระครสิตและพาชวีติของเราประสานกบั

พระราชกิจของพระองค พระวิญญาณซึ่ง

เสดจ็มายงัเหลาอคัรสาวกในวนัเพน็เทคอสต

จะเสดจ็มายงัพวกเรา8 {CCh 66.3}

ภัยอันตรายของการรีรอ
ในนิมิตยามคํ่าคืนนั้น ภาพหนึ่งที่

นาประทับใจอยางยิ่งแลนผานหนาดิฉันไป

ดฉินัเหน็ลกูไฟขนาดใหญตกลงมายงัปราสาท

สวยงามหลายแหงสรางความพินาศในทันที

ดิฉันไดยินใครคนหน่ึงพูดวา “เรารู วาการ

พิพากษาของพระเจากําลังมายังโลก แตเรา

ไมเคยรูเลยวาจะมาเร็วขนาดน้ี” คนอื่นก็พูด

ดวยเสียงอันเจ็บปวดวา “พวกคุณรูดี ทําไม

จงึไมบอกพวกเรา เราไมเคยรู” ทกุทิศขาพเจา

ไดยินคําพูดของการติเตียนที่คลายคลึงกัน

{CCh 66.4}

ดิฉันตื่นขึ้นมาดวยความทุกขยิ่งใหญ

แลวก็หลับไปอีกและดูเหมือนวาดิฉันอยูใน

ที่ชุมนุมขนาดใหญ ผูมีอํานาจคนหนึ่งกําลัง

พูดกับผู ชุมนุมซ่ึงมีแผนท่ีโลกกางออกตอ

หนาพวกเขา เขากลาววา แผนที่นี้แสดง

ถึงสวนองุ นของพระเจาซึ่งจะตองทําการ

เพาะปลูกพรวนดิน ขณะท่ีแสงจากสวรรค

สองลงมายังผูใด ผูนั้นจะตองสะทอนแสงนั้น

แกผูอื่น แสงจะตองสวางขึ้นในหลายๆ แหง

และจากแสงเหลานี้ แสงอื่นๆ ยังคงตองจุด

ใหสวางขึน้ {CCh 66.5}

พระดํารัสของพระเจาดังขึ้นอีกครั้ง

“ทานทัง้หลายเปนเกลอืแหงโลก ถาเกลอืนัน้

หมดรสเคม็ไปแลว จะทาํใหกลบัเคม็อกีอยางไร?

ตั้งแตนั้นไปก็ไมเปนประโยชนอะไร มีแตจะ

ถกูทิง้เสยีใหคนเหยยีบยํา่ ทานทัง้หลายเปน

ความสวางของโลก นครซึง่อยูบนภเูขาจะถกู

ปดบังไวไมได เม่ือจุดตะเกียงแลวไมมีผูใด

เอาถงัครอบไว ยอมตัง้ไวบนเชงิตะเกยีงจะได

สองสวางแกทุกคนท่ีอยูในบานนั้น ทํานอง

เดยีวกนั พวกทานจงสองสวางแกคนทัง้ปวง

เพือ่วาเมือ่เขาท้ังหลายไดเหน็ความดท่ีีทานทํา

พวกเขาจะไดสรรเสริญพระบิดาของทาน

ผูสถติในสวรรค” มทัธวิ 5:13-16 {CCh 67.1}

ทุกวันท่ีผานไปนําเราเขาใกลวาระ

สดุทายยิง่ขึน้ เรือ่งนีน้าํเราเขาใกลชดิพระเจา

ยิง่ข้ึนดวยไหม? เราเฝาระวงัอธิษฐานอยูหรอืไม?

ผู ที่เราติดตอสัมพันธดวยทุกวันตองการ

ความชวยเหลือและคําแนะนําของเรา จิตใจ

ของพวกเขาอาจอยูในสภาพทีต่องการคาํพดู

เหมาะกับกาลเวลาและเม่ือเสริมโดยพระ

วิญญาณบริสุทธ์ิจะไดประโยชนเต็มที่ พรุงนี้

คนเหลานี้บางคนอาจอยูในสถานท่ีๆ เรา

ไมอาจเขาหาเขาไดอีก เรามีแรงโนมนาวตอ

ผูรวมเดินทางเหลานี้อยางไร? เราใชความ

พยายามปานใดในการนาํพวกเขากลบัมาหา

พระครสิต?9 {CCh 67.2}

ในขณะที่ทูตสวรรคกําลังหามลมทั้ง

สีท่ศิอยู เราตองทาํงานอยางสดุความสามารถ

ของเรา เราจะตองนาํขาวไปประกาศโดยไมรอชา

เราจะตองแสดงหลักฐานใหชาวสวรรคของ
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จักรวาลและมนุษยของยุคที่เสื่อมโทรมเห็น

วาศาสนาของเราเปนความเชือ่และเปยมดวย

ฤทธานุภาพซึ่งมีพระคริสตทรงเปนแหลง

ทีม่าของทกุอยาง และพระดาํรสัของพระองค

เปนคําพยากรณของพระเจา จิตวิญญาณ

ของมนุษยแขวนอยูบนตราชัง่ พวกเขาจะเปน

พลเมืองในแผนดินของพระเจา หรือเปน

ทาสขุมนรกของซาตานอยางใดอยางหน่ึง

ทกุคนจะมโีอกาสในการรบัทราบถงึความหวงั

ในขาวประเสรฐิทีน่าํมาเสนอตอหนาพวกเขา

และพวกเขาจะไดยินสิ่งเหลานี้ไดอยางไร?

หากไมมีผูใดประกาศ เราตองรื้อสรางเรื่อง

ของศลีธรรมในครอบครวัมนษุยขึน้ใหม เปน

การเตรียมอุปนิสัยใหพรอมเพื่อจะยืนอยู 

เบือ้งพระพกัตรพระเจา มจีติวญิญาณมากมาย

พรอมที่จะพินาศไปเนื่องจากทฤษฎีผิดๆ ที่

แพรหลายอยูในปจจบุนัซึง่วางแผนไวขดัขวาง

ขาวประเสรฐิ มใีครบางทีจ่ะถวายตวัอยางเตม็ที่

เพ่ือเปนผูรวมงานกบัพระเจา10 {CCh 67.3}

วนันี ้คนสวนใหญในสมาชกิครสิตจกัร

ของเราตายอยูในการลวงละเมิดพระบัญญัติ

และบาป พวกเขาเขามาและออกไปเหมือน

หนึง่ประตทูีต่ดิอยูกบับานพบั เปนเวลาหลายป

คนเหลานี้นั่งฟงความจริงที่เครงขรึมดลใจ

จติวญิญาณมากทีส่ดุอยางพงึพอใจ แตไมเคย

นําความจริงเหลาน้ีมาประยุกตใช ดังน้ัน

พวกเขาจึงเห็นคุณคาของความจริงเหลานี้

ลดนอยถอยลงไปเรื่อยๆ คําพยานวากลาว

ตกัเตือนท่ีเราใจไมไดปลกุใหคนเหลานีก้ลบัใจ

และสํานึกผิด สําเนียงดนตรีอันไพเราะที่สุด

ซึง่มาจากพระเจาโดยผานรมิฝปากของมนษุย

เก่ียวกบัการทาํใหเปนผูชอบธรรมโดยความเชือ่

และความชอบธรรมของพระครสิตไมไดกระตุน

ใหพวกเขาตอบสนองดวยความรกัและความ

สาํนกึในพระคณุ แมพระเจาผูทรงเปนพอคา

แหงเมืองสวรรคเสนอขายเพชรนิลจินดา

แหงความเชือ่และความรกัอนัลํา้คาแกพวกเขา

แมพระองคทรงเชิญชวนใหพวกเขาซื้อ

“ทองคําท่ีหลอมดวยไฟ” และ “เส้ือผาสีขาว”

เพ่ือสวมใสและ “ยาหยอดตา” เพื่อมองเห็น

ชดัเจนขึน้ ถงึกระนัน้พวกเขากย็งัหลอหลอมใจ

ของตนเองใหแข็งกระดางตอตานพระองค

และไมยอมแลกเปลี่ยนความไมรูรอนรูหนาว

กบัความรกัและความกระตือรอืรน ในขณะที่

อางตนเปนผูเชื่อ แตกลับปฏิเสธสิทธิอํานาจ

ของพระเจา หากคนเหลานี้ยังคงเปนเชนนี้

ตอไป พระเจาจะปฏิเสธพวกเขา พวกเขา

ทําตัวไมคูควรที่จะเปนสมาชิกในครอบครัว

ของพระองค11 {CCh 67.4}

ขอใหสมาชกิครสิตจกัรจดจาํขอเทจ็จรงิ

ทีว่าการมชีือ่ในทะเบยีนโบสถนัน้ไมไดชวยให

เขารอด พวกเขาตองแสดงตนเองวาเปนท่ี

ยอมรบัของพระเจา เปนคนงานทีไ่มตองอาย

วันแลววันเลา พวกเขาตองสรางอุปนิสัย

ใหเปนไปตามทศิทางของพระครสิต พวกเขา

ตองตดิสนทิในพระองค ปฏิบติัตามความเชือ่

ในพระองคอยูเสมอ หากเปนเชนนี้ พวกเขา

ท้ังชายและหญิงจะเจริญขึ้นสูความไพบูลย

ในพระคริสต--เปนคริสเตียนที่สมบูรณแบบ

ราเริงและซาบซึ้งในพระคุณ มีพระเจาเปน

ผู นําจนถึงความกระจางที่สวางขึ้นเรื่อยๆ

หากสิ่งตางๆ เหลานี้ไมใชเปนประสบการณ
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ของพวกเขาแลวสักวันหนึ่งพวกเขาจะอยูใน

กลุมคนที่ครํ่าครวญอยางทุกขระทมวา “‘ฤดู

เกี่ยวก็ผานไป ฤดูแลงก็สิ้นสุดแลว และเรา

ทัง้หลายกไ็มรอด’ เยเรมยี 8:20 ทาํไมขาพเจา

จึงไมเขาหลบลี้ภัยในปอมปราการ ทําไม

ขาพเจาจงึไมเอาจรงิเอาจงักบัความรอดของ

จิตวิญญาณและหมิ่นประมาทพระวิญญาณ

แหงพระคณุ?”12 {CCh 67.5}

พี่นองชายหญิงที่อางมาชานานแลว

วาตนเปนผูเชื่อความจริงนั้น ดิฉันขอถาม

แตละคนวาการปฏิบัติของคุณสอดคลองกับ

ความกระจาง สทิธพิเิศษและโอกาสทีส่วรรค

ประทานใหคณุหรอืไม? นีเ่ปนคาํถามทีจ่รงิจงั

ดวงอาทิตยแหงความชอบธรรมเสด็จขึ้นมา

เหนือคริสตจักรแลว และเปนหนาที่ของ

คริสตจักรที่จะตองสองสวาง เปนสิทธิพิเศษ

ของจิตวิญญาณทุกดวงที่จะตองกาวตอไป

ผูทีต่ดิสนทิกบัพระครสิตจะเจรญิขึน้ในพระคณุ

และในความรอบรูของพระบุตรของพระเจา

เปนชายหญิงที่เจริญถึงความบริบูรณ หาก

ทุกคนที่อางตนวาเชื่อในความจริงใชความ

สามารถของตนเองอยางเต็มท่ีและโอกาส

ในการเรยีนรูและการทาํงาน พวกเขาจะเขมแขง็

ในพระคริสต ไมวาพวกเขาจะมีอาชีพอะไร--

จะเปนชาวสวน นายชางเครื่องกล ครู หรือ

ศาสนาจารย--หากพวกเขาถวายตวัทัง้หมดให

พระเจา พวกเขาจะเปนผูรบัใชทีม่ปีระสทิธภิาพ

ของพระเจาองคจอมเจานาย13 {CCh 68.1}

ใหผูรับใชอบรบสมาชิกของคริสตจักร
เปนทีป่ระจกัษแลววาคาํเทศนาทัง้หมด

ที่เคยสอนกันมานั้นไมไดพัฒนาใหมีผูรับใช

ที่ปฏิเสธตนเองไดมากมายเทาไรนัก เรื่องนี้

ถือวาเปนเรื่องที่สงผลรายแรงที่สุด อนาคต

นิรันดรกาลของเราตกอยู ใตการเดิมพัน

คริสตจักรทั้งหลายกําลังเหี่ยวเฉาเนื่องจาก

ละเลยท่ีจะใชตะลันตเพื่อกระจายแสงสวาง

เราจะตองสอนดวยความเอาใจใสเหมือนกับ

วาเปนบทเรียนท่ีมาจากพระเจาผูทรงเปน

พระอาจารย เพื่อทุกคนจะนําแสงไปใชใน

ทางปฏิบัติ ผู ที่มีหนาที่บริหารคริสตจักร

ควรเลือกสมาชิกท่ีมีความสามารถและจัด

วางพวกเขาใหรับผิดชอบในหนาที่ตางๆ ใน

เวลาเดียวกันจะตองชี้แนะวิธีที่พวกเขาจะ

รับใชและเปนพระพรใหแกผูอื่นไดดีท่ีสุด14

{CCh 68.2}

นายชางเครื่องกล ทนาย นักธุรกิจ

พอคา ทุกสาขาและอาชีพ ตางตองเรียนรู

ดวยตนเองเพื่อที่จะเปนผูชํานาญการคาใน

ดานธรุกจิของตน ควรหรอืทีผู่ตดิตามพระครสิต

ในขณะที่ทํางานรับใชพระองคจะขาดความรู

แนวทางและวิธีการรับใช ภารกิจของการ

ไดมาซึ่งชีวิตนิรันดรอยูเหนือเรื่องของทาง

ฝายโลกทั้งปวง เพื่อนําจิตวิญญาณมาหา

พระเยซู ผูรับใชตองมีความรูในเรื่องอุปนิสัย

ของมนุษยและตองเรียนรู เรื่องจิตใจของ

มนษุย การใครครวญอยางเอาจรงิเอาจงัและ

การอธิษฐานอยางกระตือรือรนมากมายเปน

สิง่จาํเปนเพือ่รูวธีิเขาถงึชายและหญงิในเรือ่ง

ยิง่ใหญแหงความจรงิ15 {CCh 68.3}

ในทนัททีีค่รสิตจกัร(โบสถ) ถกูสถาปนา

ขึ้นมา ศาสนาจารยจะตองกําหนดงานให
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สมาชิกลงมือทํา พวกเขาจะตองไดรับการ

สอนวิธีทํางานที่เกิดผล ใหศาสนาจารยอุทิศ

เวลาการสอนมากกวาการเทศนา ใหเขาสอน

คนเหลานี้ถึงวิธีการแบงปนความรูที่เรียนมา

ใหแกผูอื่น ในเวลาเดียวกันผูท่ีกลับใจใหม

ควรไดรบัการสอนใหขอคาํแนะนาํในเรือ่งของ

การทํางานจากผูที่มีประสบการณมากกวา

แตกค็วรสอนพวกเขาวาอยายกศาสนาจารย

ขึน้แทนพระเจา {CCh 69.1}

การชวยเหลือท่ีย่ิงใหญท่ีสุดซึ่งใหแก

คนของเราไดคือการสอนใหพวกเขาทํางาน

รับใชพระเจา และใหพึ่งพระองคไมใชพึ่ง

ศาสนาจารย ใหพวกเขาเรียนรูการทํางาน

เหมือนอยางที่พระคริสตทรงกระทํามาแลว

ใหพวกเขาเขารวมกับกองทัพผูรับใชของ

พระองคและทํางานรับใชอยางซื่อสัตยเพื่อ

พระองค16 {CCh 69.2}

จงใหครูผูสอนเปนผูนําในการปฏิบัติ

งานทามกลางประชาชนทัง้หลาย เพือ่ผูอืน่ที่

รวมงานกับพวกเขาจะเรียนรูจากแบบอยาง

ของพวกเขา แบบอยางเพยีงแบบอยางเดยีว

ยอมมคีณุคายิง่กวาคาํสัง่สอนนบัรอยนบัพนั17

{CCh 69.3}

ผู ที่คอยควบคุมดูแลทางดานฝาย

จิตวิญญาณของคริสตจักรควรออกแบบ

แนวทางและวิธีปฏิบัติซึ่งจะเปดโอกาสให

สมาชิกทุกคนของคริสตจักรมีสวนรวมงาน

ไมทางใดทางหนึ่งในพระราชกิจของพระเจา

เรื่องนี้ไมคอยทํากันมากนักในอดีต ไมมี

การทําตามแผนอยางเต็มที่ เพื่อนําตะลันต

ทั้งหมดมารับใชอยางขะมักเขมน มีนอยคน

ที่ตระหนักถึงความสูญเสียมากมายเพราะ

สาเหตนุี ้{CCh 69.4}

มีตะลันตอยูในทุกคริสตจักร หากนํา

ไปใชใหเขากับงานที่ทําแลวอยางถูกตองก็

จะพัฒนาไดจนเกิดประโยชนย่ิงใหญในงาน

เหลานี ้ควรมแีผนงานอยางเปนระบบเพือ่สง

คนทาํงานไปยงัโบสถใหญนอยตางๆ ของเรา

เพือ่แนะนาํสมาชกิถงึวธิทีาํงานเพือ่เสรมิสราง

คริสจักรและสําหรับผูที่ยังไมเชื่อดวย สิ่งที่

ตองการคอื การฝกอบรม การศกึษา ใหทกุคน

เอาหวัใจและความคดิเพือ่มุงใหเปนคนฉลาด

ในภารกิจสําหรับยุคนี้ เตรียมตัวเองใหมี

คณุสมบติัพรอมทีจ่ะทาํในงานทีเ่หมาะสมกบั

ตวัเขาใหมากทีส่ดุ {CCh 69.5}

ส่ิงท่ีจําเปนในขณะนี้เพื่อการสงเสริม

ครสิตจกัรใหเจรญิขึน้คอืผลงานพถิพีถินัของ

คนทํางานที่ฉลาดเพื่อเขาใจอยางกระจาง

และพฒันาตะลนัตของครสิตจกัร--คอืตะลนัต

ทีส่อนกนัไดเพือ่งานการรบัใชของพระอาจารย

ผู รับใชในการเยี่ยมโบสถตางๆ ควรสอน

พีน่องชายหญงิถงึวธิปีฏบิตัขิองงานการรบัใช

จงจัดชั้นเรียนฝกอบรบแกเยาวชนดวย ควร

สอนเยาวชนชายและหญิงใหเปนคนทํางาน

ทีบ่าน ในละแวกบานและในโบสถ18 {CCh 69.6}

ทูตสวรรครอคอยตัวแทนมนุษย คือ

สมาชกิของโบสถมาชานานแลวเพือ่ใหรวมมอื

กับพวกเขาในงานย่ิงใหญ พวกเขากําลัง

รอคอยคุณอยู ทองนานั้นกวางใหญไพศาล

เพยีงไร แผนงานนัน้ลกึซึง้อยางมากยิง่เพยีงไร

เพ่ือหวัใจของผูทีไ่ดรบัการชาํระทกุดวงจะมุง

เขาสูการรับใชด่ังเชนเครื่องมือของอํานาจ



พระเจา19 {CCh 69.7}

หากคริสเตียนทํางานประสานกัน

เคลือ่นเปนหนึง่ไปขางหนา ภายใตการทรงนาํ

ของพระเจาผูทรงฤทธานุภาพพระองคเดียว

เพือ่การบรรลผุลดวยความมุงหมายเดียวแลว

พวกเขาจะขบัเคลือ่นโลกนีไ้ด 20 {CCh 69.8}

คาํเชญิชวนใหนาํขาวไปตาม “ทางหลวง”

จะตองประกาศใหคนทั้งหลายที่มีสวนรวม

ทาํงานชิน้นีข้องโลก ใหกับครแูละผูนําทัง้หลาย

ของประชาชน ผูทีแ่บกรบัภาระหนกัของงาน

สวนรวมของสังคม--เชน แพทยและครู

ทนายความและผูพิพากษา ขาราชการและ

นักธุรกิจ--จะตองไดรับขาวท่ีเขาใจไดอยาง

ชัดเจนแจมแจงวา “ถาไดสิ่งของสิ้นทั้งโลก

แตตองเสียชีวิตของตน คนนั้นจะเอาอะไร

ไปแลกชีวิตของตนกลับคืนมา” มาระโก

8:36, 37 {CCh 69.9}

เราพูดและเขียนไวมากมายเก่ียวกับ

คนยากไรที่ถูกมองขามไป เราจะไมใสใจตอ

คนรํ่ารวยที่ถูกละเลยดวยหรือ? หลายคน

มองวาคนกลุมนี้เปนพวกสิ้นหวังและทุมเท

แตนอยเพื่อเปดตาของผูที่สูญเสียนิรันดร

จากการตดัสนิใจของตนเอง เนือ่งจากตาบอด

และพรามวัดวยอาํนาจของซาตาน คนรํา่รวย

นบัพนัลงไปยงัหลมุฝงศพโดยไมไดรบัคาํเตอืน

เพราะวาถูกตัดสินดวยลักษณะการแตงกาย

และถูกมองขามไปวาเปนผูสิ้นหวัง แตแม

พวกเขาจะดูเหมือนวาไมสนใจก็ตาม ดิฉัน

ไดรับการเปดเผยใหเห็นวาคนสวนใหญใน

กลุ มนี้มีความทุกขทางจิตวิญญาณ มีคน

รํา่รวยนับพนัหวิกระหายอาหารฝายวญิญาณ

คนจํานวนมากมายในชีวิตจริงรู สึกวาขาด

บางสิ่งที่ตนไมมี มีนอยคนที่เขาโบสถเพราะ

พวกเขารูสึกวาไมไดรับประโยชน คําสอนที่

พวกเขาไดยินไมไดสัมผัสจิตวิญญาณ เรา

จะไมลงแรงเปนการสวนตัวเพื่อคนเหลานี้

กระนัน้หรอื? {CCh 70.1}

บางคนอาจถามวา เราจะเขาถึงคน

เหล านี้ด วยส่ิงตีพิมพไม ได หรือ? มีคน

จาํนวนมากท่ีเขาถงึดวยวธีินีไ้มได สิง่ท่ีพวกเขา

ตองการคอืการเขาถงึพวกเขาเปนการสวนตวั

จะปลอยใหพวกเขาตองพินาศโดยไมไดรับ

คาํเตือนเปนพเิศษหรอื? ในสมยัโบราณไมได

เปนเชนนี ้ผูรบัใชของพระเจาไดรบับญัชาให

ไปหาผูที่ดํารงตําแหนงสูงเพื่อพวกเขาจะ

พบกับสันติสุขและการพักผอนที่มีในองค

พระเยซคูรสิตเทานัน้ {CCh 70.2}

พระราชาแหงสรวงสวรรคเสด็จมา

ยังโลกเพื่อชวยมนุษยที่หลงหายและลมลง

พระราชกิจของพระองคไมไดมีเปาหมาย

เพียงผูท่ีถูกทอดท้ิงเทานั้นแตรวมถึงผูท่ีอยู

ในตําแหนงสูงศักดิ์เชนกัน ดวยพระปญญา

พระองคทรงมชีองทางเพือ่เขาถงึจติวญิญาณ

ของคนชั้นสูงเหลานั้นซึ่งไมรูจักพระเจาและ

ไมไดถอืรกัษาพระบญัญตัขิองพระองค {CCh

70.3}

หลงัจากทีพ่ระครสิตเสดจ็กลบัสวรรค

แลวงานเดยีวกนันีย้งัคงดาํเนนิไปอยางตอเนือ่ง

หัวใจของดิฉันเกิดแรงบันดาลอยางมากเมื่อ

อานเรื่องท่ีพระเจาทรงสรางความประทับใจ

แกโครเนลิอัส โครเนลิอัสมีตําแหนงสูง เปน

ขาราชการของกองทัพโรมัน แตเขาปฏิบัติ
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ตามความกระจางที่ไดรับอยางเครงครัด

พระเจาประทานขาวสารพเิศษจากสวรรคให

เขาพรอมกบัอีกขาวหน่ึงทีท่รงบัญชาใหเปโตร

ไปเยี่ยมเขาและใหความกระจางแจงแกเขา

งานนี้ควรเปนแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญแก

เราในการทํางานเม่ือคิดถึงพระเมตตาคุณ

และความรักอันออนโยนของพระเจาที่มีตอ

ผูทีแ่สวงหาและอธษิฐานทลูขอความกระจาง

{CCh 70.4}

ดิฉันมีโอกาสเห็นคนจํานวนมากท่ี

เปนเหมือนเชนโครเนลิอัส คนที่พระเจา

ประสงคใหเปนสวนหนึ่งในคริสตจักรของ

พระองค พวกเขาเอาใจเขาขางผูที่ถือรักษา

พระบัญญัติของพระเจา แตสายสัมพันธท่ี

เชื่อมเขากับโลกนั้นมัดเขาไวอยางแนนหนา

พวกเขาไมมีขวัญกําลังใจพอที่จะเขารวมกับ

ผูที่ตํ่าตอยกวาตนเองเหลาน้ี เราจะตองใช

ความพากเพียรเปนพิเศษในการทํางานกับ

จิตวิญญาณเหลาน้ี อันเน่ืองจากภาระหนาที่

และการทดลองของพวกเขา {CCh 70.5}

จากความกระจางแจงที่พระเจาทรง

โปรดประทานใหมานั้น ดิฉันมั่นใจวาจะตอง

นําเอาประโยค “พระยาหเวหตรัสดังนี้วา” ที่

เรียบงายนี้ไปพูดกับผู มีอิทธิพลและอยูใน

อํานาจของโลก พวกเขาเปนผูรับฉันทภาระ

ซึ่งพระเจาทรงฝากสินทรัพยสําคัญไว หาก

พวกเขาจะตอบรับการทรงเรียกของพระเจา

พระองคจะทรงใชพวกเขาในพระราชกิจของ

พระองค. . . . {CCh 70.6}

บางคนมีคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อ

ทํางานกับคนชั้นระดับสูง คนกลุมนี้จะตอง

แสวงหาพระเจาทุกวัน ศึกษาวิธีที่จะเขาหา

คนเหลานี้ ไมใชเพียงเพื่อทําความรูจักกับ

พวกเขาอยางผิวเผิน แตเพื่อยึดพวกเขาไว

ดวยความเพียรพยายามสวนตัวและดวย

ความเชือ่ท่ีมชีวีติจติใจ แสดงความรักท่ีลกึซึง้

เพื่อฝายวิญญาณของเขา หวงใยพวกเขา

อยางจริงใจเพื่อใหเขารอบรู ความจริงใน

พระวจนะของพระเจา21 {CCh 71.1}

R

(1) “An Appeal to Ministers and Church Officers”; (2) 9T 42,43; (3) 9T 20; (4) 9T 37, 38; (5) 6T 424, 425;

(6) 9T 125, 126; (7) 9T 125, 126; (8) 8T 246; (9) 9T 27, 28; (10) 6T 21; (11) 6T 426, 427; (12) 9T 48;

(13) 6T 423; (14) 6T 431; (15) 4T 67; (16) 7T 19, 20; (17) MH 149; (18) “An Appeal to Ministers and

Church Officers”; (19) 9T 46, 47; (20) 9T 221; (21) the
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งานพิมพของคริสตจักรเรากอตั้งขึ้น

ตามพระบญัชาของพระเจาและอยูภายใตการ

ควบคุมพิเศษของพระองค เปนภาระงานท่ี

ทรงจัดวางแผนไวเพื่อใหบรรลุผลสําเร็จตาม

จุดมุงหมายที่จําเพาะ พระเจาทรงเลือกชาว

เซเวนธเดยแอดเวนตีสไวใหเปนกลุมคนที่

เฉพาะทีแ่ยกออกจากชาวโลก พระองคทรงใช

มดียิง่ใหญแหงความจรงิตัดเอาพวกเขาออกจาก

เหมืองหินของโลกและเอาพวกเขาเขามา

เชือ่มตอตดิกบัพระองคเอง พระองคทรงจดัตัง้

คนเหลานี้ใหเปนผู แทนของพระองคและ

ทรงเรียกพวกเขาใหเปนทูตของพระองคใน

พระราชกิจสุดทายของการทรงชวย[มนุษย]

ใหรอด เปนขุมทรัพยความจริงยิ่งใหญที่สุด

ทีเ่คยมอบไวใหกบัมนษุยมตะ คาํเตอืนสาํคญั

และนาเครงขรึมท่ีสุดท่ีพระเจาเคยประทาน

แกมนษุยไดทรงโปรดมอบหมายไวแกพวกเขา

เพื่อสงตอใหกับโลก และโรงพิมพของเราก็

เปนหนึง่ในงานทัง้หลายทีเ่กดิผลทีส่ดุในการ

ผลกัดนัใหภารกจินีสู้ความสาํเรจ็ {CCh 72.1}

สิ่งพิมพที่ออกจากโรงพิมพของเรามี

ไวเพื่อเตรียมคนทั้งหลายใหเขาหาพระเจา1

{CCh 72.2}

หากมีงานใดสําคัญกวางานอื่นแลว

งานนั้นคือการนําเอาสิ่งพิมพของเราออกไป

เผยแพรสูสาธารณชน เพือ่นาํคนทัง้หลายไป

คนควาศึกษาพระคัมภีร งานแหงการรับใช

ที่ประกอบดวยการแนะนําสิ่งพิมพเหลานี้แก

ครอบครวั การสนทนาและการอธษิฐานรวมกบั

และเผื่อพวกเขาเปนภารกิจท่ีดีและเปนงาน

ที่จะสั่งสอนอบรมชายและหญิงเพื่องานดาน

การเลีย้งดู2 {CCh 72.3}

การเอาส่ิงพมิพของเราออกไปเสนอแนะ

เปนสายงานทีส่าํคญัและเกดิประโยชนสงูสดุ

ของงานดานการประกาศ สิง่พมิพของเราเขาถงึ

สถานที่ที่เราไมอาจเปดประชุมประกาศได

ในสถานที่เชนนี้นักเทศนซื่อสัตยที่ประกาศ

ดวยสิ่งพิมพทํางานแทนนักเทศนตัวจริงได

ดวยวิธีของการออกแนะนําหนังสือเหลานี้

คนนับพันมีโอกาสรับความจริงซึ่งพวกเขา

ไมอาจไดรับขาวสารเหลานี้ไดดวยวิธีอื่น

{CCh 72.4}

บรรณากรตองไปยังพื้นที่ตางๆ ของ

ประเทศ งานนี้สําคัญเทาเทียมอยางเต็มที่

กบังานของศาสนาจารย งานยิง่ใหญทีอ่ยูตอ

หนาเราจําเปนตองใชทั้งนักเทศนและผูนํา

ขาวท่ีทํางานอยางเงียบๆ และไมออกเสียง3

{CCh 72.5}

พระเจาทรงสถาปนางานของการ

แนะนาํหนงัสอืใหเปนวธิกีารเสนอความกระจาง

ที่มีอยูในหนังสือของเราตอหนาคนทั้งหลาย

และบรรณากรควรตระหนักถึงความสําคัญ
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ของการนําหนังสือฝายจิตวิญญาณเหลาน้ี

ไปใหพวกเขาศกึษาและพบกบัความกระจาง

อยางรวดเร็วที่สุดเทาท่ีจะทําได น่ีเปนงานที่

พระเจาทรงประสงคใหประชากรของพระองค

ทาํในเวลานี ้ทุกคนทีม่อบถวายชวีติของตนเอง

ใหกับพระเจาเพื่อแนะนําหนังสือกําลังชวย

นําขาวของยุคสุดปลายไปเตือนชาวโลก เรา

ไมไดประเมนิคาของงานนีส้งูจนเกนิไปเพราะ

หากไมใชการลงแรงดวยความพยายามของ

บรรณากรแลว คนมากมายก็จะไมไดยินถึง

คาํเตอืนนี้4 {CCh 72.6}

สิ่งพิมพของเราจะตองแจกจายไป

ทุกแหงหน จะตองพิมพหนังสือเหลานี้ใน

หลายภาษา จะตองประกาศขาวของทตูสวรรค

องคทีส่ามโดยผานสือ่นีแ้ละผานครสูอนตวัจรงิ

ตัวคุณเองที่เชื่อความจริงเพื่อยุคปจจุบัน

จงตื่นเถิด เปนหนาที่ของคุณที่จะทําทุกวิธี

เทาทีจ่ะทาํไดเพื่อชวยผูที่เขาใจความจริงให

ออกมาประกาศความจรงิน้ี เงนิสวนหน่ึงทีไ่ด

จากการขายสิง่พมิพเหลานี้จะตองนํามาเพิ่ม

ขดีความสามารถเพือ่ผลติสิง่ตพีมิพใหมากขึน้

สําหรบัใชเปนสือ่ทีจ่ะเปดตาทีบ่อดและพรวนดนิ

ของหวัใจ5 {CCh 72.7} 

ดิฉันไดรับการชี้แนะวา แมในพื้นที่

ซึง่ผูคนมโีอกาสไดยนิขาวจากนกัเทศนตวัจรงิ

กต็าม บรรณากรยงัคงตองดาํเนนิหนาทีข่อง

ตนตอไปดวย พวกเขายังคงตองรวมมือกับ

ศาสนาจารยในการทํางานแจกจายหนังสือ

ของเขา เพราะแมวาศาสนาจารยอาจเสนอ

ขาวประเสริฐไดอยางสัตยซื่อก็ตาม แตคน

ที่ฟงก็ไมอาจที่จะจดจําไดหมด สิ่งพิมพจึงมี

ความจําเปนไมเพียงแตเพื่อใชเตือนสติให

ทราบถงึความจรงิเพือ่ยคุปจจบุนั แตเพือ่ใหคน

เหลานัน้ฝงลึกและยึดมั่นอยูในความจริงและให

พวกเขายนืหยดัตอตานความผดิทีห่ลอกลวง

วารสารและหนังสือเปนสื่อของพระเจาที่จะ

ชวยธํารงไวซึ่งขาวสารสําหรับยุคนี้ใหอยูตอ

หนาคนทั้งปวงตลอดเวลา งานสิ่งพิมพทํา

หนาทีไ่ดดมีากกวาการเทศนาในเชงิใหความ

กระจางและยนืยนัความจรงินีต้อจติวญิญาณ

ผู ส งขาวเงียบที่เขาไปอยู ในบานของคน

ทั้งหลายโดยผานการทํางานของบรรณากร

จะทําใหงานการประกาศเขมแข็งในทุกทาง

เพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงดลใจใน

ขณะทีพ่วกเขาอานหนงัสอืเหลานัน้ เชนเดยีว

กับที่พระเจาทรงดลใจผู ที่ฟงการเทศนา

พระวจนะ ทตูสวรรคทีท่าํงานรบัใชในหนงัสอื

แหงความจริงเปนองคเดียวกันกับที่รับใช

ในงานของศาสนาจารย6 {CCh 73.1} 

จงวางแผนงานอนัชาญฉลาดเพือ่ชวย

นักเรียนที่คูควรหาทุนการศึกษาโดยการใช

ประโยชนจากหนังสือเหลานี้ หากพวกเขา

ตัง้ใจท่ีจะทํางานนี ้ผูท่ีหาเงนิไดอยางเพยีงพอ

ดวยวิธีนี้ เพื่อใช ในการเรียนในโรงเรียน

ฝกอบรมของเรา จะไดรับประสบการณท่ีมี

คุณคามากที่สุดในสวนของภาคปฏิบัติ เปน

ประสบการณท่ีจะเตรียมพวกเขาใหพรอมท่ี

จะรับหนาที่บุกเบิกเปดงานในดานอื่นๆ ได 7

{CCh 73.2}

เมื่อสมาชิกคริสตจักรตระหนักถึง

ความสําคัญของการเผยแพรหนังสือของเรา

พวกเขาก็จะอุทิศเวลาเพื่องานนี้ใหมากขึ้น8



R

{CCh 73.3}

ตราบใดที่เวลาแหงพระกรุณาธิคุณ

ยังดําเนินอยูตอไป บรรณากรยังมีโอกาสที่

จะทาํงาน9 {CCh 73.4}
พี่นองชายหญิงทั้งหลาย พระเจาจะ

ทรงพอพระทยัหากทานทัง้หลายจะสนบัสนนุ
สถาบันการพิมพดวยความเต็มใจ ดวยการ
อธิษฐาน และทรัพยสินของคุณ จงอธิษฐาน
ทุกเชาและเย็น เพื่อวาสถาบันน้ีจะไดรับ
พระพรอนัอดุมทีส่ดุของพระเจา อยาสนบัสนนุ

การติเตียนและการวากลาวใสราย อยาใหมี
คําบนหรือคําพูดที่ไมพอใจออกจากปาก
ของคณุจงระลกึไววา ทตูสวรรคฟงคาํเหลานี้
อยู  เราตองตระหนักวาพระเจาทรงเปนผู
สถาปนาสถาบันเหลานี้ ผู ท่ีหม่ินประมาท
สถาบันเหลานี้เพื่อประโยชนของตนเองจะ
ตองใหการกับพระเจา พระองคทรงกําหนด
ใหทุกเรื่องที่เกี่ยวของกับพระราชกิจของ
พระองคต องถือว าเป นเรื่องศักดิ์สิทธิ์ 10

{CCh 73.5}

(1) 7T 138,139; (2) 4T 390; (3) CM 8;(4) 6T 313; (5) 9T 62; (6) 6T 315, 316; (7) 9T 79; (8) CM 7;

(9) 6T 478; (10) 7T 182, 183.
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8

จะพบวาเม่ือถงึเวลาทีจ่ะเขาไปพาํนกั

ในแผนดนิสวรรคแลว พระเจาทรงคุนเคยกบั

ทุกคนเปนอยางดี และทรงขานชื่อทุกคนได

มีพยานที่ตาเปลามองไมเห็นในทุกกิจกรรม

ของชีวติ พระองคผู “ทรงดาํเนนิอยูทามกลาง

คันประทีปทองคําท้ังเจ็ดนั้นตรัสวาดังนี้ ‘เรา

รูจักความประพฤติของเจา’” วิวรณ 2:1, 2

เปนที่ทราบกันวามีโอกาสที่ถูกมองขามไป

พระเจาพระผูเลีย้งทีด่ทีรงลงแรงอยางไมยอทอ

เพื่อตามหาผูที่เดินอยูบนทางคดเคี้ยวอยาง

ไรจุดหมายและเพื่อนําพวกเขากลับคืนสู 

เส นทางแหงความปลอดภัยและสันติสุข

ครัง้แลวครัง้เลาทีพ่ระเจาทรงเรยีกคนทัง้หลาย

ทีห่ลงระเรงิอยูกบัความบนัเทงิ ครัง้แลวครัง้เลา

ทีพ่ระองคทรงฉายความกระจางของพระวจนะ

ของพระองคไปสูทางเดินของพวกเขาเพื่อ

ใหพวกเขาเหน็ถงึภยัอนัตรายและหาทางหนี

ใหรอด แตคนเหลาน้ันกลับหลงระเริงอยาง

สนุกสนานอยูบนทางกวางตอไปจนในที่สุด

มาถึงเวลาประตูแหงพระกรุณาธิคุณปดลง

วิถีทางของพระเจานั้นเที่ยงธรรมและเสมอ

ภาค และเมือ่คาํพพิากษาตอคนอธรรมเหลานี้

ถกูตดัสนิ ทกุคนจะไมมขีอแกตวัใดๆ1 {CCh

74.1}

ฤทธานุภาพอันยิ่งใหญที่บันดาลให

ทกุสิง่เกดิขึน้ในธรรมชาตแิละทีค่ํา้จนุสารพดั

สิ่งไวนั้นหาใชเปนเพียงพลังที่มีอยูทั่วไปที่

คอยขับเคลื่อนทุกสิ่งตามที่นักวิทยาศาสตร

คิดไม พระเจาทรงเปนพระวิญญาณ แต

กระนั้นพระองคก็ทรงมีบุคลิกภาพ เพราะวา

มนษุยนัน้ถกูสรางตามพระฉายาของพระองค

{CCh 74.2}

ผลงานแหงการทรงสรางในธรรมชาติ

ท่ีมาจากพระหัตถของพระเจาไมใชพระองค

ในธรรมชาติ ส่ิงตางๆ ในธรรมชาติลวน

แสดงออกถงึพระลกัษณะของพระเจา โดยผาน

ทางสิง่เหลานีเ้ราเขาใจความรัก ฤทธานภุาพ

และพระสิริของพระองค แตเราจะตองไม

ถือวาธรรมชาติเปนพระเจา ความสามารถ

ของมนุษยในงานศิลปะรังสรรคผลงานที่

สวยงามเพราเพริศได อันเปนส่ิงที่นาชื่นชม

ยามเม่ือไดยล และส่ิงเหลานี้เปดเผยบางส่ิง

เกี่ยวกับความคิดของผูที่ออกแบบใหแกเรา

แตผลงานท่ีถูกสรางขึ้นยอมไมใชผู สราง

ผู ท่ีควรไดรับคําสรรเสริญไมใชตัวผลงาน

แตเปนผู ที่รังสรรคส่ิงนั้นขึ้นมาตางหาก

ดังนั้น ในขณะที่ธรรมชาติเปนส่ิงที่แสดงถึง

พระดําริของพระเจา จึงไมใชธรรมชาติ แต

เปนพระเจาผูทรงสรางธรรมชาติที่สมควร

ไดรบัการเยนิยอสรรเสรญิ {CCh 74.3}

ในการสรางมนษุย พระเจาทรงแสดง

ใหเราเหน็วาพระองคทรงมตีวัตน เมือ่พระเจา



¤ÇÒÁàª×èÍÇ‹Ò¾ÃÐà¨ŒÒ·Ã§ÁÕµÑÇµ¹ 85

ทรงสรางมนษุยตามแบบพระฉายของพระองค

แลว มนุษยก็มีรูปรางที่สมบูรณแบบโดย

ประการทั้งปวง แตยังไมมีชีวิต จากนั้น

พระเจาผูทรงมีตัวตนและทรงดํารงพระชนม

ไดดวยพระองคเองทรงระบายลมหายใจ

แหงชีวิตเขาสูรางน้ัน มนุษยจึงเปนผูมีชีวิต

และมีสติปญญาความนึกคิด อวัยวะทุกสวน

ของร างกายมนุษยจึงเริ่มทํางาน หัวใจ

เสนเลือดแดง เสนเลือดดํา ลิ้น มือ เทา

ประสาทสัมผัสและสวนประกอบตางๆ ของ

สมองเริ่มทํางาน และทุกๆ สวนอยูภายใต

ระบบระเบยีบทีพ่ระองคทรงวางไว มนษุยจึง

เปนผูมีชีวิต พระเจาผูทรงมีตัวตนทรงสราง

มนุษย ขึ้นโดยทางพระคริสต ผู ทรงเป น

พระวาทะและทรงโปรดใหมนษุยมสีตปิญญา

และพละกาํลงั {CCh 74.4}

โครงรางทีถ่กูสรางขึน้ในทีล่ีล้บักไ็มได

ถกูซอนไวจากพระองค พระเนตรของพระองค

เห็นขาพระองคต้ังแตยังไมเปนรูปทรง แม

ยังไมสมบูรณ และในหนังสือของพระองค

อวัยวะทุกสวนของเราก็ถูกบันทึกไวแลว

กอนทีอ่วยัวะเหลานัน้ยงัไมม ี{CCh 74.5}

เหนือสรรพสิ่งที่พระองคทรงสราง

พระเจาทรงกําหนดใหมนุษยซ่ึงเปนผลงาน

ชิ้นเอกการทรงสรางของพระองคจะตอง

แสดงถึงนํ้าพระทัยและสําแดงถึงสงาราศี

ของพระองค แตมนุษยตองไมยกตัวเองขึ้น

ใหเปนพระเจา {CCh 75.1}

พระเจาพระบิดาทรงถูกเปดเผยผาน
ทางพระคริสต

ในสภาพทีม่ตัีวตน พระเจาทรงสําแดง

พระองคเองใหปรากฏในพระบตุรของพระองค

คือพระเยซูผูทรงเปนแสงสวางแหงพระสิริ

ของพระบดิา และ “ทรงเปนแกนแทเดยีวกบั

พระเจา” ฮบีร ู1:3 พระองคเสดจ็มาอยูในโลก

ในฐานะท่ีเปนมนุษย ในฐานะพระผูชวยให

รอดสวนบคุคล พระองคเสดจ็มาในโลก ในฐานะ

พระผูชวยใหรอดสวนบุคคล พระองคเสด็จ

ขึ้นไปยังสวรรคเบื้องบน ในฐานะพระผูชวย

ใหรอดสวนบุคคล พระองคทรงไกลเกลี่ยที่

ศาลของสวรรค ตอเบื้องบัลลังกพระเจาเพื่อ

เราทั้งหลาย ทรงมีลักษณะ “เหมือนกับบุตร

มนษุย” ววิรณ 1:13 {CCh 75.2}

พระคริสตพระผูทรงเปนความสวาง

ของโลก ทรงบดบังรัศมีภาพอันงามสงา

ตระการของพระเจาผูทรงฤทธานภุาพไว และ

เสด็จมาในฐานะบุรุษทามกลางมนุษย เพื่อ

มนษุยจกัไดรูจกัคุนเคยกบัพระเจาพระผูสราง

โดยไมถูกทําลาย ไมมีมนุษยคนใดเคยเห็น

พระเจา นอกจากทีพ่ระองคทรงสาํแดงพระองค

เองใหปรากฏโดยทางพระครสิต {CCh 75.3}

พระคริสตเสด็จมาเพื่อสอนมนุษยถึง

สิ่งที่พระเจาทรงปรารถนาที่จะใหพวกเขา

เรียนรู ในฟาสวรรคเบื้องบน ในโลก ในหวง

มหาสมุทรอันกวางใหญ เราเห็นผลงานแหง

การทรงสรางจากพระหตัถของพระเจา สรรพสิง่

ทีท่รงสรางเปนพยานถงึฤทธานภุาพ พระปญญา

และความรกัของพระองค แตกระนัน้ เราไมอาจ

เรยีนรูถงึตวัตนของพระเจาจากดวงดาวหรอื
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มหาสมุทรหรือนํ้าตกเหมือนอยางท่ีเราเห็น

ปรากฏอยูในพระครสิต {CCh 75.4}

พระเจาทรงเลง็เหน็วา การเปดเผยที่

ชัดเจนกวาการเปดเผยของธรรมชาติเปนสิ่ง

ที่ตองการเพื่อแสดงตัวตนและพระลักษณะ

นสิยัของพระองค พระองคประทานพระบตุร

ของพระองคเขามายังโลกเพ่ือเปดเผยให

มนุษยไดเห็นเทาที่สายตามนุษยจะทนได

ถึงธรรมชาติและพระลักษณะของพระเจาที่

มนษุยมองไมเหน็ {CCh 75.5}

หากพระเจาประสงคใหสิ่งของใน

ธรรมชาติเชน ดอกไม ตนไมและยอดหญา

เปนตัวแทนในการทรงอยูรวมดวยเปนการ

สวนตวันัน้ พระครสิตจะไมทรงกลาวถงึเรือ่ง

นี้กับสาวกทั้งหลายของพระองคแลวในสมัย

ทรงอยูบนโลกนี้หรือ? แตไมปรากฏวาในคํา

สอนของพระคริสตท่ีมีการตรัสถึงพระเจาไว

เชนนี ้และอคัรทตูทัง้หลายของพระองคสอน

ถึงความจริงอยางชัดแจงถึงการทรงดํารง

อยางมตีวัตนของพระเจา {CCh 75.6}

พระคริสตทรงเปดเผยเรื่องทั้งหมด

ซึง่เกีย่วกบัพระเจาเทาทีม่นษุยจะรบัรูไดโดย

ไมถูกทําลาย พระองคทรงเปนพระเจา ทรง

เปนพระเจาแหงความกระจาง หากพระเจา

ทรงประสงคใหพวกเราไดรับการเปดเผย

นอกเหนือไปจากเรื่องท้ังหมดที่พระคริสต

สําแดงและพระคําท่ีบันทึกไวแลวใหแกเรา

พระองคคงตองประทานใหแกเราแลว 

{CCh 75.7}

พระครสิตประทานอาํนาจใหแกมนษุย
เพื่อเปนบุตรของพระเจา

ขอใหเราศกึษาพระดาํรสัทีพ่ระครสิต

ตรัสแกสาวกท้ังหลายในหองชั้นบนในคํ่าคืน

กอนทีพ่ระองคจะทรงถกูตรงึกางเขน พระองค

มาอยูใกลเวลาแหงการทดลองและพระองค

ทรงพยายามทีจ่ะเลาโลมจิตใจของสาวกผูซึง่

จะตองถูกทดลองและไดรับความทุกขยาก

ลาํบากอยางแสนสาหสั {CCh 75.8}

พวกสาวกยงัไมเขาใจถงึพระดาํรสัของ

พระคริสตเรื่องความสัมพันธของพระองค

กับพระเจา คําสอนอีกมากมายของพระองค

ยังเปนเรื่องที่มืดมน พวกเขาตั้งคําถาม

มากมายที่เปดเผยใหเห็นถึงความไมเขาใจ

ในความสัมพันธของพระเจาท่ีมีตอพวกเขา

และที่สงผลตอผลประโยชนในปจจุบันและ

ในอนาคต พระคริสตทรงปรารถนาท่ีจะให

พวกเขามีความรูเรื่องพระเจาอยางแจมแจง

และชดัเจนยิง่ขึน้ {CCh 75.10}

ในวนัเพน็เทคอสต เมือ่พระวญิญาณ

บริสุทธ์ิหลั่งลงมายังสาวกทั้งหลายแลว

พวกเขากเ็ขาใจถงึความจรงิทีพ่ระครสิตตรสั

ไวเปนอุปมา คําสอนมากมายที่เดิมเปน

ความลึกลับก็ถูกทําใหกระจางแจง ความ

เขาใจที่มาสูพวกเขาพรอมกับการหลั่งของ

พระวิญญาณทําใหพวกเขาละอายในทฤษฎี

เพอฝนของพวกตน การคาดเดาและการ

ตีความเปนเรื่องโงเขลาเมื่อเปรียบเทียบกับ

ความรูเรือ่งของสวรรคทีพ่วกเขารบัในเวลานี้

พวกเขาอยูในการทรงนําของพระวิญญาณ

และความสวางสองเขามาสู ความเขาใจที่



ครัง้หนึง่เคยมืดมดิ {CCh 76.1}

แตสาวกทัง้หลายยงัไมไดรบัพระสญัญา

ของพระคริสตอยางครบถวน พวกเขาไดรับ

ความรูเกีย่วกบัพระเจาเทาทีพ่วกเขาจะรบัไวได

แตพระสญัญาทีส่าํเรจ็สมบรูณตามทีพ่ระครสิต

จะทรงสาํแดงใหเหน็ถงึพระบดิาอยางชดัแจง

นัน้ยงัมาไมถงึ ในทกุวนันีก้เ็ปนเชนนีเ้หมอืน

กัน เรามีความรูท่ีเก่ียวกับเรื่องพระเจาอยู

เพยีงบางสวนและยงัไมสมบูรณ เมือ่การตอสู

สิ้นสุดลงและพระเยซูคริสตผูทรงเปนมนุษย

ทรงยอมรับตอเบื้องพระพักตรของพระบิดา

ผู รับใชของพระองคที่เปนคนงานสัตยซื่อ

ในโลกแหงความบาปทีเ่ปนพยานเพือ่พระองค

แลว พวกเขาจะเขาใจอยางแทจริงถึงสิ่งที่

บดันีย้งัเปนความลกึลบั {CCh 76.2}

พระคริสตเสด็จสูบัลลังกของพระเจา

บนสวรรค  ในสภาพของมนุษย ที่ ได รับ

พระเกียรติและพระสิริ บรรดาผู ที่ยอมรับ

พระองค พระองคประทานสิทธอิาํนาจใหเปน

บตุรของพระเจา เพือ่ในทีส่ดุ พระเจาจะทรง

รบัพวกเขาไวเปนบตุรของพระองคและอยูรวมกบั

พระองคไปตราบชั่วนิรันดร หากในชีวิตนี้

พวกเขาซือ่สตัยตอพระเจา ในทีส่ดุ “พวกเขา

จะเห็นพระพักตรพระองคและพระนามของ

พระองคจะอยูบนหนาผากเขาทัง้หลาย” ววิรณ

22:4 และจะมีอะไรเลาท่ีทําใหเรามีความสุข

ในสวรรคยิ่งไปกวาการไดเห็นพระเจา? จะมี

ความชื่นชมยินดีใดที่ยิ่งใหญไปกวาคนบาป

ไดรับความรอดโดยพระคุณของพระคริสต

ไดเห็นพระพักตรของพระเจาและทูลเรียก

พระองควาเปนพระบดิาเลา? {CCh 76.3}

ความสนใจของพระเจาในบุตรแตละ
คนของพระองค

พระคัมภีรกลาวไวอยางชัดแจงถึง

ความสัมพันธระหวางพระเจากับพระคริสต

และทําให เราเห็นถึงบุคลิกลักษณะและ

เอกัตภาพของพระเจาและของพระคริสต

อยางชดัเจน {CCh 76.4}

พระเจาทรงเปนพระบดิาของพระครสิต

พระคริสตทรงเปนพระบุตรของพระเจา

พระคริสตไดรับการสถาปนาและเชิดชูไว

ในฐานะอันสูงเกียรติ พระองคทรงมีสถานะ

เทียมเทากับพระบิดา คําปรึกษาทั้งหมด

เปดเผยไวตอเบื้องพระบุตรของพระองค

{CCh 76.5}

หนงัสอืพระธรรมยอหนบทที ่17 กลาว

ถึงความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันนี้อยาง

ชัดเจนจากคําอธิษฐานของพระคริสตเผื่อ

สาวกทัง้หลายของพระองค “ขาพระองคไมได

อธิษฐานเพื่อคนเหลานี้พวกเดียว แตเพื่อ

ทุกคนที่วางใจในขาพระองคเพราะถอยคํา

ของพวกเขา เพื่อพ วกเขาจะไดเปนอันหนึ่ง

อันเดียวกัน ดังเชนพระองคผูเปนพระบิดา

สถติในขาพระองคและขาพระองคในพระองค

เพื่อพวกเขาจะไดอยูในพระองคและในขา

พระองคดวย เพื่อโลกจะไดเชื่อวาพระองค

ทรงใชขาพระองคมา เกียรติซึ่งพระองค

ประทานแกขาพระองคนั้น ขาพระองคมอบ

ใหแกพวกเขา เพือ่พวกเขาจะไดเปนอนัหนึง่

อันเดียวกัน ดังเชนพระองคกับขาพระองค

ขาพระองคอยูในพวกเขาและพระองคทรง

อยู ในขาพระองค เพื่อพวกเขาจะไดเปน
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อันหนึ่งอันเดียวกันอยางสมบูรณ เพื่อโลก

จะไดรูวาพระองคทรงใชขาพระองคมา และ

พระองคทรงรักพวกเขาเหมอืนอยางทีพ่ระองค

ทรงรักขาพระองค” ยอหน 17:20-23 {CCh

76.6}

ชางเปนขอความที่เยี่ยมยอดกระไร

เชนนี้! เอกภาพที่เกิดขึ้นระหวางพระคริสต

กับสาวกทั้งหลายของพระองคมิไดทําลาย

บคุลกิภาพของผูหนึง่ผูใดเลย พวกเขาเปนหนึง่

ในจุดมุงหมาย ในจิตใจ ในอุปนิสัย แตไมใช

เปนบุคคลเดียวกัน ความเปนหนึ่งเดียวกัน

เชนนีท้ีพ่ระเจากบัพระครสิตทรงรวมเปนหน่ึง

{CCh 76.7}

สวรรคและโลกลวนอยูภายใตบังคับ

บัญชาของพระเจาของเรา และพระองคทรง

ทราบถงึทกุความตองการของเราเปนอยางดี

เรามองเห็นแตเพียงทางเดินเล็กๆ ที่อยู 

เบือ้งหนาเรา “ไมมสีิง่ทรงสรางใดใดถกูปดซอน

ไวจากพระองค แตตรงกันขาม ทุกสิ่งก็

ปรากฏแจงตอพระเนตรของพระองคผูซึง่เรา

ตองถวายรายงานดวย” ฮีบรู 4:13 พระองค

ประทบัอยูบนบลัลงักของพระองคเหนอืความ

ยุงเหยิงโกลาหลของโลกนี้ ทุกส่ิงปรากฏอยู

ภายใตการสอดสองของพระองค และจากหวง

เวลานรินัดรกาลอนัยิง่ใหญและสงบ พระองค

ทรงบัญชาการตามการจัดหาท่ีพระองคทรง

เหน็วาดทีีส่ดุ {CCh 77.1}

นกกระจอกแมสักตัวเดียวก็จะไม

ตกลงมาสูพื้นโดยที่พระบิดาเจาไมทรงลวงรู

ความเกลียดชังท่ีซาตานมีตอพระเจานําให

มันปลาบปลื้มใจกับการทําลายแมกระทั่ง

สัตวเดรัจฉาน ดวยการพิทักษคุมครองของ

พระเจาเทานัน้ท่ียงัคงสงวนรักษานกท้ังหลาย

ไวเพื่อขับกลอมเสียงรองแหงความสุขมา

ใหเราเบิกบานใจ แมนกกระจอกตัวนอยๆ

พระองคกย็งัไมทรงทอดท้ิง “เพราะเหตฉุะนัน้

อยากลวัเลย พวกทานกป็ระเสรฐิกวานกกระจาบ

หลายตวั” มทัธวิ 10:312 {CCh 77.2}

R

(1) 5T 435; (2) 8T 263-273.
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พระเจาทรงมพีระประสงคทีจ่ะสาํแดง

หลักการแหงแผนดินของพระองคผ าน

ประชากรของพระองค {CCh 78.1}

พวกเขาตองสําแดงออกในชีวิตและ

อุปนิสัยของตนถึงหลักการเหลานี้ พระองค

ทรงปรารถนาที่จะแยกพวกเขาออกจาก

ประเพณี นิสัยและพฤติกรรมของชาวโลก

พระองคทรงประสงคที่จะนําพวกเขาใหมา

ใกลชิดกับพระองคเพื่อวาพระองคจะทรง

เปดเผยนํ้าพระทัยของพระองคแกพวกเขา

{CCh 78.2}

พระประสงคที่พระเจาแสวงหาที่จะ

ทําใหสําเร็จโดยผานประชากรของพระองค

ในทุกวันนี้ยังคงเปนเหมือนเดิมเชนเดียวกับ

เมื่อครั้นที่พระองคทรงนําชนชาติอิสราเอล

ออกจากประเทศอียิปต โดยการยึดมั่นใน

คุณความดี พระเมตตาคุณ ความยุติธรรม

และความรักของพระเจาท่ีสําแดงผานทาง

คริสตจักร ชาวโลกจึงมีผูแทนพระลักษณะ

ของพระองค และเมือ่พระบญัญตัติางๆ ของ

พระเจาปรากฏเปนแบบอยางใหเห็นในชีวิต

แมโลกเองก็จะประจักษถึงความดีเลิศของ

ผูทีร่กั ยาํเกรงและรบัใชพระเจาวาเหนอืกวา

ผูอืน่ใดบนโลกนี ้{CCh 78.3}

พระเจาทรงทอดพระเนตรประชากร

ทุกคนของพระองค พระองคทรงมีแผนงาน

ไวสําหรับแตละคน พระองคทรงประสงคให

คนทัง้หลายทีป่ระพฤติปฏิบติัตามพระบญัญัติ

อันบริสุทธ์ิศักด์ิสิทธ์ิของพระองคจะตอง

เปนผูท่ีโดดเดนแตกตางจากผูอื่น สําหรับ

ประชากรของพระเจาในทุกวันนี้เชนเดียว

กับชนชาติอิสราเอลในอดีตลวนเปนบุคคลที่

ไดรับการระบุอยูในคําจารึกของโมเสสที่ได

รบัการดลใจโดยทางพระวญิญาณ “ทานเปน

ชนชาติบริสุทธิ์สําหรับพระยาหเวหพระเจา

ของทาน พระยาหเวหพระเจาของทานทรง

เลือกทานออกจากชนชาติทั้งสิ้นที่อยู บน

พ้ืนโลกใหมาเปนชนชาติของพระองค เปน

ของลํ้าคาของพระองค” เฉลยธรรมบัญญัติ

7:61 {CCh 78.4} 

ทาํใหตดินสิยัทีเ่หมอืนพระลกัษณะของ
พระคริสต

ศาสนาของพระคริสตไมเคยทําให

ผูรับเชือ่ตกต่ํา ไมเคยทาํใหเขาเปนคนหยาบ

กรานหรือแข็งกราว หยาบคายไรมารยาท

หรือสําคัญตนผิด มีอารมณเร าร อนหรือ

ใจแขง็กระดาง ในทางตรงกนัขาม ศาสนาของ

พระคริสตจะขัดเกลารสนิยม ชําระความ

สามารถในการวินิจฉัยใหบริสุทธ์ิยิ่งขึ้น และ

ฟอกความคิดใหใสสะอาดและสูงสงขึ้น นํา

ผูเชือ่ใหมาอยูภายใตการควบคมุของพระครสิต
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พระประสงคของพระเจาสําหรับบุตรของ

พระองคนั้นลํ้าเลิศกวาสติปญญาที่สูงที่สุด

ของมนษุยเทาทีม่นษุยจะกาวใหถงึได พระองค

ประทานแบบพระลักษณะของพระองคไว

ในพระบัญญัติอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค

{CCh 78.5}

อุปนิสัยแบบคริสเตียนในอุดมคติ

คือการมีอุปนิสัยเหมือนอยางพระลักษณะ

ของพระคริสต มีเสนทางท่ีเปดกวางเพ่ือให

กาวขึ้นไปไดอยางตอเนื่อง เรามีเปาหมาย

ที่จะตองไปใหถึง มีมาตรฐานที่ตองบรรลุ

ใหได ซึ่งรวมถึงทุกสิ่งท่ีดีงามและสงางาม

และสูงสง เราควรตองมีความพากเพียรและ

ความกาวหนาอยางตอเนือ่งในการรกุไปขาง

หนาและแนวที่สูงขึ้นไปสูความไพบูลยของ

พระลกัษณะของพระครสิต2 {CCh78.6}

นสิยัของเราจะทาํใหเราเปนคนเชนใด

เปนรายบคุคลท้ังในปจจบุนัและในนรินัดรกาล

ชีวิตของผูที่สรางนิสัยที่ถูกตอง และซื่อสัตย

ในการปฏบิตัทิกุหนาที ่จะเปนดัง่แสงสวางที่

สองลาํแสงสวางไสวไปตามทางเดนิของผูอืน่

แตหากผูใดหมกมุนอยูกบัอปุนสิยัทีไ่มซือ่สตัย

หากปลอยใหนิสัยเหลวไหล หยอนยาน

เกยีจคราน และสะเพราใหแขง็แกรง เมฆมดื

ย่ิงกวาเที่ยงคืนจะปกคลุมชีวิตของผู นั้น

ในปจจบัุนและตดัคนนัน้ขาดจากชวีติในอนาคต3

{CCh 78.7}

คนท่ีเอาใจใสพระวจนะแหงชวีตินิรนัดร

จะเปนสขุ คนที ่“พระวญิญาณแหงความจรงิ”

นําจะเขาไปสูความจริงทั้งหมด โลกจะไมรัก

ไมยกยอง และไมใหเกียรติแกเขา แตเขา

จะเปนผูท่ีล้ําคาในสายพระเนตรของพระเจา

“ลองคิดด ูพระบิดาไดประทานความรกัแกเรา

เพียงไรที่เราจะไดชื่อวาเปนลูกของพระเจา

และเราก็เปนอยางนั้น เหตุที่ชาวโลกไมรูจัก

เรากเ็พราะเขาไมรูจกัพระองค” 1 ยอหน 3:14

{CCh 79.1}

จงดําเนินชีวิตดวยความกลาหาญใน
วันนี้

สัจธรรมของพระเจาเมือ่รบัไวในใจจะ

ใหปญญาแกคุณในเรื่องความรอด เม่ือคุณ

เชือ่และปฏบิตัติาม คณุจะไดรบัพระคณุมาก

เพียงพอเพื่อรับมือกับหนาท่ีและการทดลอง

ท่ีคุณตองประสบในทุกวัน คุณไมตองการ

พระคุณสําหรับวันพรุ งนี้ คุณควรรู สึกถึง

สิ่งท่ีตองทําในวันนี้เทานั้น จงเอาชนะวันนี้

ปฏิเสธตนสําหรับวันนี้ เฝาและอธิษฐาน

สาํหรบัวนันี ้รับชยัชนะในพระเจาสาํหรับวนันี้

เหตุการณรอบตัวเราและสภาพแวดลอม

ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นรอบตัวทุกวัน

และพระวจนะที่ไดรับการบันทึกของพระเจา

ซึ่งใหความกระจางและสามารถพิสูจนทุกส่ิง

ท้ังหมดนี้ก็เพียงพอที่จะสอนเราถึงหนาที่

ของเราและสิง่ทีเ่ราควรทาํในแตละวนั แทนที่

จะสิน้เปลอืงสตปิญญาของคณุไปนัง่ตรกึตรอง

ถึงสิ่งที่ไมใหประโยชน คุณควรนําเวลานั้น

ไปศึกษาพระคัมภีรทุกวันกับทําหนาท่ีตางๆ

ในชวีติประจําวนัซึง่บดันีอ้าจจะนาเบือ่ตอคณุ

แตเปนหนาท่ีท่ีมใีครสกัคนตองทํา5 {CCh 79.2}

คนมากมายจับตาจองมองสิ่งนากลัว

ท่ีอยูรอบตัวของพวกเขา การละทิ้งศาสนา



¤ÃÔÊàµÕÂ¹à»š¹µÑÇá·¹¢Í§¾ÃÐà¨ŒÒ 91

และความออนแอรอบดาน และพวกเขาพูด

ถงึเร่ืองเหลานีก้นัจนจติใจของพวกเขาเตม็ลน

ดวยความเศราและความสงสัย พวกเขา

เอาแตการทํางานอยางเชี่ยวชาญของจอม

หลอกลวงไวตรงจุดสุดยอดของสมองและ

ก็จมปลักอยูกับประสบการณอันชอกชํ้าที่

เผชิญมา ในขณะทีด่เูสมอืนหนึง่วามองไมเห็น

อํานาจของพระบิดาบนสวรรคและความรัก

อันไรที่เปรียบของพระองค ทั้งหมดนี้ลวน

เปนตามท่ีซาตานตองการ เปนความผดิอยาง

มหนัตท่ีไปหลงคดิวาศตัรขูองความชอบธรรม

นั้นสวมฤทธิ์เดชที่ยิ่งใหญในขณะที่เราพึ่งพิง

ความรักและฤทธานุภาพของพระเจาแต

เพียงเล็กนอย เราตองพูดถึงฤทธานุภาพ

ยิง่ใหญของพระครสิต เรานัน้หมดสิน้หนทาง

ที่จะดิ้นใหหลุดพนจากกรงเล็บของซาตาน

แตพระเจาทรงกําหนดทางหนีใหแกเรา

พระบุตรขององคผูสูงสุดทรงมีฤทธานุภาพ

ทีจ่ะตอสูสงครามนีเ้พือ่เราและ “โดยพระองค

ผูทรงรักเราทั้งหลาย” เราจะรอดออกมาได

อยางผู “มชียัเหลอืลน” โรม 8:37 {CCh 79.3}

พละกาํลงัฝายจติวญิญาณจะมไีมเหลอื

เมื่อเราจมปรักอยูในความออนแอและความ

เสื่อมถอยของเรา และไปครํ่าครวญอยูกับ

ฤทธิเ์ดชของซาตาน สจัธรรมยิง่ใหญตอไปนี้

จะตองกอรางขึ้นใหเปนหลักการอันมีชีวิต

ไวใหอยูในสติและจิตใจ--นั่นคือฤทธิ์อํานาจ

ยิ่งใหญของเครื่องบูชาที่กระทําเพ่ือเรา ท่ีวา

พระเจาทรงสามารถและไดทรงชวยเราใหรอด

ผูที่เขามาใกลพระองคไดอยางเต็มท่ีดวยทํา

ตามเงือ่นไขดงัทีร่ะบไุวในพระวจนะของพระองค

หนาที่ของเราคือเอาความตั้งใจของเราไป

วางไวอยูฝายนํา้พระทยัของพระเจา จากนัน้

ดวยพระโลหติแหงการทรงไถเราจะเปลีย่นเปน

ผูเขารวมในพระลักษณะนิสัยของพระองค

โดยผานทางพระครสิตเราเปนบตุรของพระเจา

และเราไดรบัการคํา้ประกนัวาพระเจาทรงรกัเรา

เชนเดียวกับที่พระองคทรงรักพระบุตรของ

พระองค เราเปนหนึ่งเดียวกับพระเยซู เรา

เดินไปตามทางที่พระคริสตทรงนํา พระองค

ทรงมีอํานาจที่จะขับไลเงามืดที่ซาตานคอย

ทอดลงมาตามทางเดินของเรา และ แสง

อาทิตยจากพระสิริของพระองคจะสองสวาง

เขามายังจิตใจของเราเขาแทนที่ความมืด

และความทอแทใจ {CCh 79.4} 

พี่นองชายและหญิงทั้งหลาย ดวย

การเฝามองเราจะไดรับการเปลี่ยนแปลง

ดวยการติดสนิทอยูกับความรักของพระเจา

และพระผูชวยใหรอดของเรา ดวยการไคร

ครวญถงึความสมบรูณแบบของพระลกัษณะ

ของพระเจาและดวยความเชื่อรับความ

ชอบธรรมของพระคริสตมาเปนของเรา เรา

จึงจะถกูเปลีย่นแปลงใหเปนไปตามพระฉายา

เดยีวกนั อยางนีแ้หละ ใหเราอยาเกบ็รวบรวม

เอาภาพทีไ่มสดชืน่ นัน่คอื อยาเอาความชัว่ชา

และความเหลวแหละและความผิดหวัง ซึ่ง

ลวนแตเปนหลักฐานอํานาจของซาตานมา

แขวนไวในความทรงจําของเรา เพื่อเอามา

คุยและโอดครวญจนกระท่ังจิตวิญญาณของ

เราเต็มลนไปดวยความทอแทใจ จิตใจที่

ทอแทเปนกายแหงความมดื เขาเองไมเพยีง

พลาดที่จะรับความสวางของพระเจา แตยัง
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ปดกั้นความสวางน้ันไปจากผูอื่น ซาตาน

คลั่งไคลที่จะเห็นผลของภาพแหงชัยชนะ

ของเขาจนทําใหมนุษยขาดความเชื่อและ

ผดิหวงัทอแทไป6 {CCh 80.1}

เปนตัวแทนของพระเจาดวยชีวิตที่
ไมเห็นแกตัว

บาปทีถ่กูหมกมุนกนัอยางกวางขวาง

ที่สุดและเปนบาปที่แยกเราใหออกหางไกล

จากพระเจาและกอใหเกิดเชื้อรายยุงเหยิง

สับสนอยางผิดปกติของฝายจิตวิญญาณท่ี

แพรตอไดคือความเห็นแกตัว ไมมีหนทาง

ใดที่นําเรากลับคืนไปหาพระเจาไดนอกจาก

โดยการปฏิเสธตน ลําพังตัวของเราเอง เรา

ไมอาจทําอะไรได แตโดยฤทธานุภาพของ

พระเจาที่เสริมแรงในตัวเรา เราดําเนินชีวิต

เพื่อทําความดีแกผูอื่นได และดวยวิธีนี้ จึง

หลบหนีความชั่วของการเห็นแกตัวใหพนได

เราไมจําเปนตองไปยงัแดนไกลเพือ่แสดงออก

ถึงความปรารถนาของเราในการอุทิศทุกสิ่ง

ทุกอยางของเราเพ่ือพระเจาดวยการใชชีวิต

ที่เปนประโยชนและไมเห็นแกตัว เราควรทํา

อยางนีใ้นแวดวงบาน โบสถและในทามกลาง

มติรสหายทีเ่ราคบคาสมาคมและกบัคนทีเ่รา

ทําธุรกิจดวยกัน ในทามกลางวิถีชีวิตที่ปกติ

ทั่วไปนั้นเราจะตองปฏิเสธความตองการ

ของตนเองและจะตองอยูภายใตการควบคุม

อัครทูตเปาโลกลาวไวเชนนี้วา “ขาพเจาตาย

ทุกวัน” 1 โครินธ 15: 31 การตายทุกวันตอ

ความตองการของตนเองในเรื่องเล็กนอยใน

ชีวิตของเราที่ทําใหเราเปนผูมีชัย เราจะตอง

ลมืตนเองดวยความปรารถนาทีจ่ะทาํความดี

ตอผูอื่น สําหรับคนมากมายแลว พวกเขา

ไมมีความรักใหผูอื่นอยางเห็นไดชัด แทนที่

จะทาํหนาทีข่องตนเองอยางซือ่สตัย พวกเขา

กลบัไปแสวงหาความสาํราญใสตนเอง {CCh

80.2}

ในสวรรค ไมมผีูใดทีจ่ะคดิถงึตนเองเลย

หรือแมจะแสวงหาความสําราญเบิกบานใจ

ใหกับตัวเอง แตดวยความรักบริสุทธิ์และ

รักแท พวกเขาทุกคนจะแสวงหาความสุข

ของชาวสวรรคทีอ่ยูรอบตวัพวกเขา หากเรา

หวังที่จะมีความสุขตามแบบของสังคมชาว

สวรรคบนโลกที่ถูกสร างขึ้นใหม เราจะ

ตองใหหลักการของสวรรคควบคุมเราที่นี่7

{CCh 80.3}

ดิฉันไดรับการเปดเผยวาพวกเรา

เปรยีบเทยีบระหวางกนัเองมากเกนิไป เรายดึ

เอามนุษยผูตองตายที่ทําผิดไดมาเปนแบบ

อยาง ในเมื่อเรามีแบบที่มั่นคงและไมทําผิด

เราไมควรเอาตวัเราไปวัดกบัโลก หรอืเทยีบกบั

ความคิดเห็นของมนุษย หรือกับสภาพของ

เราในสมัยกอนที่เรามารับเชื่อในความจริง

แตเราตองเอาความเชื่อและสถานะปจจุบัน

ของเราในโลกนีไ้ปเปรยีบเทยีบกบัสิง่ทีน่าจะ

เปนหากเรายังคงยึดมั่นที่จะกาวตอไปและ

สูงสงย่ิงขึ้นนับต้ังแตไดมาเปนผู ติดตาม

พระครสิต เปนวธิเีปรยีบเทยีบเดยีวทีป่ลอดภยั

ซึ่งเราจะทําได วิธีอื่นลวนแตเปนการหลอก

ตัวเองทั้งสิ้น หากลักษณะนิสัยฝายศีลธรรม

และสภาพฝายจติวญิญาณของประชากรของ

พระเจาไมสอดคลองกับพระพร สิทธิพิเศษ
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และความกระจางท่ีประทานใหแกพวกเขา

แลว เมือ่เอาไปชัง่ในตราช ูทตูสวรรคทัง้หลาย

จะถวายรายงานวา “ยงัขาดอยู 8 {CCh 80.4}

บาปที่อภัยไมได
บาปที่ทําตอพระวิญญาณบริสุทธิ์

ประกอบดวยอะไรบาง? เปนบาปที่จงใจ

ยกผลงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ไปให

ซาตาน ตัวอยางเชน สมมติวามีคนหนึ่ง

ขึ้นกลาวเปนพยานถึงงานพิเศษชิ้นหนึ่ง

ของพระวิญญาณของพระเจา เขามีพยาน

หลักฐานแนนหนาวางานชิ้นนี้สอดคลองกับ

พระคัมภีร และพระวิญญาณยังทรงดลใจ

จิตวิญญาณของเขาเองวาเปนพระพรของ

พระเจา เวลาตอมา เขาลมลงไปในการทดลอง

ทะนงตัว การพึ่งพาตนเองหรือสันดานชั่ว

อื่นใดเขามาควบคุมตัวเขา แลวบอกปฏิเสธ

หลักฐานลักษณะของพระเจาทั้งหมดไป

เขาประกาศวาคําพยานที่เคยบอกวาเปน

ฤทธานุภาพของพระวญิญาณบรสิทุธิน์ัน้เปน

ฤทธิเ์ดชของซาตาน พระเจาทรงประกอบกจิ

ในจิตใจมนษุยโดยผานสือ่กลางของพระวญิญาณ

ของพระองค เมื่อมนุษยจงใจปฏิเสธการ

กระทําของพระวิญญาณและไปประกาศวา

มาจากซาตาน เทากับวาพวกเขาจงใจตัด

ชองทางที่พระเจาสื่อสารกับพวกเขาไป

โดยการปฏิเสธพยานหลักฐานซึ่งพระเจา

ปรารถนาที่จะประทานแกพวกเขา พวกเขา

ดับความกระจางท่ีสองมายังใจของเขา ผล

ที่ตามมาก็คือ พวกเขาจะถูกทอดท้ิงไปอยู

ในความมืด ดวยประการเชนนี้จึงเปนการ

ยืนยันพระวจนะของพระคริสตที่ว า “ถา

ความสวางซึ่งอยูในตัวทานมืดไป ความมืด

น้ันจะหนาทึบสักเพียงใดหนอ” มัทธิว 6:23

ชั่วขณะหนึ่ง คนที่ทําบาปในลักษณะนี้จะดู

เหมอืนเปนบตุรของพระเจา แตเมือ่สถานการณ

อํานวยใหอุปนิสัยของพวกเขาไดพัฒนาและ

สําแดงธาตุแทของวิญญาณออกมาวาเปน

เชนใดแลว จะพบวาคนเหลานีอ้ยูบนแผนดนิ

ของฝายศัตรู ยืนอยูใตธงสีดําทมิฬของมัน9

{CCh 81.1}

การยอมรับหรือการปฏิเสธพระคริสต
ในการเขาไปคลุกคลีอยูในสังคม ใน

ครอบครัวหรือในแวดวงชีวิตใดที่เราเขาไป

เกี่ยวของดวยนั้นไมวาจะอยูในวงจํากัดหรือ

ในวงกวาง มีวิธีอยู มากมายที่เราจะใชใน

การเปดเผยวาเรายอมรบัพระเปนเจาของเรา

และกม็วีธิมีากมายเชนกนัทีเ่ราปฏเิสธพระองค

ได เราปฏิเสธพระองคโดยคําพูดดวยการ

ใหรายผูอื่น โดยการพูดไรสาระ ตลกคะนอง

และขบขัน หรือหลอกลวง ดวยคําพูดท่ีแลง

นํ้าใจ หรือดวยการเลี่ยงพูดความจริง พูด

ตรงขามกับความจริง กลาวอีกนัยหนึ่งคือ

เราอาจยอมรับวาพระคริสตไมไดสถิตอยูใน

ตัวเรา ดวยอุปนิสัยของเรา เราอาจปฏิเสธ

พระองคโดยฝกใฝการอยู อยางสบายโดย

หลีกเลี่ยงหนาที่และภาระชีวิตของเราที่ตอง

มีผูอื่นเขามารับผิดชอบแทนหากเราไมทํา

และโดยการคลั่งไคลความสําราญที่บาป เรา

อาจปฏิเสธพระคริสตโดยความภาคภูมิใจใน

การแตงกายใหทันสมัยตามความนิยมของ
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ชาวโลกหรือโดยความประพฤติท่ีไมสุภาพ

เราปฏิเสธพระองคโดยการชอบทําตาม

ความเหน็ของตนเองและพากเพยีรทีจ่ะพึง่พา

ตนเองและหาขอแกตัวใหกับตนเอง เรา

อาจปฏิเสธพระองคไดเชนกันหากเรายอม

ใหสมองของเราเตลิดไปตกหลุมรักดวย

ความรูสึกออนไหวและหมกมุนอยูกับการ

ตอวาชีวิตอันยากลําบากและการทดลอง

{CCh 81.2}

ไมมีผูใดจะยอมรับพระคริสตตอหนา

ชาวโลกไดนอกเสียจากวาพระหทัยและ

พระวิญญาณของพระคริสตสถิตในตัวเขา

เปนไปไมไดทีเ่ราจะสือ่ในสิง่ทีไ่มม ีคาํสนทนา

และทาทางตองสําแดงออกถึงความเท่ียงแท

และมองเหน็ไดถงึพระคณุและความจรงิทีอ่ยู

ภายใน หากจิตใจไดรับการชําระใหบริสุทธ์ิ

ยอมจํานนและถอมลง ผลแหงการกระทํา

จะปรากฏใหเห็นไดจากภายนอกและจะเปน

การยอมรับพระคริสตที่เกิดผลมากที่สุด10

{CCh 82.1}

R

(1) 6T 9, 12; (2) 8T 63, 64; (3) 4T 452; (4) 5T 439; (5) 3T 333; (6) 5T 741-745; (7) 2T 132, 133; (8) 1T 406;

(9) 5T 634; (10) 3T 331, 332.
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ในฐานะทีเ่ปนชนกลุมหนึง่ ดฉินัไดรบั

การเปดเผยถึงภัยอันตรายของเราคือการ

ทําตัวใหเหมือนกับชาวโลกมากกวาที่จะ

ทําตัวใหเหมือนพระฉายาของพระคริสต ใน

เวลานี้เรากําลังยืนอยูตรงเขตแดนของโลก

แหงนิรันดรกาล แตศัตรูฝายจิตวิญญาณ

มีเปาหมายที่จะนําเราใหเล่ือนเวลาแหงกาล

อวสานนั้นออกไป ซาตานจะใชทุกวิธีที่มัน

จะสรรหามาไดรุกรานถลมคนของพระเจาที่

เชื่อปฏิบัติตามพระบัญญัติและกําลังรอคอย

การเสด็จมาครั้งท่ีสองบนเมฆแหงสวรรค

ดวยฤทธานุภาพและพระสิริอันยิ่งใหญของ

พระผูชวยใหรอด มนัจะนาํผูคนมากทีส่ดุเทา

ที่จะทําไดใหเลื่อนวันแหงความชั่วออกไป

และทําตัวใหมีวิญญาณเดียวกันกับชาวโลก

เลียนแบบตามธรรมเนียมของพวกเขา ดิฉัน

รู สึกกลัวเมื่อเห็นวาวิญญาณชาวโลกเขา

ควบคุมจิตใจและสมองของผูคนมากมายที่

เคยมคีวามศรทัธาอันสงูสงในความจรงิ พวกเขา

เก็บถนอมความเห็นแกตัวและการปลอยตัว

ตามใจตนเอง แตไมไดบมเพาะคณุงามความดี

ทีเ่ทีย่งธรรมและความซือ่สตัยสจุรติทีเ่ทีย่งแท1

{CCh 83.1}

ความซื่อสัตยสุจริตแบบคริสเตียน
ในทกุธรุกจิการคาทีเ่ราเขาไปเกีย่วของ

ดวยนั้น เราจะตองยึดหลักความซื่อสัตยไว

ใหเขมงวด ไมวาจะถูกทดสอบอยางไร อยา

หลอกหรือพดูหลบหลกีแมแตในเร่ืองเลก็นอย

ที่สุด ในบางครั้ง อาจมีแรงกระตุ นอันนา

เยายวนมาหันเหใหออกไปจากเสนทางตรง

แหงความซือ่สตัย แตอยาแปรเปลีย่นออกไป

แมแตเทาเสนผม หากในเรื่องหนึ่งใดที่คุณ

พูดไปวาจะทําส่ิงใดแลว และตอมาภายหลัง

พบวาทําใหคนอื่นไดเปรียบโดยที่ตัวคุณเอง

ขาดทุน ก็อยาหันเหออกจากหลักการแม

ขนาดเทาเสนผม ใหทาํไปตามทีค่ณุตกลงไว 2

{CCh 83.2}

พระคริสตธรรมคัมภีรใชคําตําหนิ

รนุแรงทีส่ดุตอการหลอกลวงทกุรปูแบบ การ

ทําธุรกรรมที่หลอกลวง และความไมสุจริต

จะตองระบถุกูและผดิไวอยางชดัเจน แตดิฉนั

ไดรับการเปดเผยวาประชากรของพระเจา

ไดเขาไปอยูฝ งของศัตรู พวกเขายอมแพ

ตอการทดลองของมันและทําตามแผนการ

ของมนัจนกระทัง่ความวองไวของสตสิมัปชญัญะ

หมดหายไปอยางนากลัว การเบี่ยงออกไป

จากความจริงเพียงเล็กนอย ในที่สุด การ

เปลีย่นแปลงออกไปจากขอกาํหนดของพระเจา

แตเพยีงเล็กนอยกไ็มบาปอะไรมากนกั ในเมือ่

เก่ียวของกับผลประโยชนกําไรและขาดทุน

ในเรื่องของการเงิน แตบาปก็คือบาป ไมวา



96 ¤íÒá¹Ð¹íÒÊíÒËÃÑº¤ÃÔÊµ¨Ñ¡Ã

ผูทาํจะเปนเจาของเงนิลานหรอืขอทานรมิถนน

ผูทีส่รางสมทรัพยสนิจากการหลอกลวงฉอฉล

กําลังนําคําสาปแชงมาสูจิตวิญญาณของตน

ทกุสิง่ทกุอยางซึง่ไดมาจากการตมตุนคดโกง

เปนเพยีงคาํสาปแชงสาํหรบัผูทีไ่ดรบั3 {CCh

83.3}

เขา [ที่กลาวเรื่องเท็จหรือกระทําการ

หลอกลวง] สญูเสยีความภาคภมูใิจในศกัดิศ์รี

ของตนเอง เขาอาจไมตระหนักวาพระเจา

กาํลงัทอดพระเนตรเขาอยูและทรงคุนเคยกบั

ทกุธรุกรรมทางการคาซึง่ทตูสวรรคของพระองค

กําลังติดตามตวงวัดจุดมุงหมายของเขาและ

กําลังฟงคําพูดของเขาอยูตลอดเวลา และ

รางวัลของเขาก็จะเปนไปตามการกระทํา

ของเขา แตหากเปนไปไดที่เขาปดบังการ

กระทําผิดของตนจากการตรวจสอบของ

มนษุยและพระเจาได ขอเทจ็จรงิทีต่วัเขาเอง

รูเรื่องนี้ดีจึงทําใหจิตใจและอุปนิสัยของเขา

เสื่อมทรามตกตํ่า การทําผิดครั้งเดียวไมได

เปนเครือ่งตดัสนิอปุนสิยัของเขา แตครัง้เดยีวน้ี

ทําลายเกราะปองกันไปและการทดสอบครั้ง

ตอไปกพ็รอมท่ีจะยอมรบัไดงายยิง่ขึน้ จนกระทัง่

ในที่สุดนิสัยของการโกหกและทุจริตในการ

คาขายกก็อตัวขึน้ แลวคนๆ น้ันก็ไมอาจไดรบั

ความไววางใจไดอกีตอไป {CCh 83.4}

พระเจาทรงประสงคใหคนทั้งหลาย

มารวมทาํงานรบัใชพระองค ภายใตรมธงชยั

ของพระองค ซือ่สตัยอยางเครงครดั อปุนสิยั

ไมมีที่ตําหนิ มีลิ้นท่ีไมเอยคําพูดท่ีเสแสรง

ดวยความไมจรงิ ลิ้นจะตองสัตยตรง ตาตอง

เท่ียงธรรม การกระทาํทัง้หมดตองเปนไปตาม

ลกัษณะทีพ่ระเจาชืน่ชม เรามชีวีติอยูภายใต

สายพระเนตรของพระเจาองคผูบรสิทุธิศ์กัดิส์ทิธิ์

ผูทรงประกาศอยางนาเครงขรึมวา “เรารูจัก

ความประพฤติของเจา” สายพระเนตรของ

พระเจาติดตามเราอยูตลอดเวลา เราปดบัง

การกระทําอธรรมของเราจากพระเจาแมแต

ครั้งเดียวไมได พยานหลักฐานของพระเจา

ตอการกระทําทุกอยางของเราเปนความจริง

ซึง่มนีอยคนนกัทีจ่ะประจกัษชดั5 {CCh 84.1}

ผูเชื่อพระเจาเปนผูทําธุรกิจไดดีกวา
คนท่ีซือ่สตัยตามมาตรฐานของพระคริสต

จะเปนผูท่ีมคีวามสจุริตท่ีไมคดงอ ลกูตุมขีโ้กง

หรือตราชั่งโกงท่ีคนมากมายเพียรพยายาม

ใชเพื่อเพิ่มผลประโยชนของเขาเองในโลกนี้

“กเ็ปนทีเ่กลยีดชงัในสายพระเนตรของพระเจา”

ลูกา 16:15 แตกระนั้น มีคนมากมายที่ถือ

รกัษาพระบญัญัติของพระเจากย็งัไปยุงเกีย่ว

กับลูกตุมขี้โกงหรือตราชั่งโกง เมื่อคนหนึ่ง

ตดิสนทิกบัพระเจาอยางจริงจงั และถอืปฏิบตัิ

ตามพระบัญญัติในความจริง ความจริงนี้จะ

ปรากฏใหเห็นในชีวิตของเขา เพราะวาทุก

การกระทําของเขาจะสอดคลองกับคําสอน

ของพระคริสต เขาจะไมยอมขายเกียรติภูมิ

ของเขาเพื่อผลประโยชน หลักการของเขา

ตัง้อยูบนรากฐานอนัมัน่คง และความประพฤติ

ของเขาในเรื่องของทางโลกจะเปนสําเนา

ของหลกัการของเขา ความสจุรติอยางมัน่คง

แนวแนจึงสองสวางเจิดจํารัสดุจทองคํา

ทามกลางเศษและขยะของโลก {CCh 84.2}

การฉอโกง การหลอกลวงและความ



ไมสตัยซือ่อาจถกูกลาวบดิเบอืนไปและปดซอน

จากสายตาของมนษุย แตไมพนสายพระเนตร

ของพระเจา ทูตสวรรคทั้งหลายของพระเจา

ผูเฝาตดิตามตรวจสอบการพฒันาของอปุนสิยั

และตวงวดัคณุคาฝายศลีธรรม ตางจดบนัทกึ

ทุกเหตุการณไมวาจะเล็กนอยสักปานใด

ที่เปดเผยถึงอุปนิสัยไวในสมุดบันทึกของ

สวรรค หากคนงานคนหนึ่งทํางานในชีวิต

ประจาํวนัของตนอยางไมสตัยซือ่และเหยยีด

หยามงานของตน โลกจะไมตัดสินเขาอยาง

ผิดๆ หากพวกเขาจะประเมินมาตรฐาน

ทางศาสนาของเขาตามมาตรฐานในธุรกิจ

{CCh 84.3}

การเชื่อเรื่องบุตรมนุษยจะเสด็จมา

บนเมฆแหงสวรรคในเรว็วนัจะไมสงผลทาํให

คริสเตียนที่สัตยซื่อเพิกเฉยและหยอนยาน

จากกฎเกณฑปกติของชีวิตทางธุรกิจ ผูที่

กําลังรอคอยการปรากฏของพระคริสตใน

เร็ววันนี้จะไมเกียจคราน แตจะขยันขันแข็ง

ในการทําธุรกิจ พวกเขาจะไมทํางานอยาง

มักงายหละหลวมและไมสุจริต แตจะทําดวย

ความซื่อสัตย รวดเร็วและละเอียดถี่ถวน

คนทีป่ระจบตวัเองวาการไมเอาใจใสกบัสิง่ตางๆ

ในชีวิตนี้เปนหลักฐานยืนยันถึงชีวิตฝาย

วิญญาณและการตัดขาดจากทางโลกนั้น

เปนเพียงการหลอกลวง การพูดความจริง

ความซื่อสัตยและความสุจริตถูกทดสอบ

และตรวจสอบดวยสิ่งของทางฝายโลก หาก

พวกเขาจะซื่อสัตยในของเล็กนอยพวกเขาก็

จะซือ่สตัยในของมากดวย {CCh 84.4}

ดิฉันไดรับการเปดเผยใหเห็นวา

หลายคนไมผานการทดสอบ พวกเขาพฒันา

อุปนิสัยที่แทจริงตามการจัดการกับเรื่องของ

ทางฝายโลก {CCh 84.5}

พวกเขาแสดงออกถงึความไมซือ่สตัย

เจาเลห การทจุรติในการตดิตอกบัเพือ่นมนษุย

ของพวกเขา พวกเขาไมไดพจิารณาวา อนาคต

และชีวิตนิรันดรขึ้นกับวาพวกเขาจัดการกับ

ความประพฤติของตนเองในชีวิตนี้อยางไร

และความสุจริตอยางเครงครัดที่สุดเปนเรื่อง

จําเปนเพื่อสรางอุปนิสัยอันชอบธรรม ความ

ไมซือ่สตัยเปนสาเหตขุองความอุนๆ ในสวน

ของผูที่แสดงตนวามีความเชื่อในความจริง

พวกเขาไมไดติดสนิทกับพระคริสตและ

หลอกลวงจติวญิญาณของตนเอง ดฉินัเจบ็ปวด

เมือ่ตองกลาวประโยคทีว่าแมแตในผูทีย่ดึมัน่

ในวนัสะบาโตกย็งัมผีูขาดความซือ่สตัยจาํนวน

มากจนเปนทีน่าตกใจ6 {CCh 85.1}

พันธมิตรธุรกิจกับทางโลก
บางคนไมมีไหวพริบในการบริหาร

อยางชาญฉลาดในเรือ่งของทางโลก พวกเขา

ขาดคณุสมบติัทีจํ่าเปนและซาตานเอาเปรยีบ

พวกเขา เมื่อเปนเชนนี้ คนเหลานี้ไมควรนิ่ง

ดูดายในหนาทีข่องตน พวกเขาตองมใีจถอมลง

ใหพอที่จะไปขอคําแนะนําจากพี่นองของตน

ผูซึง่พวกเขาจะวางใจทีจ่ะพึง่วจิารณญาณกอน

ท่ีพวกเขาสามารถดําเนินไปตามแผนการ

ดิฉันไดรับการนําไปยังขอพระคัมภีรที่วา

“จงชวยรับภาระของกันและกัน” กาลาเทีย

6:2 บางคนมีใจไมถอมพอที่จะยอมใหผูที่มี

วจิารณญาณใหคาํปรกึษาแกเขาจนกวาพวก
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เขาจะไดทดลองแผนทีต่นเองไดวางไวจนพา

ตนเองไปสูเรือ่งยุงยากลาํบาก เมือ่นัน้พวกเขา

จงึจะเหน็ถงึความจาํเปนในการขอคาํปรกึษา

และคําแนะนําจากพี่นองของตน แตงานน้ัน

ก็ไดเพิ่มความยุ งยากลําบากมากขึ้นจาก

ตอนแรกแลว เทาที่จะหลีกเลี่ยงได พี่นอง

ที่มีเรื่องของใจกันไมควรนําขอวิวาทไปพ่ึง

การตัดสินของศาลยุติธรรม เพราะหากทํา

เชนนั้นจะทําใหศัตรูฉวยโอกาสเขามาละเลง

ใหขอพิพาทซับซอนย่ิงขึ้น คู กรณีควรหา

ขอยตุโิดยยอมสญูเสยีกนัคนละเลก็นอยนาจะ

ดกีวา {CCh 85.2}

ดฉินัเขาใจวาพระเจาไมทรงพอพระทยั

กับประชากรของพระองคที่ไปคํ้าประกันคน

ที่ไมไดเชื่อพระเจา ดิฉันไดรับการชี้แนะให

ไปยังพระคริสตธรรมคัมภีร สุภาษิต 22:26

ซึ่งกลาววา “อยาเปนคนในจําพวกที่ให

คาํปฏญิาณ หรอืในจาํพวกผูคํา้ประกนัหนีส้นิ”

และ สุภาษิต 11:15 “ผูที่คํ้าประกันใหคนอื่น

จะตองทนทุกข แตผูท่ีเกลียดการคํ้าประกัน

ยอมปลอดภยั” ผูพทิกัษทรพัยสนิทีไ่มสตัยซือ่

ทั้งหลาย! พวกเขาคํ้าประกันดวยสิ่งของที่

เปนของผูอื่น--ที่เปนของพระบิดาบนสวรรค

ของพวกเขา และซาตานก็เตรียมพรอมที่จะ

เขาแยงชิงออกไปจากมือของพวกเขา ผูที่

ถือรักษาวันสะบาโตจะตองไมไปเขาหุนสวน

กบัคนไมเชือ่ ประชากรของพระเจาวางใจใน

คําพดูของคนแปลกหนามากเกนิไป และยงัไป

ขอคาํแนะนาํและคาํปรกึษาจากพวกเขาทัง้ที่

ไมสมควรเปนอยางยิง่ ศตัรใูชคนเหลานีเ้ปน

ผูแทนของมันและทํางานผานพวกเขาไปกอ

ความยุงเหยิงและแยงชิงจากประชากรของ

พระเจา7 {CCh 85.3}

R

(1) 4T 306; (2) CG 154; (3) 4T 311;(4) 5T 396; (5) CG 152; (6) 4T 309-311;(7) 1T 200, 201.
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ในพระคมัภรี มอีญัมณแีหงความจรงิ

พันๆ หมื่นๆ ชิ้นฝงซอนจากผูท่ีคนหาอยาง

ผวิเผนิ เหมอืงแหงความจรงินีไ้มเคยเหอืดแหง

เมื่อคุณคนหาพระคัมภีรดวยจิตใจที่ถอมลง

มากเทาไร ความสนใจของคุณก็จะมีมากขึ้น

เทานัน้ คณุกจ็ะยิง่มคีวามรูสกึทีต่องการรอง

อุทานพรอมกับเปาโลวา “โอพระปญญาและ

ความรอบรูของพระเจานั้นล้ําลึกเทาใด ขอ

ตัดสินของพระองคนั้นเหลือที่จะหยั่งรู ได

แล ะทางของพระองคก็เหลือที่จะสืบเสาะได”

โรม 11:331 {CCh 86.1}

พระครสิตและพระวจนะของพระองค

เขาประสานกันอยางสมบูรณ เมื่อรับไว

และปฏิบัติตาม พระวจนะจะเปดทางเดินท่ี

แนนอนสําหรับเทาของทุกคนที่ยินดีเดิน

ในแสงสวางเหมือนที่พระคริสต ทรงอยู 

ในความสวาง หากประชากรของพระเจา

ซาบซึ้งในคุณคาของพระวจนะของพระองค

เราคงจะมีสวรรคในครสิตจกัรเบือ้งลางนีแ้ลว

คริสเตียนตางก็จะกระตือรือรน กระหายใน

การแสวงหาพระวจนะ พวกเขาจะรอนรน

หาเวลาเพือ่เปรยีบเทยีบขอพระคมัภรีกบัขอ

พระคัมภีรและเพื่อใครครวญพระวจนะของ

พระเจา พวกเขาจะมีใจจดจออยูกับความ

กระจางของพระวจนะมากกวาหนังสือพิมพ

ยามเชา นิตยสารหรือนิยายตางๆ ความ

ปรารถนาสงูสดุของพวกเขาคอืการรบัประทาน

เนือ้และดืม่พระโลหติของพระบตุรของพระเจา

และผลที่ตามมาก็คือชีวิตของพวกเขาจะ

เปนไปตามหลักการและพระสัญญาของ

พระวจนะคาํ คาํสัง่สอนของพระวจนะจะเปน

เหมอืนใบของตนไมแหงชวีติสําหรบัพวกเขา

จะเปนดจุบอนํา้พใุนตวัของพวกเขาทีพ่ลุงขึน้

จนถึงชีวิตนิรันดร สายฝนแหงพระคุณที่ให

ความชุมชืน่จะทาํใหจติวญิญาณสดชืน่และมี

ชวีติชวีาใหม ทาํใหพวกเขาลมืงานทีต่รากตราํ

และความออนลาทั้งหมด พวกเขาจะไดรับ

การเสริมกําลังและหนุนจิตชูใจจากพระคํา

แหงแรงบนัดาลใจ2 {CCh 86.2}

พระคัมภีร มีรูปแบบและเนื้อหาที่

ครอบคลุมอยางหลากหลายเพื่อกระตุ น

ความสนใจของสติปญญาและดึงดูดหัวใจ

ทุกดวง ในแตละหนาของหนังสือพระคัมภีร

จะพบประวัติศาสตรเกาแกที่สุด ชีวประวัติ

เท่ียงแทท่ีสุด หลักการของรัฐสําหรับการ

ปกครองบานเมอืง กฎระเบยีบตางๆ สาํหรบั

ควบคมุครัวเรือน เปนหลกัปฏิบตัท่ีิสตปิญญา

ของมนุษยเทียบเคียงไมได  พระคัมภีร 

ประกอบดวยปรชัญาอนัลกึซึง้ทีส่ดุ บทกลอน

ไพเราะและนาฟงที่สุด ประทับใจและนา

เห็นใจที่สุด เมื่อนํามาพิจารณาเปรียบเทียบ

แลวจะเห็นวาผลงานเขียนของพระคัมภีรมี
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คุณคายิ่งใหญกวาผลงานเขียนชิ้นอื่นใดของ

มนุษย แตเมื่อมองในแงความสัมพันธกับ

แนวคิดศูนยกลางอันย่ิงใหญ พระคัมภีรมี

ขอบเขตเรื่องราวที่กวางขวางอยางไมมีที่

สิ้นสุด มีคุณคานับไมถวน เม่ือมองดูดวย

ความกระจางจากความคิดเชนนี้ ทุกหัวขอ

ของพระคัมภีรใหความสําคัญที่ใหมอยูเสมอ

ในความจริงที่กลาวไวอยางเรียบงาย ยัง

เกี่ยวโยงถึงหลักการซ่ึงสูงเทียมสวรรคและ

ครอบคลมุไปถงึนิรนัดรกาล3 {CCh 86.3}

คุณควรเรียนรูสิ่งใหมจากพระคัมภีร

ทุกวัน ใหคนหาพระคัมภีรราวกับวากําลัง

คนหาขุมทรัพยที่ซอนอยู เพราะพระคัมภีร

ประกอบดวยพระคําแหงชีวิตนิรันดร จง

อธิษฐานขอสติปญญาและความเขาใจเพ่ือ

ใหหยั่งรู ผลงานเขียนอันศักดิ์สิทธิ์เหลาน้ี

{CCh 86.4}

หากคุณทําเชนน้ี คุณจะพบสงาราศี

ใหมในพระวจนะของพระเจา คุณจะรูสึกวา

ได รับแสงสวางใหมและล้ําค าในเรื่องที่

เกีย่วของกบัความจรงิ และคณุจะเพ่ิมคณุคา

ใหมแกพระคัมภีรอยางตอเน่ืองสมํ่าเสมอ4

{CCh 87.1}

ความจรงิของพระคัมภีรเมื่อไดรับไว

แลวจะยกระดับความคิดใหพนจากเรื่องของ

ทางโลกและความเสือ่มทราม หากพระวจนะ

ของพระเจาไดรับการชื่นชมเทาที่ควรแลว

ทัง้คนหนุมสาวและผูอาวโุสจะมคีวามเทีย่งธรรม

ภายใน เปนหลักการท่ีเขมแข็งซึ่งจะทําให

พวกเขาตอตานการทดลองได5 {CCh 87.2}

ศึกษาดวยความขยันและอยางเปน
ระบบ

คุณพอคุณแมที่รักทั้งหลาย หากคุณ

ตองการฝกสอนบตุรของคณุใหรบัใชพระเจา

และประกอบการดีในโลก ใหใชพระคัมภีร

เปนหนังสือในการสั่งสอน พระคัมภีร จะ

เปดโปงเลหกลของซาตาน พระคัมภีรเปน

ลิฟตยิ่งใหญที่ยกระดับของมนุษยชาติ เปน

เครื่องตักเตือนและแก ไขความชั่วฝ าย

ศลีธรรม เปนเครือ่งมอืตรวจจบัเพือ่แยกแยะ

ระหวางความจริงกับความเท็จ ไมวาจะเปน

การสอนใดในบานหรือท่ีโรงเรียน จะตองยึด

พระคัมภีรเปนผูใหการศึกษาท่ีย่ิงใหญท่ีสุด

มาเปนอันดับแรก หากจัดพระคัมภีรอยูใน

ตําแหนงนี้แลวพระเจาจะไดรับเกียรติและ

พระองคจะทรงประกอบพระราชกิจแกคุณ

ในการกลับใจของบุตรของคุณ ในหนังสือ

ศักดิ์สิทธิ์ของพระองคนี้มีเหมืองที่อุดมดวย

ความจรงิและความงดงาม และผูปกครองเอง

จะมีความผิดหากพวกเขาไมทําใหพระวจนะ

ของพระองคเปนเรื่องที่นาสนใจตอลูกๆ

ของเขา6 {CCh 87.3}

“มีพระคัมภีรเขียนไววา” เปนอาวุธ

เดียวเทานั้นที่พระคริสตใชเมื่อผูลอลวงเขา

จูโจมดวยการลอลวงของมัน คําสอนแหง

ความจริงของพระคัมภีรเปนงานยิ่งใหญและ

สงางามทีผู่ปกครองทกุคนตองรบัภาระหนาที่

ในสภาพของสมองที่สดชื่นแจมใส ใหนํา

ความจริงตามที่พระเจาตรัสไวมาวางอยู

ตอหนาเด็กๆ ทั้งหลาย ในฐานะที่คุณเปน

บดิามารดาคุณควรทาํตวัเปนบทเรยีนแกลูกๆ



ดวยการเอาบทเรียนเหลานี้มาติดตัวไวใน

ชีวิตประจําวันโดยการปฏิบัติอยางอดทน มี

ความเมตตาและมีความรัก อยาปลอยให

พวกเขาทําตามใจของตนเอง แตจงแสดงให

พวกเขาเห็นวาภารกิจของคุณคือการปฏิบัติ

ตามพระวจนะของพระเจาและเล้ียงพวกเขา

ใหโตขึน้ดวยการทะนถุนอมและการตกัเตอืน

สัง่สอนของพระเจา {CCh 87.4} 

ในครอบครวัของคณุใหศกึษาพระคาัภรี

อยางเปนระบบ ใหละท้ิงสิ่งใดท่ีคลอยตาม

อยางโลก. . . . แตระวังระไวไวใหม่ันวา

จติวญิญาณไดรบัการเลีย้งดวยอาหารแหงชวีติ

เวลาหนึ่งชั่วโมงหรือแมเพียงครึ่งชั่วโมงใน

แตละวนัทีอ่ทุศิใหกบัพระวจนะของพระเจาดวย

ความชื่นชมยินดีและรวมกับคนอื่นๆ เปน

ผลดีที่ไมอาจประเมินคาได จงใชพระคัมภีร

อธิบายพระคัมภีรเองโดยใหรวบรวมพระคํา

ทุกขอที่กลาวถึงเรื่องหนึ่งเรื่องใดในเวลาที่

ตางกนัและภายใตสภาวการณและเหตกุารณท่ี

หลากหลาย อยาใหผูมาเยือนหรือแขกที่มา

เยี่ยมทําใหชั้นเรียนในบานของคุณตองหยุด

ชะงักไป หากพวกเขาเขามาในขณะที่ศึกษา

กนัอยู กเ็ชญิพวกเขาเขามามสีวนรวม ทาํให

มองเห็นวาคุณใหความสําคัญกับการรับ

ความรูจากพระวจนะของพระเจามากกวา

การรับความสนุกสนานของทางฝายโลก

{CCh 87.5}

หากเราจะศกึษาพระคมัภรีอยางขยนั

ขันแข็งและดวยการอธิษฐานทุกวัน เราก็จะ

เห็นความจริงบางประการดวยลําแสงใหมท่ี

ชดัเจนและแรงกลาได7 {CCh 87.6} 

คุณตองใหพระคัมภีรเปนผูนําทาง

ของคุณหากคุณตองการเล้ียงลูกๆ ของคุณให

เติบโตภายใตการทะนุถนอมและคําตักเตอืน

ของพระเจา จงนาํเสนอชวีติและพระลกัษณะ

นิสัยของพระคริสตเปนแมแบบใหพวกเขา

ทําตาม หากพวกเขาทําผิด โปรดอานให

พวกเขาฟงวาพระเจาตรัสอยางไรกับบาป

ที่มีลักษณะคลายคลึงกัน เรื่องนี้จําเปนตอง

คอยดูแลและเอาใจใสอยางสมํ่าเสมอ นิสัย

ผิดแมแตครั้งเดียวซึ่งผู ปกครองยอมทน

มองขามไป ท่ีพวกครูไมรีบแกไขอาจทําให

อุปนิสัยท้ังหมดพิการและเสียความสมดุลได

จงสอนบุตรทั้งหลายวาพวกเขาตองมีหัวใจ

ใหม จะตองสรางรสนยิมขึน้ใหม จะตองดลใจ

ใหมเีจตนารมณใหม พวกเขาตองรบัการทรง

ชวยจากพระคริสต พวกเขาตองคุนเคยกับ

พระลกัษณะของพระเจาตามทีส่าํแดงในพระ

วจนะของพระองค8 {CCh 87.7} 

พระเจาทรงสัญญาจะประทานความสวาง
ของพระองคแกผูอาน

พระวจนะของพระเจ าเหมือนดั่ง

พระลักษณะของพระผูทรงเปนผูประพันธ

เสนอส่ิงลึกลับซึ่งมนุษยผูมีขีดจํากัดไมอาจ

เขาใจไดอยางครบถวน พระวจนะจะนํา

ความคิดของเราไปสู พระผู สร าง พระผู 

“สถิตในความสวางที่ไมมีใครเขาใกลได”

1 ทโิมธ ี6:16 พระวจนะนาํเสนอพระประสงค

ของพระเจาใหเรา เปนพระประสงคทีค่รอบคลมุ

ทุกยุคของประวัติศาสตรของมนุษยและซึ่ง

จะบรรลคุวามสาํเรจ็เทานัน้ในวฏัจกัรนรินัดร
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อันไมมีที่สิ้นสุด พระวจนะเรียกรองความ

สนใจของพวกเราใหมุ งไปยังเรื่องราวของ

ความลึกและความสําคัญอันไมมีขอบเขตท่ี

เกี่ยวโยงกับการปกครองของพระเจาและ

ชะตาอนาคตของมนษุย เรือ่งของบาปเขามา

ในโลก เรื่องของพระคริสตเสด็จมาบังเกิด

เปนมนุษย การบังเกิดใหม การกลับเปนขึ้น

จากความตายและเรื่องอื่นๆ อีกมากมาย

ตามทีเ่สนอไวในพระคมัภรีนัน้เปนความลีล้บั

ที่ลํ้าลึกเกินกวาสมองของมนุษยจะอธิบาย

หรือแมแตจะเขาใจอยางครบถวนได แต

พระเจาทรงโปรดประทานพยานหลักฐาน

อยางเพียงพอในพระคัมภีรท่ีกลาวถึงพระ

ลกัษณะนสิยัของพระเจาและเราไมควรสงสยั

พระวจนะของพระองคเพราะเราเขาใจความ

ลี้ลับทั้งหมดของการทรงโปรดจัดเตรียมของ

พระองคไมได {CCh 88.1} 

หากแตวาผูทีพ่ระเจาสรางมาจะเขาใจ

พระเจาและพระราชกิจของพระองคอยาง

บริบูรณแลว เมื่อถึงจุดนั้นก็จะไมตองการ

การแสวงหาความจริงอีกตอไป ไมตองมี

ความกาวหนาในความรู ไมตองมกีารพัฒนา

ทางสติปญญาและทางใจ พระเจาจะไมทรง

ความยิ่งใหญอีกตอไปและมนุษยเม่ือกาวไป

ถงึขดีจาํกดัของความรูและความกระจางแจง

แลว ก็จะหยุดความกาวหนาตอไป ใหเรา

ขอบพระคณุพระเจาวาความจรงิไมเปนเชนนี้

พระเจาทรงไรขอบเขตจํากดั และในพระองค

มี “คลังสติป ญญาและความรู ทุกอยาง”

โคโลสี 2: 3 และตลอดนิรันดรกาลมนุษย

ค นหาไดตลอดเวลา เรียนรู ได ตลอดไป

และถึงกระนั้นก็จะไมทําใหขุมทรัพยของ

พระปญญา คุณงามความดีและอํานาจของ

พระองคเหอืดแหงไป {CCh 88.2}

เม่ือปราศจากการทรงนาํของพระวญิญาณ

บริสุทธิ์แลว เรามีแนวโนมที่จะบิดเบือน

พระคัมภีรและอธิบายความหมายผิดไดอยู

ตลอดเวลา มีการอานพระคัมภีรมากมาย

ที่ไมเกิดประโยชนและในหลายกรณีเกิด

ผลเสยีจรงิ เมือ่เราเปดพระวจนะของพระเจา

โดยไมไดแสดงความเคารพและปราศจาก

คําอธิษฐาน เมื่อความคิดและความสนใจ

ไม ได ตั้งอยู  ในพระเจ าหรือประสานกับ

นํ้าพระทัยของพระองค สติป ญญาก็จะ

ปกคลุมดวยความสงสัยและในขณะที่ศึกษา

พระคัมภีรอยูนั้นความสงสัยก็จะเพิ่มกําลัง

มากยิ่งขึ้น ศัตรูเขายึดความคิดพรอมกับ

เสนอคําอธิบายที่ไมถูกตอง9 {CCh 88.3}

การชืน่ชอบศึกษาพระคัมภรีไมใชเกดิขึน้
ตามธรรมชาติ

ท้ังคนแกและความหนุมสาวละเลย

การศกึษาพระคมัภรี พวกเขาไมนาํการศกึษา

มาเปนหลกัเกณฑของชวีติ โดยเฉพาะอยางยิง่

ผูเยาววัยมักทําผิดในเรื่องนี้ คนสวนใหญใน

กลุมนี้มีเวลาอานหนังสืออื่นๆ แตไมศึกษา

หนงัสอืทีช่ีไ้ปยงัทางแหงชวีตินรินัดร พวกเขา

อานนิทานไร คุณคาด วยความเอาใจใส 

ในขณะทีล่ะเลยพระคมัภรี หนงัสอืเลมนีเ้ปน

ผู นําทางเพื่อใหเรามีชีวิตที่สูงสงกวาและ

บริสุทธ์ิกวา คนหนุมสาวนาจะประกาศให

หนังสือเลมนี้นาสนใจที่สุดเทาที่เคยอานมา
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หากความนึกคิดของพวกเขาไมถูกบิดเบือน

จากการอานพวกหนังสือนวนิยาย10 {CCh

88.4} 

ในฐานะที่เราเปนหมู คนที่มีความ

กระจางอันใหญยิ่ง เราควรมีนิสัยที่สูงสงท้ัง

ในคําพูดในชีวิตประจําวันและในการสมาคม

กับมิตรสหาย จงใหพระวจนะไดรับเกียรติ

เปนผูนําในบาน จงยึดถือพระวจนะเปนที่

ปรึกษาในทุกความทุกขยาก เปนมาตรฐาน

ของความประพฤต ิพ่ีนองชายหญงิของดฉินั

เราพรอมที่จะยอมรับไหมวาจิตวิญญาณ

ทั้งหลายในครอบครัวจะไมมีความเจริญที่

แทจริงนอกเสียจากวาความจริงของพระเจา

ซึ่งเปนพระปญญาแหงความชอบธรรมอยู

รวมดวย? บิดามารดาท้ังหลายจะตองใชทุก

ความพยายามในการนาํความคดิของตนออก

จากนิสัยที่เกียจครานโดยถือวาการรับใช

พระเจาเปนภาระ ฤทธานภุาพของความจรงิ

ตองเปนเครื่องมือในการชําระสมาชิกภายใน

ครอบครวั11 {CCh 89.1} 

จะตองสอนเด็กๆ ตั้งแตเยาววัยใหรู

ขอกําหนดของพระบัญญัติของพระเจาและ

ความเชื่อในพระเยซูผูทรงเปนพระผูชวยให

รอดของเราวาพระองคทรงชําระรอยเปอน

ของบาปได จะตองสอนความเชือ่นีท้กุวนัทัง้

โดยคาํสอนและเปนแบบอยาง12 {CCh 89.2} 

การศึกษาพระคมัภรีเสรมิพลงัแกปญญา
หากไดศกึษาพระคมัภรีอยางทีค่วรจะ

ศึกษาแลว มนุษยจะมีสติปญญาท่ีเขมแข็ง

เรื่องต างๆ ที่กล าวถึงในพระวจนะของ

พระเจาลวนมีความเรียบงายอยางสงางาม

หัวขออันประเสริฐที่นําเสนอสู สมองนั้น

สามารถพัฒนาสมรรถนะของมนุษยซึ่ง

ไมอาจพัฒนาไดดวยวิธีอื่น ในพระคัมภีร

มีความรูที่ไรขอบเขตเปดกวางสําหรับการ

จนิตนาการสรางสรรค ผูศกึษาจะไดความคดิ

จากการไตรตรองถงึหวัเรือ่งตางๆ อนัยิง่ใหญ

จากการไดมาเก่ียวพันกับแบบอยางท่ีสงา

งามซึง่สรางความคดิและความรูสกึทีบ่รสิทุธิ์

และสูงสงกวาการใชเวลาไปกับการอานงาน

เขียนอื่นๆ ที่มีแหลงกําเนิดจากมนุษย โดย

ไมขอกลาวถึงเรื่องราวท่ีมีลักษณะไรสาระ

สมองของเยาวชนพลาดจากการพัฒนาถึง

จุดประเสริฐท่ีสุดเม่ือพวกเขามองขามแหลง

ของสติปญญาสูงสงที่สุด นั่นคือพระวจนะ

ของพระเจา เหตุผลท่ีเราขาดผูท่ีมีสมองดี

ทีห่นกัแนนและมคีณุคาทีแ่นนอนกเ็พราะเรา

ไมยาํเกรงพระเจา ไมรกัพระเจา ไมสําแดงออก

ถงึหลกัการทางศาสนาในชวีติตามท่ีควรจะเปน

{CCh 89.3}

พระเจาทรงประสงคที่จะใหเราใช

ประโยชนทกุวถิทีางในการบมเพาะและเสรมิ

กําลังใหแกสติปญญาของเรา. . . . หากมี

การอานพระคัมภีรมากขึ้น หากเขาใจความ

จริงมากกวานี้ เรานาจะเปนคนที่รอบรูและ

เฉลียวฉลาดมากขึ้นกวานี้ จิตวิญญาณจะ

ไดพลังเพิ่มมากขึ้นดวยการคนหาแตละหนา

ของพระวจนะ13 {CCh 89.4}

คาํสอนของพระคมัภรีเปนสวนประกอบ

อันสําคัญตอความเจริญรุงเรืองของมนุษยที่

มีสวนเก่ียวของกับชีวิตนี้ พระวจนะเปดเผย
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หลักการซึ่งเปนศิลามุมเอกของความเจริญ

ของประชาชาต ิหลกัการทีผ่กูมดัความอยูรอด

ของสงัคม และซึง่เปนหลกัคุมภยัของครอบครวั

หากปราศจากหลกัการน้ีแลวไมมผีูใดสามารถ

กาวถึงชีวิตที่เปนประโยชน มีความสุขและ

เกยีรตยิศหรอืการหวงัในชวีติอมตะในอนาคต

ไมมีสถานะใดในชีวิต ไม มีระยะใดของ

ประสบการณมนษุย ซึง่คําสอนของพระคัมภรี

ไมใชเปนการเตรียมตัวที่สําคัญยิ่ง14 {CCh

89.5}

พระครสิตในพระคัมภรีทัง้เลม
เราจะตองนําเสนอฤทธานุภาพของ

พระคริสต พระผู ชวยใหรอดผู ถูกตรึงบน

กางเขนเพือ่ประทานชวีตินรินัดรแกประชาชน

เราควรแสดงใหพวกเขาเห็นวาแทจริงแลว

พระคริสตธรรมคัมภีร เดิมเปนแบบและ

เปนเงาของพระกิตติคุณเชนเดียวกับที่

พระครสิตธรรมคมัภรีใหมเปนการเปดเผยถงึ

อํานาจของพระกิตติคุณนี้ พระคริสตธรรม

คัมภรีใหมไมไดนาํเสนอศาสนาใหม พระคมัภรี

เดิมก็ไมไดเสนอศาสนาท่ีตองใหพระคัมภีร

ใหมเขาไปแทนที่ พระคัมภีรใหมเปนเพียง

ความกาวหนาและการอธิบายเรื่องราวของ

พระครสิตธรรมคมัภรีเดมิ {CCh 90.1}

อาเบลเปนผู เชื่อในพระคริสตและ

อาํนาจของพระองคชวยใหเขาไดรบัความรอด

อยางแนนอนเชนเดียวกับเปโตรหรือเปาโล

เอโนคเปนผูแทนของพระครสิตอยางแนนอน

เชนเดยีวกบัยอหนผูเปนสาวกสดุทีร่กั เอโนค

เปนผูที่เดินตามพระเจา และเขาก็หายตัวไป

เพราะพระเจาทรงพาตวัเขาไป เร่ืองการเสดจ็

มาครั้งที่สองของพ   ระคริสตไดฝากไวกับเขา

“คนเหลานี้แหละที่เอโนค ซึ่งเปนคนชั่วอายุ

ที่เจ็ดนับจากอาดัมพยากรณไววา นี่แนะ

องคพระผูเปนเจากําลังเสด็จมาพรอมกับ

ผูบริสุทธิ์ของพระองคนับเปนหมื่นๆ เพื่อ

ทําการพิพากษาทุกคน” ยูดา 14,15 ขาวที่

เอโนคเทศนา และการรับไปสวรรคของเขา

เปนพยานทีม่ัน่ใจสาํหรบัทกุคนทีม่ชีวีติในสมยั

ของเขา เปนเหตผุลทีเ่มธเูสลาและโนอาหจะ

นําไปใชดวยฤทธิ์เดชเพื่อแสดงใหเห็นผูชอบ

ธรรมจะไดถกูรบัไปอยูสวรรค {CCh 90.2}

พระเจาองคทีท่รงดาํเนนิรวมกบัเอโนค

เปนพระเยซูคริสตผู ทรงเปนพระเจาและ

พระผูชวยใหรอดของเรา พระองคทรงเปน

ความสวางของโลกในเวลานั้นเหมือนเชนที่

พระองคทรงเปนความสวางในเวลานี้ ผูท่ีมี

ชีวิตในเวลานั้นไมไดขาดครูที่จะสอนพวก

เขาในทางแหงชีวิต เพราะโนอาหและเอโนค

เปนคริสเตียน มีการนําเสนอพระกิตติคุณ

เปนคําสอนในพระธรรมเลวีนิติ การเชื่อฟง

อยางหมดจดเปนเรื่องที่ตองการในเวลานี้

การเขาใจถึงพระวจนะนี้จึงเปนเรื่องท่ีสําคัญ

ตอโลกนีม้ากสกัปานใด {CCh 90.3}

มีคําถามวา อะไรคือสาเหตุท่ีทําให

คริสตจักรขาดแคลน คําตอบคือเราปลอย

ความคิดของเราใหเหินหางจากพระวจนะ

หากเรารับประทานพระวจนะของพระเจาให

เปนอาหารสําหรับฝายจิตวิญญาณ หาก

พระคาํไดรบัความเคารพและนบัถอืแลว การ

กลาวคําพยานซํ้าแลวซํ้าอีกก็คงไมจําเปน
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ในขณะทีว่าระสดุทายกาํลงัใกลเขามา

และพนัธกจิการประกาศคาํเตอืนครัง้สดุทาย

ใหแกชาวโลกยังคงขยายวงกวางขึ้น จึงเปน

เรือ่งสาํคญัยิง่ขึน้สาํหรบัผูทีร่บัความจรงิเพือ่

ยุคปจจุบันที่ตองเขาใจอยางถองแทถึงเรื่อง

ของลักษณะและอิทธิพลของ ชุดหนังสือ

คําพยาน ซึ่งภายใตการทรงจัดเตรียมของ

พระเจานั้นทรงเชื่อมกับพันธกิจของขาว

ทูตสวรรคองคที่สามตั้งแตแรกที่เริ่มตนขึ้น

{CCh 91.1}

ในสมยัโบราณ พระเจาตรสักบัมนษุย

โดยผานริมฝปากของผูเผยพระวจนะและ

อคัรสาวก ในยคุสมยันี ้พระองคตรสักบัพวกเขา

โดยผาน ชดุหนงัสอืคาํพยาน ของพระวญิญาณ

ของพระองค ไมเคยมีเวลาใดที่พระองคทรง

แนะนําประชากรของพระองคอยางจริงจัง

มากกวาเวลานีถ้งึเร่ืองเกีย่วกบันํา้พระทยัของ

พระองคและหนทางที่พระองคประสงคให

พวกเขาปฏบิตั ิ{CCh 91.2}

คาํตกัเตอืนและคาํตาํหนเิหลานีไ้มได

ใชกบัผูทาํผดิในหมูชาวเซเวนธเดยแอดเวนตสี

เพราะชีวิตของพวกเขาน้ันสมควรรับโทษ

มากกวาชีวิตของผูที่อางตนเปนคริสเตียน

แตในนามของคริสตจักรอื่น. . . . แตเปน

เพราะพวกเขามีแสงมากกวาและโดยการ

ยอมรบัวาพวกเขานัน้ยนือยูในฐานะประชากร

พเิศษทีพ่ระเจาทรงเลอืกสรรแลว โดยทีพ่วกเขา

มพีระบญัญัติของพระเจาจารกึไวอยูในดวงใจ

ของพวกเขา {CCh 91.3}

ขาวทีท่รงโปรดประทานแกดฉินัสาํหรบั

บุคคลตางๆ นั้น ดิฉันมักบันทึกไวเพื่อฝาก

ไปใหกับพวกเขา มีอยูหลายกรณีซึ่งทําไป

ตามคําขอรองมาอยางเรงดวนของพวกเขา

ขณะที่งานของดิฉันขยายวงกวางขึ้น เรื่องนี้

จงึเปนภาระทีส่าํคญัและกนิแรงสวนหนึง่ของ

ดฉินัไป { {CCh 91.4}

ในภาพเหตุการณหนึ่งที่ประทานให

ขาพเจาเมือ่ประมาณยีส่บิปทีแ่ลว [ค.ศ. 1871]

“ขณะนั้นดิฉันไดรับการชี้แนะใหนําเสนอ

หลกัการทัว่ไปทัง้ดวยการพดูและดวยการเขยีน

และในเวลาเดียวกันก็เนนถึงภัยอันตราย

ความผิดและบาปตางๆ ของบางคนเพื่อให

คนทั้งหมดไดรับการตักเตือน วากลาวและ

ชี้แนะ ดิฉันเห็นวาทุกคนควรตรวจคนจิตใจ

และชีวิตของตนเองอยางละเอียดเพื่อดูวา

พวกเขาจะไมทําความผิดเชนเดียวกับของผู

อื่นที่ไดรับการแกไขไปแลวและคําเตือนที่ให

ไวแกผูอื่นนั้นจะไมเกิดขึ้นกับพวกเขา หาก

เปนเชนนั้น พวกเขาควรรูสึกวาคําตักเตือน

และคําวากลาวนี้ใหไวสําหรับเขาโดยเฉพาะ

และควรนําไปลงมือปฏิบัติใหเกิดประโยชน

เสมือนหนึ่งวาคําตักเตือนเหลานั้นแจงมาถึง
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พวกเขาเอง {CCh 91.5}

พระเจาทรงวางแผนทดสอบความเชือ่

ของทุกคนที่อ างตนวาเปนผู ติดตามของ

พระครสิต พระองคจะทดสอบความจรงิใจของ

คําอธิษฐานของทุกคนที่อางตนวามีความ

ประสงคที่จะรูหนาท่ีของเขาเอง พระองคจะ

ทรงทาํใหหนาทีก่ระจางแจง พระองคจะประทาน

โอกาสมากมายแกทุกคนเพื่อพัฒนาสิ่งท่ีมี

อยูในหวัใจของตน {CCh 91.6}

พระเจ าทรงเตือนสอนและแกไข

ทุกคนที่อางตนเปนผูที่ถือรักษาพระบัญญัติ

ของพระองค พระองคทรงชี้ใหดูบาปของ

พวกเขาและตีแผบาปของพวกเขาออกมา

เพราะพระองคทรงประสงคที่จะแยกบาป

และความชั่วทั้งหมดออกจากพวกเขา เพ่ือ

พวกเขาจะมีความบริสุทธิ์อยางสมบูรณดวย

ความเกรงกลัวพระองค พระเจาทรงตําหนิ

วากลาวและแกไขพวกเขา เพ่ือที่พวกเขาจะ

เปนผูบริสุทธิ์ ไดถูกชําระ ยกระดับใหสูงสง

ขึ้นและในที่สุดเชิดชูขึ้นไปยังพระที่นั่งของ

พระองคเอง1 {CCh 91.7} 

เพื่อชี้มนุษยใหไปหาพระคัมภีร
คําพยานที่เขียนบันทึกไวนั้นไมได

มีเพื่อใหความกระจางใหม แตเพื่อประทับ

ความจริงแหงแรงดลใจที่ทรงเปดเผยไวแลว

ใหชดัเจนยิง่ขึน้ พระวจนะของพระเจาระบไุว

อยางชดัแจงถงึหนาทีข่องมนษุยทีม่ตีอพระเจา

และตอเพื่อนมนุษย กระนั้นมีเพียงไมกี่คน

ในหมูพวกทานทีเ่ชือ่ปฏบิตัติามความกระจาง

ทีป่ระทานให พระเจาไมไดประทานความจรงิ

เพิ่มเติมแตอยางไร แตโดยผานทาง ชุด

หนังสือคําพยาน เหลานี้พระองคทรงทําให

ความจริงยิ่งใหญที่ประทานใหไวแลวเขาใจ

งายยิง่ขึน้ และดวยวิธทีีพ่ระองคทรงเลอืกเอง

นาํคาํพยานเหลานีม้าเสนอตอหนาคนทัง้หลาย

เพื่อปลุกพวกเขาใหตื่นขึ้นและประทับความ

นึกคิดของพวกเขาดวยคําพยานเหลานี้เพื่อ

ใหทุกคนไมอาจมีขอแกตัวใดๆ ชุดหนังสือ

คําพยาน ไมใชมีไวเพื่อทําใหพระวจนะของ

พระองคดอยคุณคาแตเพื่อยกชูใหสูงขึ้น

และดึงดูดสติปญญาใหเขาหาพระวจนะของ

พระเจา เพือ่วาความจรงิอนังดงามและเรยีบ

งายจะประทบัใจทกุคน2 {CCh 92. 1}

พระวิญญาณของพระเจาไมไดทรง

โปรดประทานและไมมีทางที่จะประทานให

เพื่อไปแทนที่พระคัมภีร เพราะพระคัมภีร

กลาวไวอยางชดัเจนวาพระวจนะของพระเจา

เปนมาตรฐานเพื่อใชทดสอบคําสอนและ

ประสบการณทั้งหมด อัครสาวกยอหนกลาว

วา “อยาเชื่อทุกๆ วิญญาณ แตจงพิสูจน

วญิญาณนัน้ๆ วามาจากพระเจาหรอืไม เพราะ

วามีผูเผยพระวจนะเท็จจํานวนมากไดออก

มาในโลก” 1 ยอหน 4:1 และผูเผยพระวจนะ

อิสยาหประกาศวา “ไปดูธรรมบัญญัติและ

ถอยคําพยาน แนทีเดียวคนที่ไมพูดเชน

ขาพเจากจ็ะเปนคนท่ีไมมรุีงอรุณเลย” อิสยาห

8:203 {CCh 92. 2}

พีน่อง เจ คอยทาํใหความเขาใจสบัสน

ดวยความพยายามทําใหดูเหมือนวาความ

กระจางทีพ่ระเจาประทานโดยผานชดุหนงัสอื

คําพยานเปนสวนบทเสริมของพระวจนะ
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ของพระเจา แตในการน้ีเขาเสนอเรื่องนี้ดวย

ความกระจางเทียมเท็จ ในเรื่องนี้พระเจา

ทรงเห็นดีที่จะนําความคิดของประชากร

ของพระองคไปยังพระวจนะของพระองค

เพื่อใหพวกเขาไดรับความเขาใจที่ชัดเจน

มากยิ่งขึ้น พระคําของพระเจานั้นเพียงพอท่ี

ทําใหสมองที่มืดทึบที่สุดรับความรอบรูได

และทกุคนทีต่องการความเขาใจกจ็ะเขาใจได

แตถึงกระนั้นก็ตาม บางคนที่อางตนวาเปน

ผูทีศ่กึษาพระวจนะของพระเจายงัคงดาํรงชวีติ

ตรงกันขามกับคําสอนที่เรียบงายที่สุด และ

แลวเพือ่ไมใหมนษุยชายและหญงิมขีอแกตวั

พระเจาประทานคาํพยานทีต่รงไปตรงมาและ

เจาะจงเพื่อนําพวกเขากลับมายังพระวจนะ

ที่พวกเขาละเลยที่จะติดตาม พระวจนะของ

พระเจาอดุมดวยหลกัการทัว่ไปเพือ่สรางนสิยั

ที่ถูกตองในการดําเนินชีวิตและคําพยานที่

เปนเรื่องทั่วไปหรือเฉพาะสวนบุคคลนั้นมีไว

เพ่ือเรียกรองใหสนใจในหลักการเหลานี้โดย

เฉพาะ {CCh 92. 3}

ดฉินันาํพระคมัภรีอนัมคีาของดฉินัมา

และเอา ชดุหนงัสอืคาํพยานสาํหรบัครสิตจกัร

หลายเลมท่ีประทานแกประชากรของพระองค

มาลอมเอาไว ดิฉันก็พูดวา ณ ที่นี่แหละ

เรื่องราวเกือบทั้งหมดจะพบไดตรงนี้ บาปที่

พวกเขาควรตองหลกีเลีย่งจะถกูยกมาใหเหน็

คําแนะนําที่พวกเขาตองการจะหาไดจากทีน่ี่

ซึ่งประทานไวใหแกคนอื่นที่คลายคลึงกับ

เหตุการณของพวกเขาเอง พระเจาทรงพอพระทยั

ที่จะประทานใหแบบบรรทัดซอนบรรทัดและ

กฎซอนกฎ (อิสยาห 28:10 [Thai Holy

Bible ๑๙๗๑]) {CCh 92. 4}

แตในพวกคุณมีเพียงไมกี่คนที่เขาใจ

ไดอยางจริงจังถึงแกนแทที่มีใน ชุดหนังสือ

คําพยาน คุณไมคุนกับพระคัมภีร หากคุณ

ตั้งใจศึกษาพระคัมภีรเพื่อประสงคท่ีจะไป

ใหถึงมาตรฐานของพระคัมภีรและบรรลุถึง

ความไพบูลยของชีวิตคริสเตียน คุณก็ไม

จําเปนตองพึ่ง ชุดหนังสือคําพยาน นี้ แต

เพราะวาคุณละเลยที่จะทําความรู  จักกับ

หนังสือท่ีมาจากการทรงดลใจของพระเจา

จนพระองคตองหาทางเพือ่ใหเขาถงึคณุดวย

คาํพยานเรยีบงายทีต่รงไปตรงมาเพือ่เรยีกรอง

ใหคณุสนใจพระคาํทีไ่ดรบัการทรงดลใจทีค่ณุ

ไดละเลยที่จะปฏิบัติตามและออนวอนใหคุณ

ดัดแปลงชีวิตใหเปนไปตามคําสอนที่บริสุทธ์ิ

และสงูสง4 {CCh 92. 5}

ใหตัดสิน “ชุดหนังสือคําพยาน” ดวย
ผลที่ไดจากหนังสือ

ใหการเกิดผลเปนเครื่องตัดสิน ชุด

หนงัสอืคําพยาน วิญญาณคําสอนของหนงัสอื

ชุดน้ีเปนอยางไร? ผลของอทิธพิลเปนอยางไร?

ทกุคนทีป่รารถนาจะสามารถทาํความคุนเคย

ดวยตวัเขาเองกบัผลของนมิติเหลานีไ้ด เปน

เวลาสบิเจ็ดปทีพ่ระเจาทรงเหน็ชอบทีป่ลอยให

หนงัสอืคาํพยานเหลานีอ้ยูรอดและเขมแขง็ขึน้

เพื่อตอตานอํานาจของซาตานและอิทธิพล

ของเครือ่งมอืมนษุยทีไ่ดรบัการสนบัสนนุจาก

ซาตานในการทาํงานของมนั {CCh 93. 1}

พระเจาทรงกําลังส่ังสอน ตักเตือน

ถงึความผดิของพวกเขา และกาํลงัเสรมิพลงั



ใหแกความเชื่อของพวกเขา หรือมิฉะน้ัน

แลวพระองคกไ็มทรงกระทาํเชนนัน้เลย งาน

นี้เปนของพระเจาหรือมิฉะนั้นก็ไมใชเลย

พระเจายอมไมกระทําสิ่งใดที่เปนหุนสวนกับ

ซาตาน งานของดิฉัน. . . . มีตราประทับ

ของพระเจาหรือมิฉะน้ันก็มีตราของศัตรูเปน

ใบรับรอง ไมมีทางสายกลางในงานเชนนี้

ชุดหนังสอืคาํพยาน เหลานีเ้ปนของพระวิญญาณ

ของพระเจาหรอืไมกเ็ปนของมาร เชนเดยีวกบั

ที่พระเจาทรงสําแดงพระองคเองผานทาง

วิญญาณแหงคําเผยพระวจนะทั้งในอดีต

ปจจุบัน และอนาคตก็ปรากฏผานตอหนา

ดิฉันเชนกัน ดิฉันเห็นหนาตาท่ีดิฉันไมเคย

เห็นมากอนและหลายปตอมาดิฉันถึงรู จัก

พวกเขาเมื่อดิฉันไดพบพวกเขา หลายครั้ง

ดิฉันถูกปลุกใหตื่นจากการหลับนอนดวย

ความเขาใจที่แจมแจงตอเรื่องตางๆ ที่ทรง

สําแดงใหดิฉันเห็นกอนหนาน้ี และดิฉัน

เขียนจดหมายในยามเที่ยงคืน ที่ไดสงขาม

ทวีปไปและถึงปลายทางทันเหตุการณเพ่ือ

ปองกนัไมใหความหายนะเกดิขึน้กบัพระราชกจิ

ของพระเจา นี่เปนงานของดิฉันตลอดเวลา

หลายป มีอํานาจหนึ่งขับเคลื่อนดิฉันให

ตักเตือนและวากลาวถึงความไมถูกตองที่

ขาพเจาไมเคยคาดคิดมากอน งานเหลานี้

มาจากเบือ้งบนหรอืมาจากเบือ้งลางกนัแน?5

{CCh 93. 2}

เปาหมายของซาตานคือทําใหสงสัย
มอียูหลายกรณทีี ่ชดุหนังสือคาํพยาน

ไดรับไวดวยความเต็มใจ บาปและการทํา

ตามใจปรารถนาถกูทาํลายลง และการปฏิรปู

ทีส่อดคลองกบัความกระจางทีพ่ระเจาประทาน

เกดิขึน้ทนัท ีในอกีหลายกรณ ีมกีารเกบ็ถนอม

การทาํตามใจปรารถนาทีบ่าป พวกเขาปฏเิสธ

ไมยอมรบั ชดุหนงัสอืคาํพยาน และใหคาํแกตวั

ที่เปนเท็จแกผูอื่นเพื่อใชเปนเหตุผลปฏิเสธ

ชดุหนงัสอืคาํพยาน ไมมกีารใหเหตผุลทีแ่ทจรงิ

เปนเพราะการขาดความกลาหาญทางศลีธรรม

ซึง่กค็อืความตัง้ใจทีไ่ดรบัการเสรมิกาํลงัและ

ควบคุมโดยพระวิญญาณของพระเจาเพื่อใช

ในการประณามนสิยัทีใ่หโทษ {CCh 93. 3}

ซาตานมีความสามารถเสนอความ

สงสัยและประดิษฐอุบายเพื่อคัดคานตอตาน

คาํพยานอนัเฉยีบคมทีพ่ระเจาประทาน และ

หลายคนคิดวาสิ่งเหลานี้เปนคุณงามความดี

เปนเครื่องหมายแหงความฉลาดของตนเอง

ในการไมเชื่อและเพื่อขอสงสัยและพูดตลบ

ตะแลง ผูที่ตองการสงสัยก็จะมีชองวางให

สงสัยมากมาย พระเจาไมทรงเสนอที่จะขจัด

ทุกโอกาสของการไมเชื่อ พระองคประทาน

พยานหลกัฐานซึง่ตองสอบสวนอยางเอาใจใส

ดวยใจที่ถอมและวิญญาณที่สอนได และ

ทุกคนตองตัดสินท่ีต้ังอยูบนพยานหลักฐาน

พระเจาประทานหลกัฐานอยางเพยีงพอสาํหรบั

สมองซึ่งปราศจากอคติเพื่อใหเชื่อ สวนผูท่ี

หันหลังให  กับพยานหลักฐานมากมาย

เนื่องจากมีไมกี่เรื่องที่เขาไมสามารถเขาใจ

ไดอยางแจมชัดดวยความเขาใจที่จํากัด ก็

จะถูกปลอยใหอยูในบรรยากาศอันเยือกเย็น

แหงความไมเชื่อและความสงสัยและทําให

เรอืแหงความเชือ่อบัปาง {CCh 93. 4}
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แผนการของซาตานคอืตองการบัน่ทอน

ความเชื่อของประชากรของพระเจาที่มีตอ

ชดุหนงัสอืคาํพยาน ซาตานรูวธิจีูโจมของมนั

มันทํางานตอสมองเพื่อกระตุนใหผูคนเกิด

ความริษยาและความไมพอใจตอผูที่อยูใน

ตาํแหนงหวัหนาของงาน {CCh 93. 5}

ของประทานจะถกูตัง้แงสงสยัในลาํดบั

ตอไป แนนอนทีเดียว พวกเขาก็มีหลักฐาน

แตเพียงนอยนิดและคําชี้แนะที่ประทานผาน

ทางนิมิตก็ถูกละเลยไป ตอไปก็ตามมาดวย

ขอสงสัยเกี่ยวกับแกนหลักของความเชื่อ

อันเปนเสาหลักของจุดยืนของเรา แลวก็จะ

สงสัยพระคัมภีรศักดิ์สิทธิ์และแลวก็กาวลง

สูเสนทางหายนะ เม่ือ ชุดหนังสือคําพยาน

ซึ่งครั้งหนึ่งพวกเขาเคยเชื่อถูกตั้งขอสงสัย

และละทิ้งไป ซาตานรูดีวาผูที่ถูกหลอกจะ

ไมหยุดตรงจุดนี้ มันจะเพ่ิมความพยายาม

ของมันเปนสองเทา จนสามารถจัดการให

พวกเขากอการกบฏอยางเปดเผย ซึง่ไมอาจ

แกไขไดและจะลงเอยดวยความพินาศ เม่ือ

ปลอยใหความสงสัยและความไมเชื่อเขาไป

สูงานของพระเจาและการเก็บบมเพาะความ

รูสึกของการไมวางใจและความอิจฉาริษยา

อยางโหดราย ผูหลงกลกําลังเตรียมตัวท่ีจะ

ตกลงสูการหลอกลวงอยางเต็มที่ พวกเขา

ลุกขึ้นยืนอยางขมขื่นเพื่อตอตานผู ท่ีกลา

พูดถึงความผิดและตําหนิบาปของพวกเขา 

{CCh 94. 1}

ไมใชมีเพียงผูท่ีปฏิเสธอยางเปดเผย

หรือผูที่บมเพาะความสงสัยตอ ชุดหนังสือ

คําพยาน นี้เทานั้นที่ยืนอยูบนพ้ืนที่อันตราย

การไมใสใจตอแสงสวางก็คอืการปฏิเสธแสงสวาง

นัน่เอง {CCh 94. 2}

หากคณุขาดความไววางใจใน ชดุหนงัสอื

คาํพยาน คณุกจ็ะเหนิหางไปจากความจรงิของ

พระคัมภีร ดิฉันวิตกวาคนจํานวนมากจะมี

ทาทีที่ต้ังคําถามและขอสงสัย ดิฉันจึงขอ

เตือนคุณดวยความทุกขรอนตอจิตวิญญาณ

ของคุณ จะมีสักกี่คนที่จะยอมฟงคําเตือนนี้

เลา?6 {CCh 94. 3}

การขาดความรูใน ชดุหนงัสอืคาํพยาน
ไมใชขอแกตัว

คนมากมายดําเนินชีวิตตรงกันขาม

อยางสิ้นเชิงกับความกระจางที่พระเจ า

ประทานใหกบัประชากรของพระองค เพราะ

พวกเขาไมอานหนังสือซึ่งมีแสงและความรู

ในเรื่องขอควรระมัดระวัง คําวากลาวและ

คําตักเตือน ความกังวลของโลก การนิยม

ชื่นชอบแฟชั่นและการขาดศาสนาไดหันเห

ความสนใจจากความกระจางทีพ่ระเจาประทาน

ดวยความเมตตากรณุา ในขณะทีห่นงัสอืและ

นติยสารซึง่ประกอบดวยขอผดิพลาดมากมาย

แพรกระจายไปทั่วประเทศ ความสงสัยและ

ความไมซื่อสัตยกําลังเพิ่มทวีขึ้นทุกแหงหน

แสงสวางอันลํ้าคาซึ่งมาจากพระที่นั่งของ

พระเจาถูกปดซอนบดบังอยูใตถังครอบ

พระเจาทรงใหประชากรของพระองครับผิดชอบ

ตอการปลอยปละละเลยนี ้จะตองรายงานตอ

พระองควาลําแสงแหงความสวางที่พระองค

ประทานใหบนเสนทางชีวิตของเราไดมีการ

พฒันาเพือ่สงตอเรือ่งทีเ่กีย่วกบัพระเจาใหแก
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ชาวโลกหรือไมยอมทําเพราะการทําตามใจ

ตนเองเปนเรือ่งทีน่าทาํกวา {CCh 94. 4}

ชุดหนังสือคําพยาน นี้จะตองนําเขา

ถึงทุกครอบครัวที่ถือรักษาวันสะบาโตและ

พี่นองเหลานี้จะตองรูถึงคุณคาและกระตุน

ใหตองอาน ไมใชแผนงานที่ฉลาดท่ีสุดใน

การจัดวางใหหนังสือเหลานี้ไปอยูในที่ลับ

สายตาและมเีพยีงชดุเดยีวในครสิตจกัร ควร

ตองมีหนังสือเหลาน้ีอยูในหองสมุดของทุก

ครอบครัวและจะตองนํามาอานแลวอานอีก

ใหวางหนังสือเหลานี้ไวในที่ๆ คนมากมาย

อานได7 {CCh 94. 5}

ดิฉันไดรับการเปดเผยวาการไมเชื่อ

ในคําเตือน คําหนุนใจและคําเตือนสอนของ

ชุดหนังสือคําพยาน คือการปดบังแสงสวาง

จากประชากรของพระเจา การไมเชือ่ปดตาของ

พวกเขาเพื่อไมตองเขาใจถึงสภาพที่แทจริง

ของตนเอง พวกเขาคดิวาชดุหนงัสอืคาํพยาน

ของพระวิญญาณของพระเจาในการเตือน

สอนไม ใช  เป นส่ิงที่พวกเขาเรียกหาและ

ไมไดหมายถึงมีไวสําหรับพวกเขา ที่จริง

แลว คนเชนนีก้ลบัเปนผูทีต่องการพระคณุของ

พระเจาและความเขาใจฝายวญิญาณมากที่สุด

เพ่ือพวกเขาจะไดคนพบความบกพรองในความรู

ทางฝายจติวญิญาณของตน {CCh 94. 6}

มีคนมากมายท่ีถดถอยออกไปจาก

ความจรงิใชเหตผุลหนึง่ในการเดนิไปบนทางนี้

ว าพวกเขาไมมีความเชื่อใน ชุดหนังสือ

คาํพยาน คาํถามในเวลานีก้ค็อื พวกเขาจะยอม

ละทิง้รปูเคารพซึง่พระเจาทรงสาปแชงไหม?

หรือพวกเขาจะยังคงหมกมุนอยูกับทางแหง

ความผดิตอไปและปฏเิสธความสวางทีพ่ระเจา

ประทานเพื่อเตือนสอนในสิ่งที่พวกเขาชื่น

ชอบไหม คําถามที่ตองถกกับคนเหลานี้คือ

ขาพเจาควรปฏเิสธความตองการของตนเอง

และยอมรบั ชดุหนงัสือคาํพยาน นีเ้ปนเหมือน

คาํพยานของพระเจาทีต่าํหนบิาปของขาพเจา

ไหม? หรอืวาขาพเจาควรปฏิเสธ ชดุหนงัสือ

คําพยาน นี้เพราะเปนหนังสือที่ตําหนิบาป

ของขาพเจา?8 {CCh 95. 1}

การใช “ชดุหนงัสอืคาํพยาน” อยางผดิๆ 
ชุดหนังสือคําพยาน ชุดแรกที่ตีพิมพ

ออกมานั้นประกอบดวยคําเตือนตอการใช

ความกระจางทีพ่ระเจาประทานใหกบัประชากร

ของพระเจาไปอยางไมสุขุมรอบคอบ ดิฉัน

กลาววาบางคนเลือกเดินไปบนเสนทางที่

ไมฉลาด เมื่อพวกเขาพูดถึงเรื่องความเชื่อ

กับคนท่ียังไมเชื่อและเม่ือมีการขอขอพิสูจน

พวกเขาจะอานขอความจากงานเขียนของ

ดฉินัแทนทีจ่ะไปคนหาหลกัฐานจากพระคมัภรี

ดิฉันไดรับการเปดเผยวาการทําเชนนี้ไม

สอดรับอยางเหนียวแนนกับคําสอนและจะ

ทําใหผู ท่ียังไมเชื่อมีอคติตอความจริง ชุด

หนังสือคําพยาน จะไมเกิดประโยชนแกผูท่ี

ไมเขาใจถึงสภาพจิตวิญญาณของตนเอง

ไมควรกลาวอางถึง ชุดหนังสือคําพยาน ใน

กรณเีชนนีเ้ลย {CCh 95. 2}

มคีาํเตอืนทีป่ระทานมาใหเปนครัง้คราว

เก่ียวกับการใช ชุดหนังสือคําพยาน ดังตอ

ไปนี ้{CCh 95. 3}

“นกัเทศนบางคนยงัลาหลงัมาก พวก
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เขาอางวาตนเชื่อคําสอนของหนังสือชุด

คาํพยานนีแ้ละบางคนถงึกบัสรางความเสยีหาย

ดวยการใชเปนกฎเหลก็กบัผูทีไ่มมปีระสบการณ

ในเรือ่งเหลานี ้แตพวกเขาเองกลับไมปฏบิติัตาม

พวกเขาไดรบัคาํพยานซํา้แลวซํา้เลา ซึง่กไ็ด

ละเลยอยางสิน้เชงิ การกระทาํเชนนีข้องพวกเขา

นัน้ไมเสมอตนเสมอปลาย” {CCh 95. 4}

“ดิฉันเห็นคนจํานวนมากฉวยโอกาส

ในเรื่องที่พระเจาทรงสําแดงเกี่ยวกับบาป

และความผิดของผูอื่น พวกเขาแปลความ

หมายของนิมิตที่ทรงสําแดงไปอยางสุดขั้ว

และยืนกรานวาเปนอยางที่คิดจนกระทั่ง

บั่นทอนความเชื่อของหลายคนที่มีตอเรื่อง

ที่พระเจาทรงเปดเผยและทําใหคริสตจักร

ทอถอยและทอแทใจ”9{CCh 95. 5}

ภัยอันตรายของการวิพากษวิจารณ
“ชุดหนังสือคําพยาน”

ในความฝนเมื่อไมนานมานี้ ดิฉันถูก

นําไปอยูทามกลางที่ชุมนุมของคนกลุมหนึ่ง

บางคนในที่นั่นกําลังพยายามขจัดผลของ

คําเตือนของคําพยานเรื่องหน่ึงท่ีสําคัญท่ีสุด

ซึ่งขาพเจาใหกับพวกเขาไว พวกเขาพูดวา

“เราเชื่อคําพยานตางๆ ของนางไวทแตเมื่อ

ทานกลาวถึงสิ่งที่ทานไมไดเห็นโดยตรง

ในนิมิตในเรื่องที่กําลังพิจารณาอยูน้ีคําพูด

ของทานจงึไมควรมนีํา้หนกัมากไปกวาคาํพดู

ของบคุคลอืน่ใดเลย” พระวญิญาณของพระเจา

เสดจ็มาอยูเหนอืดฉินัและดฉินัจงึลกุขึน้ และ

ตําหนิพวกเขาในนามของพระผู เปนเจา

{CCh 95. 6}

บัดนี้หากผูท่ีไดรับการตักเตือนอยาง

เครงขรมึนัน้จะพดูวา “เปนความเหน็สวนตวั

ของนางไวทเทานั้น ขาพเจายังคงจะทําตาม

การตัดสินใจของขาพเจา” และหากพวกเขา

ยงัคงทาํในสิง่ทีไ่ดรบัการเตอืนวาไมใหทาํนัน่

แสดงวาพวกเขากําลังดูแคลนคําแนะนําของ

พระเจาและผลลัพธก็ตรงตามท่ีพระวิญญาณ

ของพระเจาทรงสําแดงใหดิฉันเห็นวาจะเปน

เชนใดนั่นก็คือนําภัยมาสู พระราชกิจของ

พระเจาและทําลายตัวพวกเขาเอง บางคนที่

ตองการเสรมิอาํนาจแกตาํแหนงของตนเองจะ

นาํประโยคจาก ชดุหนงัสอืคาํพยาน ซึง่พวกเขา

คิดวาจะสนับสนุนความคิดของพวกเขาและ

จะหนุนขอคิดนั้นอยางสุดแรง แตประโยคที่

ตั้งคําถามตอการกระทําของพวกเขาหรือที่

ไมตรงกับความคิดของพวกเขานั้น พวกเขา

จะประกาศวาเปนความคิดเห็นของนางไวท

นั้นไมไดมีแหลงมาจากสวรรคและจัดวางให

อยูในระดับเดยีวกับความคิดเห็นของเขาเอง

{CCh 95. 7}

บัดนี้พี่นองทั้งหลาย ดิฉันขอรองคุณ

อยาขัดขวางระหวางดิฉันและคนทั้งหลาย

และหันเหแสงสวางที่พระเจาทรงโปรดที่จะให

สองลงมายังพวกเขา อยาใชคําตําหนิของคุณ

แยงพลังท้ังหมด แงคิดและอํานาจท้ังหมด

ออกไปจาก “ชดุหนงัสอืคาํพยาน” อยาคดิวา

คุณชําแหละหนังสือชุดคําพยานนี้ไดเพื่อให

เขากับความคิดของคุณโดยอางวาพระเจา

ประทานใหคุณมีความสามารถท่ีจะแยกแยะ

วาอะไรเปนแสงสวางจากสวรรคและอะไรเปน

คาํอธบิายทีเ่ปนเพยีงปญญาของมนษุย หาก



“ชดุหนงัสอืคาํพยาน” ไมเปนไปตามพระวจนะ

ของพระเจาใหปฏเิสธเสยี พระครสิตกบัเบลอีลั

จะจบัมอืกนัไมได เพือ่เหน็แกพระครสิต อยา

ทําใหความคิดของคนทัง้หลายสบัสนดวยการ

อางเหตุผลผิดๆ และขอสงสัยของมนุษยจน

ทาํใหพระราชกจิของพระเจาเปนโมฆะไป อยา

ทาํใหขาดความเขาใจทางฝายวิญญาณ ทําให

ตัวแทนนี้ของพระเจาเปนหินสะดุดจนทําให

คนมากมายลมคะมาํและแตกหกัและ “ตดิบวง

และถกูจับไป” อิสยาห 8:1510 {CCh 96. 1}

จะรับคําเตือนอยางไร
ผู ที่ไดรับคําตักเตือนวากลาวของ

พระวญิญาณของพระเจาไมควรลกุขึน้ตอตาน

เครื่องมืออันถอมตน ผูประทานพระวจนะ

เพื่อความรอดนั้นคือพระเจาไมใชมนุษยมตะ

และพลั้งพลาดได โดยธรรมชาติแลวมนุษย

ไมยนิดกีบัการรบัคาํตาํหนวิากลาว และใจของ

มนุษยที่ไมไดรับการดลใจจากพระวิญญาณ

ของพระเจาก็สํานึกถึงความตองการที่จะได

รับการวากลาวสั่งสอนหรือพระพรที่จะไดรับ

จากการวากลาวเหลานัน้ไมได ขณะทีม่นษุย

ยอมตอการทดลองและหมกมุนอยูในบาป

ความนึกคิดของเขาจะมืดมนไป ความรูสึก

ทางฝายศีลธรรมผิดเพ้ียน มีการละเลย

คําเตือนของจิตใตสํานึก และเสียงเตือนน้ัน

จะชดัเจนนอยลง เขาจะคอยๆ สญูเสยีความ

สามารถแยกแยะระหวางความถูกตองและ

ความผดิ จนกระทัง่เขาไมมคีวามรูสกึทีแ่ทจรงิ

หรือความชอบธรรมในการไปยืนอยูเบ้ือง

พระพักตรของพระเจา เขาอาจปฏิบัติตาม

รูปแบบของศาสนาและกระตือรือรนในการ

ยดึมัน่ตอหลกัขอเชือ่ ในขณะทีเ่ขาขดัสนฝาย

จิตวิญญาณ สภาพของเขาเปนเหมือนดั่ง

คําบรรยายที่พระผูทรงเปนพยานกลาวไววา

“เจาพูดวาเราเปนเศรษฐีและขารํ่ารวยแลว

ขาไมตองการสิง่ใดเลย เจาไมรูวาเจาเปนคน

นาสมเพช นาสงัเวช เจายากจน ตาบอดและ

เปลือยกาย” วิวรณ 3:17 เม่ือพระวิญญาณ

ของพระเจาตรสัผานขาวแหงการตักเตือนวา

นั่นคือสภาพของเขาแลว เขายังมองไมเห็น

วาขาวนัน้เปนจรงิ เขาจะปฏเิสธขาวแหงการ

ตกัเตือนนัน้หรอื? ไมใชเชนนัน้อยางแนนอน

{CCh 96. 2}

พระเจาประทานพยานหลกัฐานอยาง

เพียงพอเพื่อวาทุกคนที่มีความประสงคที่จะ

ทําใหตนเองพึงพอใจกับลักษณะของ “ชุด

หนังสือคําพยาน” นี้ก็จะสามารถทําไดและ

เม่ือยอมรับแลววามาจากพระเจา จึงเปน

หนาทีข่องเขาทีจ่ะยอมรบัคาํตกัเตอืน ถงึแม

พวกเขาจะมองไมเหน็บาปของการดาํเนนิชวีติ

ของตนเองก็ตาม หากพวกเขาตระหนักถึง

สภาพของพวกเขาอยางครบถวน ยงัมคีวาม

จําเปนอะไรที่จะตองมีการตักเตือน? เพราะ

เขาไมรู ดวยความเมตตาพระเจาจงึทรงจดัวาง

ไวตอหนาพวกเขา เพื่อเขาจะไดกลับใจและ

ปฏิรูปกอนที่จะสายเกินไป ผู ที่ดูหมิ่นการ

ตักเตือนจะถูกปลอยทิ้งใหอยู ในที่มืดเพื่อ

กลายเปนคนหลอกลวงตนเอง แตสําหรับ

ผูทีเ่ชือ่ฟงคําตักเตือนและกระตือรือรนลงแรง

แยกบาปออกจากตัวเขาเพื่อรับพระคุณท่ี

จําเปนนั้นก็กําลังเปดประตูใจใหพระผูชวย
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เสดจ็เขามาและประทบัอยูรวมกบัเขา ผูทีอ่ยู

ใกล ชิดพระเจ ามากที่สุดจะเปนผู ที่รู จัก

พระสรุเสยีงของพระองคเมือ่พระองคตรสักบั

พวกเขา ผูที่อยูฝายวิญญาณจะสามารถรูถึง

เรือ่งทางวญิญาณ บคุคลเหลานีจ้ะรูสกึซาบซึง้

ทีพ่ระเจาทรงชีแ้นะใหเขาเหน็ถงึความผิดพลาด

ของตน {CCh 96. 3}

ดาวิดเรียนรูพระปญญาของพระเจา

จากวิธีการที่พระเจาทรงปฏิบัติตอเขา และ

เขายอมรับดวยความถอมตัวภายใตการ

ตีสอนของพระเจาย่ิงใหญ การแสดงออก

อยางสตัยซือ่ของสภาพทีแ่ทจรงิของเขาผาน

ผูเผยพระวจนะนาธานทําใหดาวิดมองเห็น

บาปของเขาเองและไดชวยเขากําจัดบาปนี้

ทิง้ไป เขานอมรบัคําสัง่สอนดวยความออนโยน

และถอมตนตอพระพักตรของพระเจา เขา

อุทานขึน้มาวา “ธรรมบญัญตัขิองพระยาหเวห

ดีพรอมและฟนฟชูวีติ” สดดุ ี19:7 {CCh 97. 1}

“แตถาทานท้ังหลายไมไดถูกตีสอน

เชนเดียวกับคนอื่นๆ ทานก็ไมใชบุตร” ฮีบรู

12:8 พระเจาของพวกเราตรัสวา “เรารักใคร

เราก็ตักเตือนและตีสอนเขา” วิวรณ 3:19

“การตสีอนทกุอยางดไูมนายนิดเีลยในเวลานัน้

แตนาเศราใจ แตภายหลังก็กอใหเกิดผลคือ

สันติสุขและความชอบธรรมแกบรรดาคน

ท่ีถูกฝกฝนโดยการตีสอนนั้น” ฮีบรู 12:11

วินัยนั้นถึงแมจะขมขื่น แตก็มาจากพระบิดา

ผูกอปรดวยความรักอันออนโยน “เพื่อเรา

จะมีสวนในความบริสุทธ์ิของพระองค” ฮีบรู

12:1011 {CCh 97. 2}

R

(1) 5T 654-662; (2) 5T 665; (3) GC vii; (4) 5T 663-665; (5) 5T 671; (6) 5T 672-680; (7) 5T 681; 

(8) 5T 674, 675; (9) 5T 669, 670; (10) 5T 687-691; (11) 5T 682, 683. 
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ครสิเตยีนทกุคนมสีทิธพิเิศษทีไ่มเพยีง

จะเฝาคอยการเสดจ็มาของพระเยซคูรสิตเจา

ของเราเทานัน้ แตยังเรงใหพระองคเสดจ็มาให

เร็ววนัยิง่ขึน้ดวย หากทกุคนทีร่บัพระนามของ

พระองคจะเกดิผลตามพระสริขิองพระองคแลว

ท่ัวทัง้โลกจะถูกหวานดวยเมลด็แหงพระกติตคิณุ

อยางรวดเร็วเพยีงไร! ผลเกบ็เกีย่วครัง้สดุทาย

จะสุกอยางรวดเร็วและพระคริสตจะเสด็จ

กลับมาเพื่อรวบรวมเมล็ดขาวอันลํ้าคานั้น

{CCh 98.1}

พี่นองชายหญิงของดิฉัน จงทูลขอ

พระวญิญาณบรสิทุธิ ์พระเจาทรงอยูเบือ้งหลงั

พระสัญญาทุกขอท่ีพระองคตรัสไว โดยถือ

พระคมัภรีไวในมอืของคณุ แลวจงพูดวา “ขา

พระองคไดปฏิบัติตามที่พระองคตรัส ขา

ขอทูลเสนอพระสัญญาของพระองค ‘จงขอ

แลวจะได จงหาแลวจะพบ จงเคาะแลวจะเปด

ใหแกพวกทาน’ ” พระคริสตทรงเปดเผยวา

“เหตฉุะนี ้เราบอกทานทัง้หลายวา เมือ่พวกทาน

อธษิฐานขอสิง่ใด จงเชือ่วาไดรบั แลวพวกทาน

จะไดรับสิ่งนั้น” “สิ่งใดที่พวกทานขอในนาม

ของเรา เราจะทําสิง่นัน้ เพือ่วาพระบดิาจะทรง

ไดรับเกียรติอันยิ่งใหญทางพระบุตร” มัทธิว

7:7 มาระโก 11:24 ยอหน 14:13 {CCh 98.2}

พระคริสตทรงสงผูสือ่ขาวของพระองค

ไปยังดินแดนทุกสวนของพระองคเพ่ือสื่อ

พระประสงคของพระองคแกผู รับใชของ

พระองค พระองคทรงดําเนินทามกลาง

คริสตจักรตางๆ ของพระองค พระองคทรง

ประสงคใหผูตดิตามของพระองครบัการชาํระ

ใหบรสิทุธิ ์ยกระดบัใหสงูและทาํใหสงูศกัดิข์ึน้

อทิธพิลของผูทีเ่ชือ่ ในพระองคจะเปนกลิน่ของ

ชวิีตทีน่าํไปสูชวิีตใหกบัโลก พระครสิตทรงถือ

ดวงดาวอยูในพระหัตถขวาของพระองคและ

เปนพระประสงคของพระองคท่ีจะใหแสงสวาง

ของพระองคสองผานดวงดาวเหลานีไ้ปยงัโลก

ดวยประการฉะนี้พระองคทรงคาดหวังที่จะ

เตรยีมประชากรของพระองคเพือ่งานแหงการ

รบัใชทีส่งูสงขึน้ในครสิตจกัรเบือ้งบน พระองค

ประทานพันธกิจยิ่งใหญใหเราทํา ขอใหเรา

ทําดวยความสัตยซื่อ ขอใหเราแสดงออกใน

ชีวิตของเราถึงสิ่งที่พระคุณของพระเจาทรง

กระทาํไดเพือ่มนษุยชาติ1 {CCh 98.3}

นํา้หนึง่ใจเดยีวกนัตองมากอนการหลัง่
ของพระวิญญาณบริสุทธิ์

โปรดสังเกตวา พระวิญญาณบริสุทธิ์

หลัง่ลงมาหลงัจากทีส่าวกทัง้หลายตางสามคัคี

กันเปนนํ้าหนึ่งใจเดียวกันอยางบริบูรณ เมื่อ

พวกเขาไมแยงชงิตาํแหนงสงูสดุกนัอกีตอไป

พวกเขามีความเห็นพองกันเปนหนึ่งเดียว

พวกเขาขจัดความแตกแยกทั้งหมดออกไป
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คําพยานของพวกเขาน้ันเหมือนกันหลังจาก

ที่ไดรับพระวิญญาณแลว โปรดใสใจประโยค

ที่วา “คนทั้งหลายที่เชื่อนั้นเปนนํ้าหนึ่งใจ

เดียวกัน” กิจการ 4:32 พระวิญญาณของ

พระองคผูทรงสิน้พระชนมเพือ่ความรอดของ

คนบาปจะสถิตอยูรวมกับผูเชื่อทั้งหมดท่ีมา

รวมชมุนมุกนั {CCh 98.4}

สาวกทั้งหลายไมไดขอพระพรใหกับ

ตนเอง พวกเขาแบกรับความทุกขยากของ

จิตวิญญาณไวกับตน ขาวประเสริฐจะตอง

ถูกประกาศไปยังที่สุดปลายของแผนดินโลก

และพวกเขาอางฤทธ์ิอํานาจท่ีพระคริสตทรง

สัญญาไว แลวพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ทรง

หลั่งลงมาและมีคนนับพันกลับใจในวันเดียว

{CCh 98.5}

เวลาน้ีก็จะเป นเหมือนเช นนี้ ได 

เหมือนกัน ใหคริสเตียนทั้งหลายขจัดความ

ขัดแยงทั้งหมดออกไปและถวายตัวเพื่อชวย

ผูที่หลงหาย ใหพวกเขาขอดวยความเชื่อ

ในพระพรที่ทรงสัญญาไวและพระพรนั้นจะ

ประทานมาให “โอ เชลยที่มีความหวังเอย

จงกลับไปยังที่กําบังเขมแข็งของเจา วันนี้

เราประกาศวา เราจะคืนแกเจาสองเทา” “จง

ขอฝนจากพระยาหเวหในชวงเวลาฝนชุก

ปลายฤดู ขอจากพระยาหเวหผูทรงปนเมฆ

พาย ุผูประทานสายฝนแกมนษุย และผกัหญา

ในทุงนาแกทุกคน” เศคาริยาห 9:12; 10:12

{CCh 98.6} 

การเกดิผลของคนๆ หนึง่ข้ึนกบัการยอม
จาํนนของเขาตอพระวญิญาณบรสุิทธิ์

พระเจาไมทรงขอใหเราทํางานที่อยู

ตอหนาเราดวยพละกาํลงัของเราเอง พระองค

ทรงจัดเตรียมการชวยเหลือจากเบ้ืองบน

สําหรับเหตุการณฉุกเฉินโดยท่ีทรัพยากร

ฝายมนษุยอยางเราไมอาจเปรยีบได พระองค

ประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อชวยใน

ทกุสภาวะคบัขนั เพือ่เสรมิสรางความแขง็แกรง

แกความหวังและความมั่นใจของเรา เพื่อ

จดุประกายความคดิของเราใหสวางและชาํระ

หวัใจของเราใหบรสิทุธิ ์{CCh 99.1}

พระคริสตทรงจัดเตรียมใหคริสตจักร

ของพระองคเปนกายที่เปลี่ยนแปลงแลว

แจมจาํรสัดวยแสงแหงสวรรค เปนผูครอบครอง

พระสิริของอิมานูเอล พระองคทรงประสงค

ท่ีจะใหคริสเตียนทุกคนถูกหอมลอมดวย

บรรยากาศของความสวางและสนัตสิขุ ทาํงาน

ที่เกิดประโยชนอยางไมมีขีดจํากัดมีไวใหกับ

ผูทีเ่สยีสละตนเองและเปดโอกาสใหพระวญิญาณ

บริสุทธิ์ประกอบกิจอยูในใจและในชีวิตของ

เขาเพือ่ถวายทัง้หมดแดพระเจา {CCh 99.2}

เกดิผลอะไรขึน้เมือ่พระวญิญาณบรสิทุธิ์

ทรงหลัง่ลงมาในวนัเพน็เทคอสต? ขาวความ

ชืน่ชมยนิดแีหงการกลบัเปนขึน้มาจากความตาย

ของพระผูชวยใหรอดแพรไปยงัสุดปลายของ

โลกท่ีมีมนุษยอาศัยอยู จิตใจของอัครสาวก

ไดรับการสวมทับดวยความเมตตาอยางเต็ม

เปยม อยางลกึซึง้ แผขยายไปอยางกวางไกล

จนขบัเคลือ่นใหพวกเขาออกไปยงัทีส่ดุปลาย

ของโลกเปนพยานวา “ขาพเจาไมขออวด



อะไรนอกจากเรือ่งกางเขนของพระเยซคูรสิต

องคพระผูเปนเจาของเรา ซึง่โดยกางเขนนัน้

โลกไดตายจากขาพเจาและขาพเจาก็ได

ตายจากโลก” กาลาเทยี 6:14 ขณะทีพ่วกเขา

ประกาศความจรงิในพระครสิต หวัใจมากมาย

จาํนนตออาํนาจของขาวน้ัน ครสิตจกัรตอนรบั

ผูกลบัใจจากทกุสารทศิ ผูทีเ่คยละทิง้ความเชือ่

กก็ลบัใจใหมอกีครัง้ คนบาปเขารวมกบัครสิตชน

ในการแสวงหาไขมุกอันลํ้าคา ผูที่ตอตาน

ขาวประเสริฐอยางรุนแรงที่สุดกลับเปนผู 

สนับสนุน คําพยากรณสัมฤทธิ์ผล ผูที่ออนแอ

“จะเปนเหมือนดาวดิ” และบานของดาวดิเปน

“เหมือนทูตของยาหเวห” คริสเตียนทุกคน

มองเห็นลกัษณะของความรกัและความเมตตา

กรุณาคลายพระเจาในพี่นองของเขา ความ

สนใจรวมศูนยในเรื่องเดียวกัน เรื่องเดียวท่ี

คลายคลึงกันกลบกลืนเรื่องอื่นๆ ไป ความ

ทะเยอทะยานเดียวของผูเชื่อคือการแสดง

พระลักษณะของพระคริสตและการทํางาน

เพือ่ขยายอาณาจกัรของพระองค {CCh 99.3}

โดยความเปนจรงิแลว พระสญัญาของ

พระเจาสําหรับเราในวันนี้ก็เปนเหมือนเชน

สมยัอคัรสาวกรุนแรก วนันีพ้ระเจาจะประทาน

ใหชายและหญิงมีอํานาจจากเบื้องบนดังท่ี

พระองคประทานแกคนเหลานั้นที่ฟงพระคํา

แหงความรอดในวนัเพน็เทคอสต ในชัว่โมงนี้

พระวิญญาณและพระคุณของพระองคมีไว

สําหรับผูที่ตองการและเชื่อในพระวจนะของ

พระองค3 {CCh 99.4}

พระวญิญาณบรสิทุธิจ์ะรวมสถติอยูดวย
จนถงึวนัสิน้ยคุ

พระครสิตทรงเปดเผยวาอทิธพิลของ

พระวิญญาณจะทรงอยูรวมกับผูติดตามของ

พระองคจนถึงที่สุดปลาย ผู คนไมซาบซึ้ง

พระสญัญานีเ้ทาไหรนกั และดวยเหตนุีจ้งึยงั

ไมเหน็ผลสาํเรจ็ตามทีค่วรจะเปน มผีูคนเพียง

เลก็นอยเทานัน้ทีใ่หความสาํคญัและใครครวญ

ถงึเรือ่งพระสัญญาเกีย่วกบัพระวญิญาณ ผล

ทีไ่ดจงึมเีพยีงเทาทีค่าดหวงัไว นัน่กค็อืความ

แหงแลงฝายจิตวิญญาณ ความมืดมนฝาย

จติวญิญาณ ความเสือ่มโทรมฝายจติวญิญาณ

และความตาย เรื่องเล็กๆ นอยๆที่ไมสําคัญ

กลบัอยูในความสนใจ สวนอาํนาจของพระเจา

ซึ่งมีความจําเปนสําหรับการเจริญและความ

รุงเรือ่งของครสิตจกัรและซึง่จะนาํพระพรอืน่ๆ

มาเปนขบวนนั้นขาดแคลนไปถึงแมจะเสนอ

ใหอยางมากมายไมมทีีส่ิน้สดุ {CCh 100.1}

การขาดพระวิญญาณทาํใหการประกาศ

พระกิตติคุณขาดกําลัง ความรูที่รํ่าเรียนมา

ความสามารถ ความคลองแคลว ของประทาน

ประจําตัวตามธรรมชาติหรือไดมาโดยการ

รํา่เรยีนอาจเปนของเราได แตหากขาดการรวม

สถิตของพระวิญญาณของพระเจา จะไมมี

หวัใจดวงใดไดรบัการดลใจ ไมมคีนบาปใดจะ

กลบัมาหาพระครสิต ในทางตรงกนัขามหาก

พวกเขามีความสัมพันธกับพระคริสตแลว

หากพวกเขามขีองประทานของพระวญิญาณ

แลว อัครสาวกที่แยที่สุดและรู ไมเทาทัน

คนอื่นมากที่สุดก็จะไดรับฤทธานุภาพที่จะ

เปลี่ยนดวงใจคนทั้งหลายได พระเจาทรง

¾ÃÐÇÔÞÞÒ³ºÃÔÊØ·¸Ôì 117
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ทาํใหเขาเปนทอพระพรของอทิธพิลสงูสดุใน

จกัรวาล {CCh 100.2}

ความกระตือรือรนตอพระเจาเปนตัว

ขับเคลื่อนอัครสาวกท้ังหลายใหเปนพยาน

ความจรงิดวยพลงัทีย่ิง่ใหญ เราจะไมใหความ

ทะเยอทะยานนี้จุดประกายในหัวใจเราใหมี

ความแนวแนทีจ่ะกลาวเรือ่งความรกัแหงการไถ

เรื่องของพระคริสตและการท่ีพระองคทรง

วายชนมบนไมกางเขนดวยหรอกหรอื? วนันี้

พระวิญญาณของพระเจ าจะเสด็จมาอัน

เนื่องจากการตอบคําอธิษฐานอยางจริงจัง

และอยางไมหยุดหยอนและประทานอํานาจ

แกมนุษยเพื่อการรับใชไมใชหรอกหรือ?

แลวทําไมคริสตจักรจึงอ อนแอและขาด

จติวญิญาณเลา? {CCh 100.3}

เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงควบคุม

ความนึกคิดของสมาชิกคริสตจักร จะเห็นได

วาในคริสตจักรของเราจะมีมาตรฐานสูงขึ้น

ในดานของการพูด ในดานการรับใช ในดาน

จิตวิญญาณมากกวาที่ เห็นอยู ในขณะนี้

สมาชิกคริสตจักรจะไดรับการฟ นฟูดวย

ธารนํ้าแหงชีวิตและผูรับใชที่ทํางานภายใต

พระคริสตคือพระองคเดียวผูทรงเปนศีรษะ

จะสาํแดงออกถงึพระเจาพระผูเปนนายในฝาย

วญิญาณในคาํพดู ในการกระทําและจะหนุนใจ

ซึ่งกันและกันเพื่อรุกตอไปขางหนาในภารกิจ

ชวงทายอันยิ่งใหญที่เรากําลังเขารวม ความ

เปนหนึ่งและความรักจะเพิ่มขึ้นอยางม่ันคง

และแข็งแรงและเปนพยานใหชาวโลกได

เห็นวาพระเจาทรงโปรดประทานพระบตุรของ

พระองคมาสิน้พระชนมเพือ่ไถคนบาป ความ

จริงของพระเจ าจะไดรับการเชิดชู และ

ขณะท่ีเปลงแสงด่ังตะเกียงท่ีใหความสวาง

เราจะเขาใจความจริงไดแจมแจงยิ่งขึ้น4

{CCh 100.4}

ดิฉันไดรับการเปดเผยใหเห็นวาหาก

ประชากรของพระเจาไมไดลงแรงในสวนของ

เขาแตรอคอยใหการฟนฟเูกดิขึน้กบัพวกเขา

และเพื่อขจัดความผิดและแกไขขอบกพรอง

ของพวกเขา หากพวกเขาพึ่งหวังสิ่งเหลานี้

มาชาํระพวกเขาจากความสกปรกทางกายและ

จิตวิญญาณและเตรียมพวกเขาเพื่อเขารวม

ในการประกาศดวยเสยีงอนัดงัของทตูสวรรค

องคที่สาม พวกเขาก็จะตกลงสูสภาพที่ยัง

ขาดตกบกพรองอยู การฟนฟหูรอืฤทธานภุาพ

ของพระเจาจะเสด็จมายงัผูทีเ่ตรยีมตัวเองให

พรอมโดยการทาํงานซึง่พระเจาทรงบญัชาให

พวกเขาทาํ นัน่กค็อืการชาํระตนเองจากมลทนิ

ทางกายและจิตวิญญาณ ทําใหตนบริสุทธ์ิ

ดีพรอมในความยําเกรงของพระเจา5 {CCh

100.5}

R

(1) 8T 22-23; (2) 8T 20-21; (3) 8T 19-20; (4) 8T 21-22; (5) 8T 211; (6) 1T 619.
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เสนประสาทของสมองซึ่งสื่อสารกับ

ทัง้ระบบทัว่รางกายเปนสือ่กลางเดยีวเทานัน้

ทีพ่ระเจาแหงฟาสวรรคทรงสือ่สารกบัมนษุย

และมีผลตอสวนลึกที่สุดของชีวิต สิ่งใดที่

รบกวนการหมุนเวียนของกระแสไฟฟาใน

ระบบประสาท จะบ่ันทอนกําลังวังชาและผล

ที่ตามมาคือทําใหความวองไวของสมองตาย

ดานไป1 {CCh101.1}

การไมรูจกัประมาณตนในรปูแบบหน่ึงใด

ทาํใหอวยัวะการรบัรูหมดความรูสกึและทาํให

พลังของประสาทสมองออนแอ ซึ่งทําให

หมดความชื่นชมในสิ่งที่เกี่ยวของกับชีวิต

นิรันดรแตกลับไปยกระดับใหแกสิ่งธรรมดา

สามัญ อาํนาจจติใจฝายสงูทีอ่อกแบบมาเพือ่

เปาหมายที่สูงสงถูกนํามาใหเปนทาสของ

ตณัหาฝายตํา่ หากนสิยัฝายรางกายไมถกูตอง

กําลังฝายสมองและศีลธรรมจะแข็งแกรงขึ้น

ไมได เพราะความเหน็อกเหน็ใจอยางแรงกลา

จะเกิดขึ้นระหวางฝายกายและฝายศีลธรรม2

{CCh101.2}

ซาตานตีอกดีใจเมื่อเห็นครอบครัว

มนษุยชาตนิาํตวัเองพุงจมดิง่ตํา่ลงและยิง่ตํา่

ลงไปสูความทุกขทรมานและความยากแคน

มารรูดีวาผูที่มีนิสัยเลวและรางกายไมมั่นคง

จะรับใชพระเจาดวยความจริงใจและความ

พากเพยีรและดวยสมองทีค่ดิอยางดรีอบคอบ

ไมได รางกายทีเ่ปนโรคสงผลตอสมอง เรารบัใช

พระเจาดวยจิตใจ ศีรษะเปนศูนยบัญชาการ

ของรางกาย ซาตานมีชัยชนะในการทําลาย

โดยการนําครอบครัวมนุษยชาติใหหมกมุน

อยูกับอุปนิสัยที่ทําลายตนเองและทําลายซึ่ง

กันและกัน เพราะโดยวิธีนี้มันกําลังปลนกอง

กําลังผูรับใชของพระเจาซึ่งเปนของพระองค

{CCh101.3}

ซาตานตืน่ตวัอยูเสมอเพือ่นาํมนษุยชาติ

ใหอยูภายใตการควบคุมของมันอยางเต็มที่

จดุยทุธศาสตรทีม่นัควบคมุไดเหนยีวแนนทีส่ดุ

คือโดยทางความอยากอาหาร และดวยวิธีนี้

มันเที่ยวเสาะหาทุกวิถีทางที่เปนไปได เพื่อ

กระตุนใหเกดิความอยากนี้3 {CCh101.4}

อบุายการทาํลายรายแรงทีส่ดุของซาตาน

ซาตานรวบรวมทูตสวรรคทั้งหลายที่

ลมลงในบาปเพื่อจัดหาวิธีที่จะนําความชั่ว

ที่เลวรายท่ีสุดมาสูครอบครัวมนุษย มีการ

เสนอแนะวิธีแลววิธีเลาจนกระท่ังในที่สุด

ซาตานคิดแผนการหนึ่งขึ้นมาได มันจะนํา

ผลจากเถาองุนรวมทั้งขาวสาลีและสิ่งอื่นๆ

ที่พระเจาประทานเปนอาหารและแปลงสิ่ง

เหลานี้ใหเปนสารพิษซึ่งจะทําลายกําลังทาง

กาย ใจและศลีธรรมของมนษุยลงจนเอาชนะ

ความรูสกึทัง้ปวงเพือ่มนัจะเขาควบคมุมนษุย
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อยางเต็มที่ ภายใตอิทธิพลของสุรา มนุษย

จะถูกชักนําใหลงมือกออาชญากรรมทุก

รูปแบบ โดยความอยากที่ผิดเพี้ยน โลก

ถูกทําใหเสื่อมไป ดวยการนํามนุษยใหดื่ม

แอลกอฮอล ซาตานนํามนษุยใหดิง่ยิง่ตํา่ลงไป

{CCh101.5}

ซาตานเอาสรุาและยาสบู ชาและกาแฟ

ดักจับชาวโลกไวเปนเชลย จิตใจที่พระเจา

ประทานซึ่งตองดูแลรักษาใหบริสุทธิ์นั้นถูก

นําไปใชอยางผิดๆ ดวยการใชยาเสพติด

สมองแยกแยะสิ่งที่ถูกตองอีกตอไปไมได

ศัตรูเขาควบคุมแลว มนุษยขายความมีเหตุ

มีผลของเขาเพื่อแลกกับการเสียสติ เขาไมมี

สตทิีจ่ะรูวาสิง่ใดถกูตอง4 {CCh101.6}

พระผูสรางของเราทรงมอบของประทาน

อยางมั่งคั่งมากมายแกมนุษยอยางไมเคยยั้ง

พระหัตถ หากมีการนําของประทานเหลานี้

ไปใชอยางชาญฉลาดและอยางประมาณตน

แลว ความยากจน ความเจ็บปวย และความ

ทกุขระทมนาจะสญูสิน้ไปจากโลก แตอนจิจา

เรามองเห็นทั่วทุกทิศวาความชั่วของมนุษย

เปลี่ยนพระพรของพระเจาเปนคําสาปแชง

{CCh102.1}

ไมมีคนกลุมใดทีม่คีวามผดิจากการนาํ

ของประทานอันลํ้าคาของพระองคไปใชใน

ทางที่ผิดและไมถูกตองยิ่งไปกวาการเอา

ผลผลิตจากพื้นดินไปผลิตสุราเมรัย ธัญพืช

ที่อุดมดวยสารอาหารอยางบริบูรณ ผลไมที่

บํารุงสุขภาพและอรอยถูกเปลี่ยนเปนเครื่อง

ดืม่ทีท่าํลายความรูสกึและทาํใหสมองบาคลัง่

ไป ผลที่ตามมาจากการใชสารพิษเหลานี้คือ

ความสุขสบายและแมกระท่ังปจจัยจําเปน

ตอชีวิตของครอบครัวนับพันถูกปลนไป

พฤติกรรมที่รุนแรงและอาชญากรรมเพิ่มขึ้น

ทวคีณูและโรคพรอมกบัความตายกเ็รงรดัเอา

เหยือ่ไปยงัหลมุศพของคนเมา5 {CCh102.2}

เหลาองุนทีท่าํใหมนึเมา

นํ้าองุนท่ีพระคริสตทรงเปล่ียนจาก

นํ้าในพิธีมงคลสมรสที่หมูบานคานานั้นเปน

นํา้องุนบรสุิทธ์ิ นีเ่ปน “นํา้องุนใหมหาได จาก

พวงองุน” พระคมัภรีกลาวไววา “อยาทาํลาย

มันเสียเพราะมีพระพรอยู ในนั้น” อิสยาห

65:8

“เหลาองุนทาํใหชอบเยาะเยย 

และสรุากท็าํใหเกะกะระราน 

ใครยอมใหมนัพาเจิน่ไป กไ็มมปีญญา”

“ใครทีร่องโอย ใครทีร่องอยุ 

ใครมเีรือ่งววิาท ใครบนพมึพาํ 

ใครมแีผลโดยไมจาํเปน

ใครมตีาแดงกํา่

คอืพวกทีน่ัง่แชอยูกบัเหลาองุน

พวกทีไ่ปลิม้ลองเหลาประสม

อยามองดเูหลาองุนเมือ่มนัมสีแีดง

เมือ่มนัเปลงประกายในถวย

และมนัไหลลงไปอยางคลองคอ

ในทีส่ดุมนัจะกดัเหมอืนงู

และฝงเขีย้วเหมอืนงทูบัทาง”

สภุาษติ 20:1; 23:29-32

{CCh102.3}

ไมเคยมีมนุษยผูใดวาดภาพบรรยาย
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ความเสือ่มทรามของผูทีต่กเปนทาสของสรุา

ไดอยางชัดเจนยิ่งไปกวาขอความที่กลาวไว

ในพระคัมภีร ความมัวเมาลุมหลง ความเลว

ทรามตํา่ชา แมวาจะสรางเมาจนรูสกึถงึความ

ทรมานของตนเองก็ตาม เขาก็ไมเหลือกําลัง

อาํนาจใดๆ ทีจ่ะชวยตวัเองใหหลดุพนไปจาก

บวงแรวนีไ้ด เขาจะ “หาการดืม่อกี” สภุาษติ

23:35 {CCh102.4}

ความจรงิแลว เหลาองุน เบยีรและนํา้

แอปเปลทําใหมึนเมาไดเชนเดียวกับสุราที่มี

ฤทธิ์แรงกวา การดื่มของมึนเมาชนิดออนๆ

เหลานี้จะไปกระตุนใหเกิดความอยากที่จะ

ดืม่ชนดิทีแ่รงยิง่ขึน้ เพราะเหตนุีจ้งึทาํใหเกดิ

การติดสุราขึ้นมาได การดื่มของมึนเมาชนิด

ออนๆ เปนโรงเรียนสอนคนมากมายมายึด

อาชพีคนขีเ้มา กระนัน้เครือ่งดืม่ทีม่ฤีทธิก์ระ

ตุนออนๆ เหลานี้ออกฤทธิ์แบบไมใหรูตัวใน

การชักนําใหผูที่ตกเปนทาสของมันกาวไปสู

เสนทางของความมนึเมากอนทีเ่หยือ่จะสงสยั

ถงึภยัอนัตรายของเขา {CCh102.5}

ไมจําเปนตองใชเหตุผลใดมาเกลี้ย

กลอมถงึโทษของสรุาใหกบัคนเมาสรุา ความ

หายนะของมนษุยชาตทิีโ่ฉดเขลาและมสีายตา

ที่พรามัวปรากฏใหเห็นอยูทั่วทุกหนแหง

พระคริสตทรงวายพระชนมเพ่ือจิตวิญญาณ

ของคนเหลานี้และเหลาทูตสวรรครองไห

เศราโศกเพื่อคนเหลานี้ เขาทั้งหลายเปนดั่ง

รอยดางพรอยของความเจรญิและอารยธรรม

ที่เราภาคภูมิและลําพองใจ เขาทั้งหลายเปน

ความนาละอาย เปนสิ่งที่นารังเกียจและเปน

ภยัอนัตรายของทกุแผนดนิ6 {CCh102.7}

สรุาทาํใหมนษุยตกเปนทาส

เมื่อผูใดปลอยตัวตามใจความอยาก

ดืม่สรุา เขาสมคัรใจทีจ่ะนาํนํา้เมาทีเ่ปลีย่นนสิยั

ใหต่ํากวาสัตวมาใสปากทั้งๆ ที่พระเจาสราง

เขาตามพระฉายาของพระองค ความมเีหตมุี

ผลถูกทําใหอัมพาตไป สมองหมดความรูสึก

ตัณหาเย่ียงสัตวถูกกระตุนและอาชญากรรม

ทีเ่สือ่มทรามกต็ามมา7 {CCh103.1}

ภายใตอทิธพิลของสรุาทีด่ืม่ คนเหลานี้

จะถูกชักจูงใหทําส่ิงที่พวกเขาจะผละหนีไป

ใหพนดวยความหวาดกลวัหากไมไดลิม้รสยา

ทีท่าํใหเกดิความบาคลัง่นี ้เมือ่พวกเขาตกไป

อยูใตอทิธพิลของนํา้ยาพษินี ้พวกเขากต็กไป

อยูในการควบคมุของซาตาน มนัจะปกครอง

พวกเขาและคนเหลานี้จะรวมมือกับมัน8

{CCh103.2}

ดวยเหตุนี้ มัน [ซาตาน] ทํางานดวย

การลอมนุษยใหขายจิตวิญญาณของตนแก

สรุา มนัเขายดึรางกาย จติใจและจติวญิญาณ

และผูนั้นไมใชคนอีกตอไป แตเปนซาตานที่

กระทาํการอยูและความโหดรายของซาตานก็

แสดงออกมาในขณะทีค่นขีเ้มาชแูขนขึน้ทบุตี

ภรรยาที่เขาสัญญาวาจะรักและเชิดชูตราบ

จนส้ินสุดชีวิตของเขา พฤติกรรมตางๆ ของ

คนขีเ้มาเปนการแสดงออกของความโหดราย

ของซาตาน9 {CCh103.3}

คนทีด่ื่มสุราทาํใหตัวเองเปนทาสของ

ซาตาน ซาตานลอลวงผู ที่อยู ในตําแหนง

ความรับผิดชอบอันสําคัญของรถไฟ ของ

เรอืยนต ผูทีม่หีนาทีค่วบคมุเรอืและรถทีบ่รรทกุ

ผู โดยสารจํานวนมากท่ีกรูกันไปแสวงหา
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ความสนุกสนาน เพื่อสนองความอยากที่

ผิดเพี้ยนจนลืมพระเจาและพระบัญญัติของ

พระองคไป {CCh103.4}

พวกเขามองไมเห็นสภาพของตัวเอง

มกีารใหสญัญาณกนัผดิๆ และรถจงึชนกนัเอง

จากนั้นก็ตามมาดวยความตกใจกลัว การ

บาดเจ็บ พกิารและความตาย เหตกุารณเชนนี้

จะปรากฏเดนชดัยิง่ขึน้ {CCh103.5}

แนวโนมของความเสือ่มโทรมของคน

ขีเ้มาจะสงถายไปยงัลกูหลานและไปยงัคนใน

ยุคตอไป10 {CCh103.6}

ยาสบูเปนยาพษิทีท่าํลายอยางชาๆ

บหุรีเ่ปนสารพษิทีม่อีนัตรายตอรางกาย

มากที่สุด แตจะออกฤทธิ์ในการทําลายอยาง

คอยเปนคอยไปอยางชาๆ ไมวาเราจะเสพ

ในรูปแบบใดก็ตาม ลวนใหโทษตอสุขภาพ

รางกาย อันตรายของบุหรี่ร ายแรงยิ่งขึ้น

เพราะเหน็ผลชา ในตอนแรกแทบไมสามารถ

มองเห็นไดเลย บหุรีจ่ะออกฤทธิก์ระตุนประสาท

ใหตืน่ตวักอน หลงัจากนัน้ทาํใหเกดิอาการชา

ทาํใหสมองทบึและเสือ่มลง บหุรีม่กัสงผลตอ

ระบบประสาทไดมากยิง่กวาเครือ่งดืม่มนึเมา

มันสงผลแบบคอยเปนคอยไปและรางกาย

ขจัดฤทธิ์ของมันออกไดไมงาย การสูบบุหรี่

จะกระตุนใหผูสูบอยากดื่มเครื่องดื่มมึนเมา

และเปนรากฐานทีท่าํใหหลายคนกาวไปสูการ

เสพตดิสรุา {CCh103.7}

การสูบบุหรี่ทําใหสิ้นเปลือง เปน

อันตรายตอสุขภาพ ไมสะอาดและทําใหผูที่

เสพดูเปนคนที่สกปรก การสูบบุหรี่รบกวน

และสรางความราํคาญใหแกผูอืน่และเปนสิง่ที่

นารงัเกยีจ {CCh103.8}

การสูบบุหรี่นําภัยอันตรายรายแรง

มาสูบรรดาเด็กๆ และคนหนุมสาวอยางที่

ไมอาจจะบรรยายได เด็กผูชายเริ่มสูบบุหรี่

ตั้งแตอายุยังนอย นิสัยความเคยชินที่ถูก

หลอหลอมขึน้มาในวยัทีท่ัง้รางกายและจติใจ

ยงัมสีภาพทีอ่อนแอและถกูกระทบกระเทอืน

ไดงายจากโทษของมัน เด็กๆ เหลานี้จึงมี

รางกายทีอ่อนแอและเจรญิเตบิโตอยางเตม็ที่

ไมได ทาํใหสตปิญญาขาดความเฉลยีวฉลาด

และมศีลีธรรมทีเ่สือ่ม11 {CCh103.9}

ความตองการทีจ่ะบรโิภคยาสบูไมได

เกิดขึ้นมาตามธรรมชาตินอกเสียจากวาเปน

มรดกตกทอดมา {CCh104.1}

ดวยการใชชาและกาแฟ กอใหเกิด

ความตองการบรโิภคยาสบูได {CCh104.2}

อาหารทีเ่ตรยีมจากเครือ่งปรงุรสและ

เครื่องเทศทําใหกระเพาะอักเสบ ทําใหเลือด

ไมบรสิทุธิแ์ละปทูางใหกบัการใชสารกระตุนที่

ออกฤทธิแ์รงกวาตอไป12 {CCh104.3}

เนื้อสัตวท่ีปรุงแตงดวยเครื่องเทศ

อยางเขมขนและชาและกาแฟที่แมบางคน

สนบัสนนุใหลกูรบัประทานนัน้เปนการปทูาง

ใหพวกเขาเรยีกหาสารกระตุนทีแ่รงกวา เชน

ยาสูบ การใชยาสูบสนับสนุนใหความอยาก

เรยีกหาสรุา13 {CCh104.4}

ควนัของยาสบูเปนภยัตอหญงิและเดก็

สตรแีละเดก็ไดรบัความทรมานทีต่อง

สูดหายใจบรรยากาศท่ีเปรอะเปอนดวยควัน
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จากกลองยาสบู และบหุรีซ่กิาร หรอืลมหายใจ

สกปรกของผูสบู ผูทีอ่าศยัอยูในบรรยากาศนี้

จะลมปวยตลอดเวลา14 {CCh104.5

รางกายของเด็กทารกที่สูดพิษยาสูบ

ซึ่งออกมาจากปอดและรูขุมขนตลอดเวลา

นั้นจะเต็มไปดวยพิษ ในขณะที่มันสงพิษตอ

ทารกบางคนอยางชาๆ และมีผลตอสมอง

หัวใจ ตับและปอดและพวกเขาจะทรุดโทรม

และออนแอลงอยางชาๆ แตในคนอื่นๆ

อาจสงผลโดยตรงทําใหกลามเนื้อเกร็ง ชัก

อมัพาตและตายกะทนัหนัได การหายใจออก

จากปอดทกุครัง้ของทาสยาสบู ทาํใหอากาศ

รอบตวัเปนพษิ15 {CCh104.7}

คนรุ นกอนที่ไมไดปฏิบัติตามหลัก

การของสุขภาพนั้นสงผลกระทบสืบเนื่องมา

จนถึงเด็กและคนหนุมสาวในทุกวันนี้ สมอง

ที่เสื่อมลง สติปญญาท่ีถดถอย รางกายที่

ออนแอ ระบบประสาทที่ผิดปกติ และความ

ปรารถนาที่ผิดธรรมชาติ สิ่งเหลานี้ลวนเปน

มรดกที่บิดามารดาถายทอดมาสูลูกๆ และ

เด็กๆ ก็ประพฤติตามกันมา จึงทําใหผลราย

นัน้เพิม่ทวขีึน้และดาํเนินตอไป16 {CCh104.7}

ชาและกาแฟไมไดบาํรงุรางกาย

ชาเปนสารกระตุนชนิดหนึ่งและเม่ือ

ดื่มถึงระดับหนึ่งกอใหเกิดพิษได กาแฟและ

เครื่องดื่มอีกหลายชนิดที่ไดรับความนิยม

ก็ออกฤทธิ์ในลักษณะเดียวกัน ผลที่ไดรับ

เบื้องตนคือเกิดความรูสึกกระปรี้กระเปรา

ประสาทของกระเพาะถกูกระตุนและสงความ

ผิดปกตินี้ไปยังสมอง ทําใหสมองตื่นตัวจน

ตองเรงการทาํงานของหวัใจและเพิม่พลงังาน

ชวงส้ันๆ ใหท่ัวรางกาย ความออนเพลีย

เหนื่อยลาจะหายไป และดูเหมอืนวารางกาย

จะมีกําลังวังชามากขึ้น สมองมีความตื่นตัว

ความนึกคิดเกิดฉับไวแจมใสยิ่งขึ้น {CCh

104.8}

เพราะผลลพัธเหลานี ้หลายคนเขาใจ

วาชาและกาแฟที่ด่ืมไปเปนประโยชนตอคน

เหลานี้อยางมากมาย แตเรื่องนี้เปนความ

เขาใจที่ผิด เพราะชาและกาแฟไมไดมีสวน

ชวยในการบํารุงรางกาย ผลที่รู สึกนั้นเกิด

ขึ้นกอนจะมีกระบวนการยอยและการดูดซึม

เสียดวยซํ้า และส่ิงท่ีรูสึกเหมือนกําลังวังชา

ทีเ่พิม่ขึน้นัน้ แทจรงิเปนเพยีงการตืน่ตวัของ

ระบบประสาท และเมื่อฤทธิ์ของสารกระตุน

หมดไป กาํลงัเรีย่วแรงทีผ่ดิธรรมชาตนิีล้ดลง

ทําใหเกิดอาการออนเปลี้ยเพลียแรงในระดับ

เดยีวกนัตามมา{CCh104.9}

ผูท่ีดืม่เคร่ืองดืม่ท่ีมฤีทธิใ์นการกระตุน

ระบบประสาทเปนประจําจะทําใหกําลัง

เรี่ยวแรงของรางกายคอยๆ เส่ือมถอยลง

โดยจะทําใหเกิดอาการปวดศีรษะ ภาวะ

นอนไมหลับ อาการใจส่ัน อาหารไมยอย

มอืสัน่และอาการอืน่ๆ อกีหลายประการทีเ่ปน

อนัตรายตอรางกายตามมา ประสาททีอ่อนลา

ตองการการพักผอนและความนิ่งสงบแทน

การตืน่ตวัและทาํงานหนกั17 {CCh 105.1}

มีบางคนหลงถดถอยกลับไปยุงกับ

ชาและกาแฟ ผูที่ทําผิดกฎของสุขภาพจะ

กลายเปนคนตาบอดทางความคดิและละเมดิ

พระบญัญตัขิองพระเจา18 {CCh 105.2}
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การใชยา

วิธีการปฏิบัติอยางหน่ึงซึ่งกําลังกอ

ใหเกิดโรคภัยไขเจ็บอยางมากมายและความ

เลวรายที่รุนแรงยิ่งขึ้นคือการใชยาอันตราย

กันอยางเสรี เมื่อเกิดความเจ็บปวยขึ้น คน

จํานวนมากมักไมพยายามที่จะคนหาสาเหตุ

ทีท่าํใหตองเจบ็ปวย ความกงัวลทีส่าํคญัทีส่ดุ

ของคนเหลานีก้ค็อื เขาทัง้หลายตองการขจดั

ความเจ็บปวดและความไมสบายใหพนไป

เสยีจากตวั {CCh 105.2}

การใชยาอนัตรายทาํใหคนเปนอนัมาก

ไดนําความเจ็บปวยตลอดชีวิตมาสูตนเอง

และหลายชีวิตตองดับสูญไปทั้งๆ ที่นาจะคง

มชีวิติอยูตอไปหากไดนาํการบาํบดัรกัษาโดย

วธิทีางธรรมชาติ พษิภยัทีม่อียูในสิง่ทีเ่รยีกวา

ยาบาํบดัรกัษาโรคกอใหเกดินสิยัความเคยชนิ

และทาํใหรางกายเกดิความตองการในสิง่ทีน่าํ

ความพินาศมาสูทั้งรางกายและจิตวิญญาณ

ยาสามัญประจําบานที่นิยมหลายขนานที่หา

ซื้อไดโดยไมตองใชใบสั่งแพทย และแมแต

ยาบางตัวที่แพทยจายใหแกคนไข มีสวนกอ

ใหเกิดการเสพติดสุรา ฝน หรือมอรฟน อัน

เปนตนเหตุที่นําความหายนะมาสูผู คนใน

สงัคม19 {CCh 105.4}

ยารักษาโรคที่ใช กันทั่วไปเปนคํา

สาปแชงประเภทหนึ่ง จงอบรมสอนใหหาง

ไกลจากการใชยา ใชแตนอย และใหพึ่งพา

หลักสุขลักษณะ แลวธรรมชาติจะสนองตอบ

นายแพทยทั้งหลายของพระเจา คือ อากาศ

บริสุทธิ์ นํ้าดื่มบริสุทธิ์ การออกกําลังกายท่ี

ถูกตอง จิตสํานึกอันบริสุทธิ์ ผูท่ียืนกรานที่

จะดื่มชา กาแฟและบริโภคเนื้อสัตวตอไปจะ

รูสึกวาจําเปนตองใชยา แตหลายคนจะหาย

จากโรคไดโดยปราศจากการใชยาแมแตเม็ด

เดียว หากพวกเขาจะปฏิบัติตามกฎสุขภาพ

แทบไมจาํเปนตองใชยาเลย20 {CCh 105.5}

ชาวเซเวนธเดยแอดเวนตสีเปนแบบอยาง
ของชาวโลก

ในฐานะที่เปนคนกลุมหนึ่งซึ่งอางวา

เปนนกัปฏริปู เราเปนผูถอืคบเพลงิสองสวาง

ในโลก เปนคนยามที่ซื่อสัตยของพระเจา

คอยปกปองทุกเสนทางที่ซาตานจะเขามา

ทดลองเพื่อจู  โจมความอยากของเราให

ผิดเพ้ียน แบบอยางท่ีเราแสดงออกและผล

กระทบของมันจะตองเปนขุมกําลังที่อยูฝาย

ของการปฏริปู เราตองละเวนพฤตกิรรมทีจ่ะ

ตัดทอนจิตสํานึกของเราใหดานไปหรือท่ีจะ

สนับสนุนการทดลอง เราตองไมเปดโอกาส

ใหซาตานเขามาในจิตใจของมนุษยคนใด

คนหนึ่งที่สรางขึ้นตามแบบพระฉายาของ

พระองค21 {CCh 105.6}

มีทางที่ปลอดภัยอยูเพียงทางเดียว

เทานั้น นั่นก็คืออยาแตะตอง อยาชิม อยา

จับชา กาแฟ ไวน ยาสูบ ฝนและเครื่องด่ืม

แอลกอฮอล คนในชั่วอายุนี้มีความจําเปน

มากกวาคนในยุคกอนๆ ถึงสองเทาในการ

เรียกหาพลังแหงความตั้งใจที่เสริมดวย

พระคุณของพระเจาเขามาชวยเพื่อตานทาน

การทดลองของซาตานและตอสูกบัการปลอย

ตัวตามใจปากที่ผิดเพี้ยนขนาดเล็กนอยที่สุด

แตคนยุคปจจุบันมีกําลังควบคุมตนเองนอย
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กวาคนในสมัยกอน ผูทีป่ลอยตวัตามใจความ

อยากของสารกระตุ นเหลานี้จะถายทอด

พฤติกรรมและตัณหาท่ีผิดเพี้ยนน้ีแกลูกๆ

และจําตองใชอํานาจทางศีลธรรมท่ีมากขึ้น

เพื่อตอตานการไมประมาณตนทุกรูปแบบ

วิถีเดียวที่ปลอดภัยอยางครบถวนคือการ

ยืนหยัดอยางมั่นคงอยูฝายการประมาณตน

และไมกาวลงไปสูทางอนัตราย{CCh 105.7}

หากความออนไหวฝายศีลธรรมของ

คริสเตียนถูกปลุกใหตื่นตัวในเรื่องของการ

ประมาณตนในทุกสิ่งแลว พวกเขาจะเปน

แบบอยางไดดวยการเริม่ตนทีโ่ตะอาหารเพ่ือ

ชวยผูที่ออนแอในเรื่องการควบคุมตนเอง

ที่แทบไมมีกําลังจะตอตานการตามใจปาก

หากเราตระหนกัวานสิยัทีเ่ราปลกูฝงในชวีตินี้

จะสงผลตอผลประโยชนของเราในชวีตินรินัดร

แลว และตระหนกัวาอนาคตของชวีตินรินัดร

ของเราขึ้นอยูกับนิสัยของการประมาณตน

อยางเครงครัดแลว เราก็จะทุมเทไปใหถึง

ขั้นการประมาณตนอยางเขมงวดในเรื่อง

ของการกินและดื่ม ดวยแบบอยางของเรา

และความพากเพียรสวนตัว เราอาจเปน

ตัวกลางในการชวยจิตวิญญาณใหรอดจาก

ความตกต่ําอันเกิดจากการไมประมาณตน

อาชญากรรมและความตาย พี่นองสตรีของ

เราจะชวยงานนี้ไดมากเพื่อความรอดของ

ผูอื่นดวยการเตรียมอาหารที่ถูกสุขลักษณะ

และมีประโยชนเทานั้นบนโตะอาหาร พวก

เขาอาจใชเวลาอนัมคีาเพือ่อบรมความรูเรือ่ง

รสชาติและความอยากอาหารที่ถูกตองแก

ลูกๆ ได เพื่อสรางนิสัยของการประมาณตน

ในทุกสิ่งและเพื่อสนับสนุนการปฏิเสธความ

ตองการของตนเองและใหมีใจโอบออมอารี

เพือ่เกดิผลดแีกผูอืน่22 {CCh 106.1}

(1) 2T 347; (2) 3T 50, 51; (3) Te 13, 14; (4) Te 12; (5) Ev 529; (6) GW 385, 386; (7) MH 330-333; (8) 3T 561;

(9) Te 24; (10) MM 114; (11) Te 34, 38; (12) MH 327-329; (13) Te 56,57; (14) 3T 488, 489; (15) 5T 440;

(16) Te 58, 59; (17) MH 328; (18) MH 326, 327; (19) Te 80; (20) MH 126, 127; (21) CH 261; (22) 5T 360;

(23) 3T 488, 489.

R
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พระเจาประทานสถานที่พํานักอาศัย

อยู แหงหนึ่งใหคุณดูแลรักษาไวใหอยู ใน

สภาพดทีีส่ดุ เพือ่ถวายการรบัใชและเทดิทนู

พระเกียรติของพระองค รางกายของคุณ

ไมไดเปนของคุณเอง “ทานรูแลวไมใชหรือ

วารางกายของพวกทานเปนวิหารของพระ

วญิญาณบรสิทุธิผ์ูสถติในทาน ผูซึง่พวกทาน

ไดรับจากพระเจา และทานไมใชเจาของตัว

ทานเองเพราะวาพระเจาทรงซื้อทานไวแลว

ดวยราคาสูง ฉะน้ัน จงถวายพระเกียรต  ิ

แดพระเจาดวยรางกายของพวกทานเถิด”

1 โครนิธ 6:19, 20 “ทานทัง้หลายรูแลวไมใช

หรือวาพวกทานเปนวิหารของพระเจา และ

พระวญิญาณของพระเจาสถติอยูในพวกทาน

ถาใครทําลายวิหารของพระเจา พระเจาจะ

ทรงทาํลายคนนัน้เพราะวาวหิารของพระเจา

เปนที่บริสุทธิ์ และพวกทานเปนวิหารนั้น”

1 โครนิธ 3:16, 171 {CCh 107.1}

ในยคุแหงความเสือ่มโทรมนี ้เมือ่ศตัรู

ของเราคอืมาร วกวนเวยีนอยูรอบๆ ดจุสงิห

คํารามเที่ยวไปเสาะหาคนที่มันจะกัดกินได

นั้น ดิฉันเห็นถึงความจําเปนที่ตองสงคําตัก

เตือนมาวา “ทานท้ังหลายจงเฝาระวังและ

อธิษฐานเพื่อจะไมถูกการทดลอง” มาระโก

14:38 มีคนจํานวนมากท่ีเต็มไปดวยความ

สามารถอนัชาญฉลาด แตดวยใจทีช่ัว่ชากลบั

นําไปรับใชในงานของซาตาน ดิฉันเตือนคน

เหลานั้นที่อางวาตนไดละจากทางโลกและ

ทิ้งงานแหงความมืดแลวไดอยางไร? เตือน

ผู ที่พระเจาทรงโปรดใหเปนผู เก็บรักษา

พระบญัญตัขิองพระองค แตพวกเขากลบัเปน

เหมอืนเชนตนมะเดือ่เทศจอมปลอมทีค่อยโบก

กิ่งอันอุดมอยางจําเพาะตอเบ้ืองพระพักตร

ของพระเจายิ่งใหญ ถึงกระนั้นก็ไมไดออก

ผลถวายเกียรติแดพระเจาไดอยางไร? คน

มากมายในจํานวนนั้นเก็บถนอมความคิด

ลามกไว ความคิดไมบริสุทธิ์ ความอยากท่ี

ไมไดผานการชาํระและตณัหาฝายตํา่ พระเจา

ทรงเกลียดชังผลที่ออกจากตนไมชนิดนี้

ทูตสวรรคที่ใสบริสุทธิ์และศักดิ์สิทธิ์คอยเฝา

มองดูการกระทาํดวยความรงัเกยีจ ในขณะที่

ซาตานตอีกดใีจ โอ หากเพยีงแตชายและหญงิ

จะพจิารณาดใูหดีๆ  วาพวกเขาจะไดประโยชน

อันใดดวยการลวงละเมิดพระบัญญัติของ

พระเจา ภายใตสถานการณหนึ่งใดและทุก

สถานการณ การลวงละเมิดเปนการหลู 

เกียรติพระเจาและเปนคําสาปท่ีตกสูมนุษย

ไมวาจะเสแสรงไดงดงามเพียงไรและผูใด

ก็ตามที่ทําแบบนี้ เราตองถือวาเปนการลวง

ละเมดิเชนกนั2 {CCh 107.2}

คนที่มีใจบริสุทธิ์จะเห็นพระเจาทุก

ความคดิทีไ่มบรสิทุธิจ์ะเปรอะเปอนจติวญิญาณ
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จะลดคณุคาฝายศลีธรรม และมแีนวโนมทีจ่ะ

บัน่ทอนฤทธานภุาพของพระวญิญาณบรสิทุธิ์

ไปทําใหทัศนวสิยัฝายวญิญาณมวัหมอง ทาํให

มนุษยสัมผัสไมถึงพระเจา พระเจาอาจอภัย

และความจริงก็ทรงอภัยบาปแกคนบาปท่ี

กลับใจ แตแมวาพวกเขาจะไดรับการอภัย

แลวก็ตามจิตวิญญาณของเขาก็มีรอยเปอน

ผูทีม่คีวามตองการเขาใจความจรงิฝายวญิญาณ

จะตองหลกีหนใีหพนจากคาํพดูและความคดิ

ทีไ่มบรสิทุธิท์ัง้หมด3 {CCh 107.3}

บางคนจะยอมรบัความชัว่ชาของการ

ปลอยตวัตามใจบาป แตกระนัน้ยงัแกตวัใหกบั

ตนเองดวยการบอกวาตนเอาชนะตณัหาของ

ตวัเองไมได นีเ่ปนการยอมรบัทีน่าเกลยีดอยาง

มากยิง่สาํหรบัผูทีอ่อกพระนามของพระครสิต

“ใหทกุคนทีอ่อกพระนามขององคพระผูเปนเจา

ละท้ิงความช่ัว” 2 ทโิมธ ี2:19 ทาํไมถงึออนแอ

เชนนี้ ทั้งนี้เปนเนื่องจากวามีการฝกฝนนิสัย

ฝายตํ่าเยี่ยงสัตวเดรัจฉานนี้ใหเขมแข็งจน

ชนะอํานาจฝายสูงไป ชายและหญิงขาด

หลักการ ชีวิตฝายวิญญาณของพวกเขา

กาํลงัตายไปเพราะปลอยตวัตามใจความอยาก

ฝายธรรมชาติมาเปนเวลาชานานจนอํานาจ

ควบคมตนเองดเูหมอืนวาจากไปแลว ตณัหา

ฝายตํา่ตามธรรมชาตขิองพวกเขาไดเขาควบคมุ

บังเหียนและอํานาจที่ควรมีหนาที่ควบคุมได

กลายเปนบาวรับใชของตัณหาท่ีเลวทราม

จติวญิญาณอยูใตการพนัธนาการทีต่ํา่ชาทีสุ่ด

ความมักมากในกามดับความปรารถนา

ฝายความบริสุทธิ์และความมั่นคงฝายจิต

วญิญาณกพ็ลอยเหีย่วเฉาไป4 {CCh 107.4}

อยาทาํใหวหิารของพระเจาแปดเปอน
กิจการงานพิเศษของซาตานในวาระ

สดุทายนีค้อืการเขายดึความคดิของเยาวชน

เพื่อทําลายความนึกคิดและทําใหอารมณ

ตณัหาฝายต่ําเรารอน เพราะมนัรูดีวาการทาํ

เชนนี้มันจะนําพวกเขาไปสูการกระทําที่

ไมบริสุทธิ์ และวิธีนี้จะนําสติปญญาอันสูงสง

ของพวกเขาตกตํ่าลงและแลวมันก็จะเขา

ควบคมุพวกเขาไดตามความประสงคของมนั5

{CCh 108.1}

จิตวิญญาณของดิฉันเปนทุกขใหกับ

เยาวชนท่ีกาํลงัสรางอุปนสิยัในยคุท่ีเสือ่มโทรมนี้

ดิฉันอกสั่นขวัญหายไปกับคุณพอคุณแมของ

พวกเขาดวย เพราะดิฉันไดรับการเปดเผยให

เห็นวาโดยท่ัวไปแลวพวกเขาไมเขาใจหนาท่ี

ของตนในการฝกอบรมลูกๆ ในทางท่ีพวกเขา

ควรจะไป พวกเขาปรึกษาหารือประเพณีและ

แฟชั่นและในไมชาลูกๆ เรียนรูท่ีจะโอนเอียง

ไปตามสิง่เหลานีแ้ละเดนิไปในแนวทีผ่ดิ ในขณะ

พอแมทีเ่อาแตตามใจตวัเองมนึงงและเคลิม้หลบั

ไปกับภัยอันตรายเหลานี้ แตมีเยาวชนนอยคน

ที่จะรอดพนจากนิสัยเลวทราม พวกเขาไดรับ

การยกเวนจากการใชแรงกายทํางานเพราะกลวั

วาจะทํางานหนักเกินไป พอแมเลยแบกรับ

ภาระงานบานกันเอง ซึ่งเปนภาระที่ลูกๆ ควร

ชวยทํา {CCh 108.2}

การทาํงานหนกัเกนิไปนัน้ไมด ีแตผล

ของความเกียจครานนั้นย่ิงนากลัวกวา การ

อยูเฉยๆ ไมทาํงานนาํไปสูการจมปลกัอยูกบั

นิสัยที่เสื่อมเลวทราม การทํางานอยางขยัน

ขันแข็งจะไมเสียแรงของความเหน็ดเหนื่อย
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ออนเพลียเทากับหนึ่งในหาของที่ใชไปกับ

นิสัยชั่วชาของการทํารายตัวเอง [ดวยการ

สาํเรจ็ความใคร] คณุพอคณุแมทัง้หลายหาก

การทํางานที่เรียบงายและเปนระเบียบทําให

ลูกๆ ของคุณหมดแรง คุณตองมั่นใจไดเลย

วาจะตองมีอะไรบางอยางนอกเหนอืจากงาน

ทีพ่วกเขาทาํซึง่สงผลใหรางกายของพวกเขา

เหนือ่ยออนอยูตลอดเวลา จงหางานทีต่องใช

แรงงานใหลกูๆ ของคณุทาํ งานเหลานีท้าํให

ประสาทและกลามเนื้อไดออกกําลัง ความ

เหน็ดเหนื่อยที่เกิดจากการทํางานกลับจะไป

ลดแนวโนมในการหมกมุนอยูกับนิสัยตํ่าชา

เลวทราม6 {CCh 108.3}

จงหลีกเลี่ยงการอานและการดูสิ่งที่

ชกัชวนใหเกดิความคดิทีไ่มบรสิทุธิ ์จงปลกูฝง

อาํนาจฝายศลีธรรมและปญญา7 {CCh 108.4}

พระเจาไมเพียงทรงกําหนดใหคุณ

ควบคุมความคิดของคุณเทานั้น แตยังทรง

รวมถึงตัณหาและความใครของคุณดวย

ความรอดของคณุขึน้อยูกับการควบคุมตนเอง

ในสิง่เหลานี ้ตณัหาและความใครเปนตวักลาง

ที่มีพลัง หากใชไปในทางที่ผิด หากกําหนด

วัตถุประสงคที่ไมถูกตอง วางผิดกาลเทศะ

สิง่เหลานีม้พีลงัพอทีจ่ะทาํลายคณุและปลอย

ใหคุณจมอยู ในความหายนะ ตัดขาดจาก

พระเจาและไรสิน้ทัง้ความหวงั {CCh 108.5}

หากคุณหมกมุนอยู ในความนึกคิด

ที่ไรสาระ ยอมใหสมองของคุณยึดติดอยูกับ

เรื่องโสมม คุณมีความผิดระดับหนึ่งตอเบื้อง

พระพักตรของพระเจาประดุจไดปลอยให

ความคิดกระทําสิ่งเหลานี้ สิ่งทั้งหมดที่ขวาง

กั้นไมใหคุณทําคือโอกาสไมเอื้ออํานวย การ

เพอฝนทั้งกลางวันและกลางคืนและการ

สรางวิมานลอยเปนเรื่องที่ไมดีและเปนนิสัย

ทีอ่นัตรายเปนอยางยิง่ เมือ่ใดทีน่สิยันีก้อราง

ขึน้ไดแลวกแ็ทบจะไมมทีางหลดุพนจากนสิยั

อันตรายนี้ เพื่อที่จะนําความคิดกลับไปสู 

แนวทางท่ีบริสุทธ์ิศักด์ิสิทธ์ิและสูงสงได คุณ

จะตองเปนยามผูซือ่สตัยทีค่อยเฝาตรวจตรา

ทั้ง ตา หู และประสาทสัมผัสทั้งหลาย หาก

คุณตองการที่จะควบคุมสมองและปองกัน

ไมใหความคดิทีไ่รสาระและโสโครกมาแปดเปอน

จิตวิญญาณของคุณ อํานาจแหงพระคุณ

เทานัน้ทีจ่ะบรรลผุลงานนีซ้ึง่เราตองการมาก

ทีส่ดุได 8 {CCh108.6}

การมุเรียนมากจนเกินไปสงผลให

การไหลเวยีนของโลหติไปท่ีสมองเพิม่มากข้ึน

จนเกดิการกระตุนทีผ่ดิปกต ิซึง่มกัไปตดัทอน

อํานาจในการควบคุมตนเอง และบอยครั้ง

ปล อยตัวไปกับแรงกระตุ นหรือทําตาม

อําเภอใจ จึงเปนการเปดประตูใหกับการทํา

ผิดศีลธรรม การไมใชอํานาจทางกายหรือ

การใชอยางผดิๆ คอืตนเหตุสําคญัของความ

เสื่อมโทรมท่ีกําลังแพรกระจายไปท่ัวโลก

“ความจองหอง มีอาหารเหลือรับประทาน

และมีความสบายเกิน” เอเสเคียล 16:49

ThaiKJV คอืศตัรรูายกาจของความกาวหนา

ของมนุษยในยุคนี้ เหมือนเชนท่ีไดนําความ

พนิาศไปสูเมอืงโสโดมในอดีต9 {CCh 109.1} 

การปลอยตัวตามใจตัณหาฝายตํ่าจะ

ทําใหคนมากมายปดตาใหกับความกระจาง

เพราะพวกเขากลวัทีจ่ะมองเหน็บาปทีพ่วกเขา



¤ÇÒÁºÃÔÊØ·¸Ôì¢Í§ã¨áÅÐªÕÇÔµ 129

ไมยอมละทิ้ง ทุกคนจะมองเห็นหากเขา

ตองการที่จะมอง หากเขาเลือกความมืด

มากกวาแสงสวาง การกออาชญากรรมของ

พวกเขาจะไมนอยไปกวากนัเลย10 {CCh 109.2}

ตายดีกว าเสียเกียรติและละเมิด

พระบญัญตัขิองพระเจาควรเปนคตพิจนของ

ครสิเตียนทุกคน ในฐานะคนทีอ่างตนวาเปน

นักปฏิรูป ผูถนอมรักษาไวซึ่งความจริงอัน

บริสุทธิ์ที่สําคัญยิ่งของพระเจา เราตองยก

ระดบัมาตรฐานใหสงูกวาทีเ่ปนอยูในปจจบุนั

เราจะตองจัดการกับบาปและคนบาปใน

คริสตจักรอยางเรงดวนเพื่อผู อื่นจะไมถูก

เปรอะเปอนไปดวย ความจรงิและความบรสิทุธิ์

กาํหนดใหเราทาํความสะอาดคายใหละเอยีด

ถีถ่วนจากพวกอาคาน ใหผูทีอ่ยูในตาํแหนงที่

รบัผดิชอบอยาปลอยบาปทีม่ใีนพีน่องใหผาน

ไป ชี้ใหเขาทั้งหลายเห็นวาพวกเขาตองขจัด

บาปของตนใหหมดหรือไมแลวก็ใหแยกตัว

ออกไปจากครสิตจกัรเสยี11 {CCh 109.3}

เยาวชนนาจะมีหลักการอันมั่นคง

แนวแนจนการทดลองที่รุนแรงที่สุดของ

ซาตานไมอาจชักจูงพวกเขาใหละท้ิงความ

จงรกัภกัดไีปได ซามเูอลเปนเดก็ทีถ่กูโอบลอม

ดวยอิทธิพลเลวรายท่ีสุด เขาเห็นและไดยิน

เรื่องมากมายที่เปนทุกขตอจิตวิญญาณของ

เขา ลกูชายทัง้หลายของเอลซีึง่ปฏบิตัหินาที่

ในสถานศกัดิส์ทิธิต์างตกอยูภายใตการควบคมุ

ของซาตาน คนเหลานี้ทําใหบรรยากาศ

ทั้งหมดที่ลอมอยูรอบพวกเขาเปนมลทิน

ชายและหญิงทั้งหลายตางหลงใหลกับบาป

และการกระทําผิดอยูทุกวัน แตถึงกระน้ัน

ซามูเอลคงดําเนินชีวิตที่ไรมลทิน เส้ือคลุม

แหงอุปนิสัยของเขาไรตําหนิ เขาไมไปรวม

สัมพันธกับพวกเขาหรือชื่นชอบแมแตนอย

กับการกระทําบาปซึ่งเปนรายงานนากลัวท่ี

ไปถึงชนชาติอิสราเอล ซามูเอลรักพระเจา

เขารักษาจิตวิญญาณใหติดสนิทกับสวรรค

จนทูตสวรรคองคหนึ่งไดรับบัญชาใหมาพูด

กับเขาในเรื่องบาปของลูกๆ ของเอลีที่กําลัง

กดักรอนชนชาตอิสิราเอล12{CCh 109.4}

ผลลพัธของความโสโครกฝายศลีธรรม
บางคนทีอ่ยูในตาํแหนงสงูไมเขาใจถงึ

บาปของการทํารายตัวเอง [ดวยการสําเร็จ

ความใคร] และผลลัพธตามมาอยางแนนอน

นิสัยท่ีฝงรากมายาวนานทําใหความเขาใจ

ของพวกเขามดืบอดไป พวกเขาไมเคยตระหนกั

ถงึความเลวรายของบาปอนัตํา่ชานีซ้ึง่บัน่ทอน

ระบบของรางกายใหออนแอและทาํลายกาํลงั

ประสาทของสมอง หลักการฝายศีลธรรม

ออนแอลงอยางมากเม่ือขัดแยงกับนิสัยท่ี

สรางขึ้นมาแลว ขาวสารอันนาเครงขรึม

สาํคญัจากสวรรคไมอาจสรางความประทบัใจ

ทีล่กึซึง้บนจติใจท่ีไมไดปกปองจากการตามใจ

ตนเองของความเลวทรามอันตํ่าชาเหลานี้

ประสาทท่ีเฉียบไวของสมองสูญเสียความ

สมบูรณโดยการกระตุนอยางผิดปกติเพื่อ

สนองตอความตองการอันไมเปนธรรมชาติ

ของตณัหาราคะ13 {CCh 109.5}

มลพษิฝายศลีธรรมนาํความเสือ่มโทรม

มาสูเผาพันธุมนุษยมากกวาความชั่วอื่นใด

การกระทําในเรื่องเหลานี้แพรกระจายไป
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อยางนาหวัน่วติกและไดนาํโรครายแทบทกุชนดิ

เขามา {CCh 110.1}

พอแมทั้งหลายมักไมเคยสงสัยวาลูกๆ

ของตนมีความเขาใจอันใดตอความชั่วชาเหลา

นี้ ในหลายๆ กรณีตัวพอแมเองเปนคนบาป

ทีแ่ทจรงิ พวกเขาเองละเมดิสทิธพิเิศษของชวีติ

แตงงานโดยการตามใจตนเองกลบัไปเสรมิสราง

อารมณฝายต่ําเยี่ยงสัตวเดรัจฉานใหแข็งแกรง

ขึ้นและขณะที่สิ่งเหลานี้เขมแข็งขึ้น อํานาจ

ฝายศีลธรรมและปญญาก็ออนแอลง พลังฝาย

วิญญาณถูกควบคุมอยางโหดเหี้ยมทารุณ

เด็กๆ ที่เกิดมากับแนวโนมเยี่ยงสัตวเดรัจฉาน

น้ีสวนใหญจะพัฒนาตามแนวโนมของอุปนิสัย

กาวราวที่พอแมมอบไวใหแกพวกเขา ลูกๆ ที่

เกิดมาจากพอแมเหลานี้แทบจะรับอุปนิสัยอัน

นาพึงรังเกียจของการทําความชั่วในที่ลี้ลับโดย

ปริยาย บาปของพอแมจะตกสูลูกๆ เพราะวา

พอแมไดมอบแนวโนมของนิสัยที่เต็มไปดวย

ตณัหาราคะนีแ้กลกูๆ {CCh 110.2}

ผูทีป่ลกูฝงการกระทาํความชัว่ทีท่าํลาย

ทั้งจิตวิญญาณและรางกายนี้ไวไดอยางเต็ม

ทีแ่ลวจะไมคอยอยูนิง่จนกระทัง่ไดแบงความ

ทุกขของนิสัยชั่วที่เก็บไวอยางลับๆ ใหกับ

ผูทีเ่ขาคบคาสมาคมดวย ความอยากรูอยาก

เห็นจะถูกกระตุนขึ้นมาทันทีและความรูเรื่อง

ความชัว่จะถกูสงตอจากเยาวชนคนหนึง่ไปสู

เยาวชนอีกคนหนึ่ง จากเด็กคนหนึ่งไปสูเด็ก

อกีคนหนึง่จนกระทัง่แทบจะหาคนทีไ่มรูเรือ่ง

การทาํชัว่ไมไดเลย14 {CCh 110.3}

การปฏิบัตินิสัยที่แอบซอนนี้จะทําลาย

กําลังสําคัญของระบบรางกายอยางแนนอน

พลงัสาํคญัทีใ่ชไปโดยไมจาํเปนจะทาํใหหดหูใจ

ไปเปนลาํดบั สาํหรบัผูเยาว สมองซึง่เปนอวยัวะ

ที่เปนศูนยกลางสําคัญจะถูกใชงานอยางเกิน

กาํลงัในวยัทีเ่ยาวเกนิไปจนเกดิความไมสมบรูณ

และเมื่อยลาอยางหนักซึ่งจะทําใหรางกายเปด

โอกาสรับโรคตางๆ เขามาไดงาย {CCh 110.4}

หากการกระทํานีย้งัคงถกูปฏิบติัอยาง

ตอเนื่องตั้งแตอายุสิบหาขึ้นไป ธรรมชาติ

จะประทวงการลวงเกินที่เธอทรมานอยูและ

ตองทรมานตอไปอกีและจะบงัคบัใหพวกเขา

รับโทษของการลวงละเมิดกฎของธรรมชาติ

โดยเฉพาะผูท่ีอายุต้ังแตสามสิบถึงส่ีสิบหา

แลวจะปวดตามจุดตาง ๆ ของระบบรางกาย

และเปนโรคมากมายเชนโรคที่ตับและปอด

โรคประสาท โรคไขขอรมูาตอยด โรคกระดกู

สนัหลงั โรคไตและโรคมะเรง็ของตอมนํา้เหลอืง

กลไกอนัละเอยีดออนของอวยัวะปวยเปนเหตุ

ใหอวัยวะสวนที่เหลือรับหนาที่หนักแทน ซึ่ง

ทําลายความเปนระเบียบของการจัดการของ

ธรรมชาติ และบอยครั้งอวัยวะตางๆ ของ

รางกายจะหมดสภาพอยางฉับพลันและ

ความตายคอืผลทีจ่ะตามมา {CCh 110.5}

ในสายตาของชาวสวรรคแลว การ

ทาํลายชวีติของตนเองลงอยางกะทนัหนัไมใช

เปนบาปท่ีรายแรงกวาการทําลายชีวิตท้ิงไป

อยางชาๆ แตจะตายอยางแนนอน คนที่นํา

ความเสื่อมมาใหกับตนเองดวยการกระทําที่

ผิดจะตองรับโทษนั้นบนโลกนี้และหากไมมี

การสํานึกผิดอยางสมบูรณแลว พวกเขาจะ

ไมไดรบัอนญุาตใหเขาแผนดนิสวรรคไดมาก

ไปกวาผูที่จบชีวิตตนเองลงอยางกะทันหัน
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นํ้าพระทัยของพระเจาสรางความเชื่อมโยง

ระหวางสาเหตแุละผลลพัธ {CCh 110.6}

เราไมไดรวมเรียกเยาวชนทั้งหลายที่

ออนแอวามีความผิดในเรื่องนิสัยท่ีผิดๆ ยัง

มีคนที่มีจิตใจบริสุทธิ์และเดินในทางที่ถูกซึ่ง

ตองทนทุกขอันเนื่องจากสาเหตุอื่นๆ ที่พวก

เขาไมอาจควบคมุได {CCh 110.7}

การกระทําชั่วท่ีแอบซอนไวในที่ลับ

เปนตวัทําลายความตัง้ใจทีส่งูสง ความพยายาม

ที่จริงใจและกําลังใจในการสรางอุปนิสัยที่ดี

ทางศาสนา ทุกคนซึ่งมีความสํานึกที่แทจริง

ของการไดรบัพระพรใหเปนครสิเตยีนแลวจะ

รูวาผูติดตามพระคริสตอยูภายใตขอผูกมัด

ในฐานะสาวกของพระองคในการนํากิเลส

ตัณหาทั้งหมด กําลังฝายกายและความ

สามารถทางปญญาของพวกเขาไวใหอยูใต

คําบัญชาตามนํ้าพระทัยของพระองคอยาง

สิน้เชงิ ผูทีถ่กูตณัหาควบคมุจะเปนผูตดิตาม

พระคริสตไมได พวกเขาอุทิศตัวใหกับนาย

ของพวกเขาซึง่เปนแหลงกาํเนดิของความชัว่

ทัง้หมดมากเกนิกวาทีจ่ะละทิง้นสิยัทีเ่ลวราย

และเลอืกทีจ่ะรบัใชพระครสิต15 {CCh 111.1}

เมือ่ผูเยาวรบัความเลวทรามมาปฏบิตัิ

ในขณะที่จิตวิญญาณยังออนเยาว พวกเขา

จะไมมีทางรับอํานาจไดอยางเต็มที่และ

ถูกตองมาเพื่อพัฒนาอุปนิสัยทางกาย ทาง

ปญญาและทางศลีธรรม16 {CCh 111.2}

ความหวังเดียวสําหรับผูที่ปฏิบัติอยูใน

นสิยัชัว่คอืทิง้ความชัว่นัน้ไปโดยสิน้เชงิ หากเขา

ถือวาสุขภาพมีคุณคาในชีวิตนี้และความรอด

ในชวีติหนาแลว เมือ่มกีารหมกหมนุอยูกบันสิยั

เหลานี้เปนเวลานานจะตองใชความพยายาม

อยางแนวแนเพือ่ตอตานการทดลองและปฏเิสธ

การตามใจตนเองท่ีเลวทราม17{CCh 111.3}

ความปลอดภยัเดยีวทีแ่นนอนสาํหรบั

ลูกๆ ของเราเพื่อตอตานการกระทําชั่วทุก

รูปแบบคือการแสวงหาทางเขาไปอยูรวม

กับพระคริสตและการเขาไปอยูภายใตการ

ดแูลของพระผูเลีย้งทีซ่ือ่สตัยและจรงิใจ หาก

พวกเขาจะเปดหฟูงพระสุรเสียงของพระองค

พระองคจะชวยเขาใหรอดจากความชัว่ทัง้ปวง

ปกปองเขาจากภยัอนัตรายทัง้หมด พระองค

ตรัสวา “แกะของเรายอมฟงเสยีงของเรา. . . .

และแกะนั้นก็ตามเรา” ยอหน 10:27 ใน

พระคริสตพวกเขาจะพบทุงหญาเขียว รับ

กําลังและความหวังและจะไมถูกรบกวน

ดวยความอยากท่ีไมรู จักจบส้ินของความ

ตองการสิ่งที่หันเหความคิดและนําความสุข

มาสนองจิตใจของพวกเขา พวกเขาไดพบ

ไขมกุอนัลํา้คาและจติใจทีไ่ดรบัการพกัผอนที่

สนัตสิขุ เปนความผาสกุทีบ่รสิทุธิ ์สงบเงยีบ

สงูสงตามแบบฉบบัของสวรรค ไมทิง้รองรอย

ของความเจ็บปวด เสียใจ ความสุขเชนนี้

ไมบ่ันทอนสุขภาพหรือทําใหความคิดออน

เปลี้ยเพลียแรงไป แตจะมีลักษณะที่สมบูรณ

แขง็แรง18 {CCh 111.4}

(1) 2T 352, 353; (2) 5T 146; (3) DA 302; (4) 2T 348; (5) CG 440; (6) 2T 348, 349; (7) 2T 410; (8) 2T 561;
(9) Ed 209; (10) 2T 352; (11) 5T 147; (12) 3T 472, 473; (13) 2T 347; (14) 2T 391, s392; (15) CG 444-446;
(16) 2T 351; (17) CG 464; (18) CG 467.
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การสมรสมอีทิธพิลและผลกระทบตอ

ชวีติของคณุทัง้ในโลกน้ีและโลกหนาทีจ่ะมาถงึ

ครสิเตยีนทีจ่รงิใจจะไมเดนิหนาตามแผนของ

ตนเองในทิศทางนี้โดยปราศจากความเขาใจ

วาพระเจาทรงเห็นดวยกับทางเดินของเขา

เขาจะไมตองการเลือกใหตนเองแตจะตอง

รูสกึวาพระเจาทรงเลอืกใหเขา เราตองไมทาํ

ตามอําเภอใจของตนเอง เพราะพระคริสต

ไมทรงกระทําตามพระทัยของพระองคเอง

ดิฉันไมตองการใหเขาใจผิดวาผูหนึ่งผูใดจะ

แตงงานกบัคนทีต่นเองไมไดรกั การทาํเชนนี้

ยอมเปนบาป แตเราตองไมปลอยใหความลุม

หลงและอารมณนาํไปสูความหายนะ พระเจา

ทรงประสงคความรกัซึง่มอบดวยหวัใจทัง้ดวง

เปนความรกัทีล่ํา้เลศิสงูสดุ {CCh112.1}

ผูที่กําลังคิดคํานึงที่จะแตงงาน ควร

พจิารณาถงึลกัษณะและผลกระทบของบานที่

เขากาํลงักอตัง้ขึน้ ขณะทีเ่ขาทัง้สองกาํลงัจะ

เปนพอแม ทั้งสองไดรับมอบความไววางใจ

ที่ศักดิ์สิทธิ์ ชีวิตความเปนอยูของลูกๆ ของ

ทั้งสองบนโลกนี้ ข้ึนอยู กับพวกเขา โดย

สวนใหญแลวพวกเขาเปนผูวางแบบของทาง

กายและทางศีลธรรมท่ีเด็กๆ ของเขาจะรับ

สภาพสังคมขึ้นอยู  กับลักษณะของบาน

คุณภาพของครอบครัวจะกําหนดทิศทางขึ้น

หรอืลงของตราชัง่สงัคม {CCh112.2} 

เยาวชนคริสเตียนจะตองเอาใจใส

อยางมากยิง่เพือ่สรางมติรภาพและเลอืกเพือ่น

ทีจ่ะคบ จงระวงั เกลอืกวาส่ิงทีค่ณุคดิวาเปน

ทองคําบริสุทธ์ิในขณะนี้จะเปลี่ยนเปนโลหะ

ไรคาได การฝกใฝกับทางโลกมักมีแนวโนม

ขัดขวางเสนทางการรับใชพระเจา และ

จิตวิญญาณจํานวนมากมายถูกทําลายไป

โดยการรวมเปนทองแผนเดียวกันอยางไร

ความสุข ไมวาในเรื่องของธุรกิจหรือการ

แตงงานกับผูที่ไมเคยฝกใฝคุณคาที่สูงสง

{CCh112.3}

จงชัง่ทกุความรูสกึและเฝาดกูารพฒันา

ทกุอปุนสิยัของคนทีค่ณุคดิทีจ่ะรวมจดุหมาย

ปลายทางดวยในชีวิตของคุณ กาวตอไปที่

คุณกําลังจะทํานั้นเปนส่ิงสําคัญที่สุดในชีวิต

และไมควรกระทําอยางรีบรอน ในขณะท่ี

คุณจะรักใครนั้นก็อยารักอยางปดหูปดตา

{CCh112.4}

ใหพิจารณาตรวจสอบอยางละเอียด

ถี่ถวนวาชีวิตแตงงานของคุณจะมีความสุข

หรอืมีแตความขดัแยงและอบัปาง จงตัง้คาํถาม

วา ความผูกพันกันนี้จะชวยใหขาพเจาใกล

สวรรคมากขึน้หรอืไม เรือ่งนีจ้ะเพิม่ความรกั

ของขาพเจาที่มีตอพระเจามากขึ้นหรือไม

และจะขยายขอบขายของการทําประโยชน

ในชีวิตหรือไม หากการใครครวญถึงเรื่อง
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เหลานี้สะทอนใหเห็นวาไมเกิดความเสีย

หายแลว จงกาวตอไปดวยความยําเกรงตอ

พระเจา {CCh112.5}

การเลือกคูชีวิตจะตองทําใหดีที่สุด

เพื่อความเปนอยูท่ีดีท้ังทางฝายกาย ฝายใจ

และฝายจิตวญิญาณสาํหรบัพอแมและสาํหรบั

ลูกๆ ของเขาทั้งสอง เพ่ือวาพอแมและลูกๆ

จะเปนพระพรใหกับเพ่ือนรวมโลกและถวาย

เกยีรตแิดพระผูสราง {CCh112.6}

คุณสมบัติของภรรยาในอนาคตที่พึง
แสวงหา

ชายหนุมควรแสวงหาผู ท่ีจะมายืน

เคียงขางเขาซึ่งมีความเหมาะสมเพื่อแบก

ภาระของชีวิต ผู ท่ีอิทธิพลของเธอจะชวย

เชดิชแูละเจยีระไนเขาใหส ูงสงขึน้ รวมทัง้เปน

ผูทีจ่ะทาํใหเขามคีวามสขุในความรกัของเธอ

{CCh113.1}

“ภรรยาที่ฉลาดมาจากพระยาหเวห”

สภุาษติ 19: 14 “สามขีอ   งเธอกไ็วใจเธอ. . . .

เธอนาํสิง่ดมีาใหเขา ไมนาํสิง่รายตลอดวนัคนื

แหงชวีติของเธอ” “เธออาปากกลาวดวยปญญา

และคําสอนเจือความเอ็นดูอยูท่ีลิ้นของเธอ

เธอดแูลความเปนอยูในครอบครวัอยางดแีละ

ไมเคยเกียจคราน ลูกๆ ของเธอตื่นขึ้นมา

ก็ชมเชยเธอ สามีของเธอก็สรรเสริญเธอวา

‘สตรีมากมายทําไดดีเลิศ แตเธอเลิศยิ่งกวา

เขาทัง้หมด’” ผูใดทีไ่ดภรรยาเชนนี ้“พบของดี

และไดความโปรดปรานจากพระยาหเวห”

สภุาษติ 31:11-12, 26-29; 18: 22 {CCh113.2}

เร่ืองตอไปนีเ้ปนสิง่ทีค่ณุควรพจิารณา

ผูที่คุณจะแตงงานดวยจะนําความสุขมายัง

บานของคณุหรอืไม เธอเปนนกัเศรษฐศาสตร

ไหมหรือวาหากแตงงานไปแลวจะไมเพียง

ใชรายไดของเธอเองเทานั้น แตเงินของคุณ

ทัง้หมดเพือ่สนองสิง่ทีใ่หประโยชนอะไรไมได

และสนองตอภาพลักษณเทานั้นเองหรือ?

หลกัการของเธอในเรือ่งนีส้อดคลองกบัแนวนี้

หรอืไม? เธอมสีิง่ใดทีต่องพึง่พาในตอนนีห้รอื

ไม?. . . . ดิฉันทราบวาในสมองของชายที่

หลงเสนหความรักและคิดแตเรื่องของการ

แตงงาน คาํถามเหลานีจ้ะถกูปดทิง้ไปเสมอืน

วาเปนเรื่องไมสําคัญ แตสิ่งเหลานี้จะตอง

ไดรับการพิจารณาอยางเหมาะสม เพราะมี

ผลตอชวีติในอนาคตของคณุ {CCh113.3}

ในการเลอืกภรรยานัน้ คณุควรศกึษา

อุปนิสัยของเธอ เธอเป นคนอดทนและ

อดกล้ันหรือไม? หรือวาเธอจะหยดุดแูลคุณแม

และคุณพอของคุณโดยเฉพาะในเวลาท่ีเขา

ทั้งสองตองการพึ่งพิงลูกชายที่เขมแข็ง และ

เธอจะดงึเขาใหออกไปจากการตดิตอของเขา

ทัง้สอง เพือ่ทาํตามแผนของเธอและเพือ่สนอง

ความสขุของเธอเอง และปลอยคณุพอคณุแม

ผูซึ่งแทนที่จะไดความรักของลูกสาวเพิ่มขึ้น

อกีคนหนึง่ กลบัตองสญูเสยีบตุรชายคนหนึง่

ไป {CCh113.4}

คุณสมบัติของสามีในอนาคตท่ีพึง
แสวงหา

กอนทีจ่ะตกลงปลงใจแตงงานกบัใคร

หญิงสาวทุกคนควรสอบถามใหรอบคอบวา

บุคคลท่ีเธอจะเขารวมชะตาอนาคตดวยนั้น
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มคีวามเหมาะสมหรอืไม? ประวตัใินอดีตของเขา

เปนอยางไร? ชวีติของเขาบรสิทุธิไ์หม? ความรกั

ที่เขาแสดงออกนั้นมีลักษณะที่ประเสริฐและ

สูงสงหรือไม? หรือเปนเพียงแตอารมณของ

ความโปรดปราน เขามคีณุลกัษณะของอปุนสิยั

ทีจ่ะทาํใหเธอมีความสขุไหม? เธอจะพบสนัตสิขุ

และความชื่นชมในความรักของเขาไดไหม?

เธอจะไดรบัอนญุาตใหรกัษาความเปนตวัของ

ตวัเองหรอืไม? หรอืวาการตดัสนิใจและจติสาํนึก

ของเธอจะตองยอมจํานนอยูใตการควบคุม

ของสาม ีเธอยงัคงสามารถสรรเสรญิความยิง่

ใหญสูงสุดของพระผูชวยใหรอดไดหรือไม?

เธอจะยงัคงสามารถรกัษารางกาย วญิญาณจติ

ความคดิ และเปาหมายใหบรสิทุธิแ์ละศกัดิส์ทิธิ์

หรือไม? คําถามเหลานี้มีความสําคัญตอ

ความผาสกุของหญงิสาวทกุคนทีก่าํลงัจะเขา

สูความสมัพนัธของการสมรส {CCh113.5}

สตรีที่ประสงคจะเขารวมชีวิตคูท่ีมี

ความสงบและสันติสุข ผูที่มีความปรารถนา

จะหลกีหนจีากความทกุขและความโศกเศรา

ของอนาคตใหสอบถามกอนที่เธอจะมอบ

ความรกัวา คูรกัของฉนัมแีมหรอืไม? ลกัษณะ

ของอุปนิสัยของคุณแมเปนเชนใด? เขา

ยอมรับพันธะหนาที่ของเขาที่มีตอคุณแม

หรอืไม? เขาสนใจความตองการ และความสขุ

ของคุณแมหรือไม? หากเขาไมเคารพและ

ใหเกียรติแดคุณแมของเขาแลว เขาจะแสดง

ความเคารพและความรัก ความเมตตาและ

ความเอาใจใสตอภรรยาของเขาหรือ? เมื่อ

ความตื่นเตนของงานแตงงานผานพนไป

เขายังคงจะรักเราตอไปอีกหรือไม? เขา

จะอดทนตอความผิดพลาดของเราหรือไม?

หรือวาเขาจะตําหนิติเตียน ยกตนขมทาน

และเปนคนเผดจ็การ รกัแทจะมองขามความ

ผิดพลาดท้ังหลาย ความรักจะมองไมเห็น

สิง่เหลานี ้{CCh113.6}

ขอใหหญงิสาวรบัชายหนุมผูทีม่อีปุนสิยั

ทีบ่รสิทุธิแ์ละเขมแข็งอยางลูกผูชายเทานัน้มา

เปนเพื่อนคูชีวิต ผูซึ่งเปนคนขยัน ทะเยอ

ทะยานและสจุรติ เปนผูทีร่กัและยาํเกรงพระเจา

{CCh114.1}

จงหลกีหนไีปใหไกลจากผูทีไ่มมคีวาม

เคารพ วิ่งหนีจากผูที่เกียจคราน หลีกเลี่ยง

จากคนที่เยาะเยยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ตัดขาดจาก

สังคมของหมูคนที่ใชคําพูดหยาบคายหรือ

ผูทีต่ดิสุราแมเพยีงแกวเดียว จงอยาฟงคาํขอ

แตงงานของชายที่ไมรูสํานึกถึงหนาที่ที่เขา

มีตอพระเจา สัจธรรมอันบริสุทธ์ิที่ชําระจิต

วิญญาณจะเสริมคุณใหมีความกลาหาญที่

จะตัดขาดจากเพื่อนที่สนิทที่สุดซึ่งไมรักและ

ยาํเกรงพระเจาและไมมคีวามรูใดๆ เกีย่วกบั

หลักการของความชอบธรรมที่แทจริง เรา

อาจทนตอความบกพรองและความโงเขลา

ของเพื่อนแตอยาทนตอความชั่วของเขา

{CCh114.2}

ความรกัเปนของประทานอนัลํา้คาจาก
พระเยซู

ความรักเปนของประทานอันลํ้าคา

ซึง่เปนของประทานทีร่บัจากพระเยซ ูความรกั

ท่ีบริสุทธิ์และศักดิ์สิทธิ์ไมใชเปนความรูสึก

แตเปนหลกัการ ผูท่ีไดรบัแรงดลใจจากความรัก



แทจะไมเปนคนไรเหตุผลและตาบอดงมงาย

{CCh114.3}

ความรกัทีซ่ือ่สตัย แทจรงิ จงรกัภกัดี

และบริสุทธิ์มีอยูเพียงนอยนิด ลักษณะอัน

ทรงคณุเหลานีห้าไดยากมาก ความใครจงึมกั

ถกูเรยีกวาความรกั {CCh114.4}

รกัแทเปนหลกัการทีส่งูสงและศกัดิส์ทิธิ์

มีความแตกตางในคุณลักษณะอยางสิ้นเชิง

จากรักที่ถูกปลุกเราจากแรงกระตุ นอยาง

เฉียบพลัน และดับลงอยางกะทันหันเมื่อถูก

ทดสอบอยางรนุแรง {CCh114.5}

ความรักเปนตนไมซึ่งเจริญงอกงาม

แบบสวรรคและตองไดรบัการดแูลบาํรงุรกัษา

ใจที่รัก มีความจริงใจ คําพูดที่เป ยมดวย

ความรักจะทําใหครอบครัวมีสุขและเสริม

อทิธพิลอนัมสีงาราศตีอผูทีเ่ขามาใกลแวดวง

ของอทิธพิลนี ้{CCh114.6}

ในขณะที่รักแทจะนําพระเจาเขามา

ยังแผนการทั้งหมดและจะประสานเขากัน

อยางสมบูรณกับพระวิญญาณของพระเจา

สวนความใครนั้นจะมุทะลุ หุนหัน ไรเหตุผล

ทาทายขอหามทั้งปวงและจะยึดถือสิ่งท่ีตน

ตองการเปนรูปเคารพ พระคุณของพระเจา

จะปรากฏใหเหน็จากกริยิาทาทางของผูทีม่รีกัแท

ความถอมตน ความเรียบงาย ความจริงใจ

การมีศีลธรรมและศาสนา เปนคุณลักษณะ

ทกุขัน้ตอนทีน่าํไปสูการผกูพนัในการแตงงาน

ผูทีอ่ยูภายใตการควบคมุนีจ้ะไมงมงายอยูใน

สงัคมของแตละฝาย จนสญูเสยีความสนใจใน

การประชมุอธษิฐานและงานรบัใชทางศาสนา

ความศรัทธาในความจริงจะไมเลือนหายไป

อนัเนือ่งจากการละเลยโอกาสและสทิธพิเิศษ

ท่ีพระเจาทรงโปรดประทานใหเขาทั้งสอง

ดวยความเมตตา {CCh114.7}

ความรักที่ไมมีพื้นฐานที่ดีไปกวาการ

สนองความใครเทานั้นจะมุทะลุ ตาบอดและ

ควบคุมไมได เกียรติยศ ความซื่อสัตยและ

อาํนาจศกัดิส์ทิธิท์ีส่งูสงของความคดิทัง้หมด

ตกไปเปนทาสของตัณหา บุคคลที่ถูกโซ

ตรวนของความรกัใครนีผ้กูมดับอยครัง้มกัจะ

ไมฟงเสียงของเหตุผลและจิตสํานึก ตรรกะ

และเสียงรองเตือนไมอาจทําใหเขากลับมา

เห็นความโงเขลาของพฤติกรรมของเขาได

{CCh114.8}

รกัแทไมใชตณัหารนุแรง เรารอนและ

หนุหนั ในทางตรงกนัขามรกัแทนัน้มลีกัษณะ

เงยีบสงบและลึกซึง้ในตัวของมนัเอง มองขาม

สิ่งที่ปรากฏอยูภายนอก และจะสนใจอยูแต

คุณภาพเทานั้น รักแทมีปญญาและแยกแยะ

ถูกผิดไดและความจงรักภักดีนั้นจริงใจและ

ทนนาน {CCh115.1}

ความรกัเมือ่ถกูยกไปอยูเหนอือทิธพิล

ของตณัหาและความหนุหนัแลวจะกลายเปน

ของฝายจติวญิญาณ และแสดงออกดวยทาง

วาจาและการกระทํา ผูติดตามพระคริสตจะ

ตองมีความออนโยนและความรักที่ผานการ

ชาํระแลว จะไมใจรอนหรอืหงดุหงดิใจ พระคณุ

ของพระครสิตจะทาํใหกริยิาหยาบคายเกรีย้ว

กราดออนนุมลงได {CCh115.2} 

¡ÒÃàÅ×Í¡ÊÒÁÕÀÃÃÂÒ 135



136 ¤íÒá¹Ð¹íÒÊíÒËÃÑº¤ÃÔÊµ¨Ñ¡Ã

การอธษิฐานและการศกึษาพระคมัภรี
จาํเปนสาํหรบัการตดัสินใจทีถ่กูตอง

การสมรสเป นพิธีทางศาสนาอัน

ศกัดิส์ทิธิท์ีพ่ระเจาทรงสถาปนาขึน้ และไมควร

ที่ผูใดจะเขาสูพิธีนี้ดวยจิตวิญญาณของการ

เห็นแกตัว ผูที่กําลังใครครวญที่จะกาวเขาสู

พิธีนี้ควรพิจารณาดวยความเครงขรึมและ

การหมั่นอธิษฐานถึงความสําคัญ รวมทั้ง

แสวงหาคําแนะนําจากพระเจาเพื่อเขาจะ

ไดรูวากําลังไปในแนวทางพระประสงคของ

พระเจาหรอืไม จะตองพจิารณาถึงคําสอนของ

พระวจนะในเรือ่งนีอ้ยางระมดัระวงั สวรรคมองดู

ดวยความยินดีเมื่อเห็นการสมรสที่เกิดจาก

ความปรารถนาที่จริงใจในการปฏิบัติตาม

คาํแนะนาํทีใ่หไวในพระคมัภรี {CCh115.3}

หากมเีรือ่งใดทีค่วรศกึษาดวยเหตผุล

อยางสงบนิ่งและการวินิจฉัยที่ไมอยูภายใต

อทิธพิลของอารมณ เรือ่งนัน้กค็อืเรือ่งของการ

แตงงาน หากมีเวลาใดซึ่งจําเปนตองการ

พระคมัภรีเปนทีป่รกึษาแลว เวลานัน้คอืเวลา

กอนที่จะกาวไปสูการผูกมัดบุคคลสองคนไป

ตลอดชีวิต แตความคิดท่ัวไปในปจจุบันนี้

เกี่ยวกับเรื่องนี้คือใชความรูสึกมาเปนตัวนํา

และในหลายๆ กรณ ีความหลงใหลในความรกั

กลายเปนตวัควบคมุและมกันาํไปสูความพนิาศ

ทีแ่นนอน ในเรือ่งนี ้เยาวชนกลบัแสดงความ

ฉลาดนอยกวาในเรือ่งอืน่ๆ เสยีอกี เปนเรือ่ง

ซึ่งพวกเขาปฏิเสธที่จะรับฟงเหตุผล ปญหา

เรื่องการแตงงานดูเหมือนวามีมนตรเสนห

ควบคมุเหนอืพวกเขา พวกเขาไมยอมจาํนน

ตวัเองใหกบัพระเจา ความรูสกึของคนเหลานี้

ถกูโซลามไวและพวกเขาเดนิหนาตอไปอยาง

ลบัๆ ราวกบัวากลวัใครบางคนจะมาแทรกแซง

แผนการของพวกเขา {CCh115.4}

คนจํานวนมากกาํลงัแลนเรอืไปสูทาเรอื

ที่อันตราย พวกเขาตองการผู นํารอง แต

พวกเขาดหูมิน่ทีจ่ะรบัการชวยเหลอืทีจ่าํเปน

อยางยิง่ โดยรูสึกวาตนเองมศีกัยภาพทีจ่ะนาํ

เรือของตนเองได โดยท่ีไมตระหนักวากําลัง

แลนไปชนโขดหนิทีจ่ะทาํใหเรอืแหงความเชือ่

และความสขุของตนอบัปาง. . . . นอกเสยีจาก

วาพวกเขาเปนนกัศกึษาพระวจนะ [พระคมัภีร]

ท่ีขยันขันแข็ง พวกเขาจะทําผิดพลาดอยาง

มหันตซึ่งจะทําใหความสุขของพวกเขาเอง

และของผูอื่นดางพรอยไปทั้งของชีวิตนี้และ

ของชวีติในอนาคต {CCh115.5}

หากชายและหญิงมีนิสัยอธิษฐาน

วันละสองเวลาตอนที่ยังเปนโสด พวกเขา

ควรอธษิฐานเพิม่เปนสีเ่วลาตอวนัเมือ่คาดวา

จะดาํเนนิไปในทางนี ้การแตงงานเปนเรือ่งทีจ่ะ

สงอิทธิพลและผลกระทบตอชีวิตของคุณท้ัง

ในโลกนีแ้ละในโลกทีจ่ะมาถงึ {CCh115.6}

การแตงงานและวิธีการดําเนินงาน

สวนใหญในยคุของเรานัน้บงบอกวาสิง่เหลานี้

เปนเครือ่งหมายหนึง่ของยคุสดุทาย ชายและ

หญิงตางมคีวามดือ้รัน้ หวัแขง็จนกระทัง่ละทิง้

พระเจาออกจากเรือ่งนี ้ศาสนาถกูวางใหพนทาง

เดินราวกับวาไมมีสวนในเรื่องเครงขรึมและ

สาํคญันี ้{CCh115.7}
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คาํแนะนาํของพอแมทีย่าํเกรงพระเจา
ในเมือ่การแตงงานกอใหเกดิความทกุข

มากมาย แลวทําไมหนุมสาวจึงไมยอมเปน

คนฉลาดเลา? ทาํไมจงึรูสกึอยูเสมอวาพวกเขา

ไมตองการคําแนะนําของผูอาวุโสและของ

ผูทีมี่ประสบการณมากกวาเลา? ในงานธรุกจิ

ชายและหญงิตางแสดงออกถึงความระมัดระวงั

เปนอยางสูง กอนที่พวกเขาจะลงมือเขารวม

ธรุกจิสาํคญัใดๆ พวกเขาจะเตรยีมตวัสาํหรบั

งานนั้น เวลา เงินทองและการศึกษาอยาง

ถี่ถวนจะถูกทุมเทใหกับงานนั้น เกลือกวา

พวกเขาจะลมเหลวในธรุกจินัน้ {CCh116.1}

แลวการเขาสูความสัมพันธของการ

แตงงาน ซึง่มีผลกระทบตอคนอกีหลายรุนใน

อนาคตและชวีติอนาคตควรใชความระมัดระวงั

มากกวาสกัเพยีงไร! แทนท่ีจะเปนเชนนีบ้อยครัง้

คนเขาสูชวีติแตงงานอยางเลนๆ และไมเอาจรงิ

เอาจัง หุนหันและดวยอารมณ ตาบอดและ

ขาดการพจิารณาอยางสขุมุรอบคอบ คาํอธบิาย

เดียวสําหรับเรื่องนี้ก็คือซาตานชื่นชอบ

ทีจ่ะเหน็ความทกุขและความหายนะบนโลกนี้

และมนัไดถกัทอตาขายเพือ่ดกัจบัจติวญิญาณ

ทั้งหลาย มันยินดีที่เห็นคนไรความเห็นอก

เห็นใจผูอื่นสูญเสียความสนุกสนานในโลกนี้

และที่พํานักของพวกเขาในโลกที่จะมาถึง

{CCh116.2}

ควรหรือที่บุตรทั้งหลายจะปรึกษา

ความตองการและความโนมเอียงของตนเอง

เทานั้นโดยไมคํานึงถึงคําแนะนําและการ

ตัดสินใจของพอแม? มีบางคนดูเหมือนวา

ไมใสใจแมสักนิดกับความปรารถนาหรือ 

รสนยิมของพอแมหรอืแมกระทัง่การประเมนิ

อยางมีวุฒิภาวะของพวกเขา ความเห็น

แกตัวปดประตูหัวใจของพวกเขาตอความ

สัมพันธระหวางลูกกับพอแม ความนึกคิด

ของหนุมสาวควรไดรับการปลุกใหตื่นขึ้น

เกี่ยวกับเรื่องเชนนี้ พระบัญญัติขอที่ห า

เปนพระบัญญัติข อเดียวที่พวงทายดวย

พระสัญญา แตกลับไดรับการเอาใจใสอยาง

ผวิเผนิและซํา้ยงัถกูผูทีต่กอยูในหลมุรกัละเลย

การดูแคลนความรักของแมและการไมให

เกยีรตแิกความหวงใยของพอเปนบาปทีจ่ะถกู

จารกึไวตอเยาวชนจาํนวนมาก {CCh116.3}

ความผดิพลาดเรือ่งหนึง่ทีร่นุแรงทีส่ดุ

ซึ่งเกี่ยวของกับเรื่องนี้คือ การไมกลาไป

รบกวนและแทรกแซงประสบการณความรัก

ของเยาวชนผูที่ยังไมมีประสบการณ หากมี

เรือ่งใดทีต่องการจบัตามองในทกุแงมมุแลวก็

ตองเปนเรือ่งนี ้การชวยเหลอืจากประสบการณ

ของผูอื่นและการชั่งนํ้าหนักเหตุผลของทั้ง

สองฝายอยางสขุมุรอบคอบนัน้มคีวามจาํเปน

อยางยิง่ เปนเรือ่งทีค่นสวนใหญใหความสนใจ

นอยเกนิไป สหายเยาววยัทัง้หลาย จงนาํพระเจา

และพอแมทีย่าํเกรงพระเจาเขามาเปนทีป่รกึษา

หมัน่อธษิฐานในเรือ่งนี ้{CCh116.4}

คณุถามวา “ควรหรอืทีพ่อแมจะเลอืก

คูครองใหโดยไมคํานึงถึงความนึกคิดหรือ

ความรูสกึของบตุรชายหญงิ” ขาพเจาขอถาม

คุณอยางที่ควรจะเปนวา สมควรหรือที่บุตร

ชายหญิงจะเลือกคูครองโดยไมขอคําแนะนํา

จากพอแมกอนในเมือ่การกระทาํเชนนัน้มผีล

ตอความสุขของพอแมหากทั้งสองมีความรัก



138 ¤íÒá¹Ð¹íÒÊíÒËÃÑº¤ÃÔÊµ¨Ñ¡Ã

ตอลูกๆ ของตน? ควรหรือที่บุตรชายคนน้ัน

ยืนยันที่จะทําตามวิถีทางของตนเองโดย

ไมคํานึงถึงคําคําแนะนําและคําออนวอนของ

พอแม? ขาพเจาตอบอยางหนกัแนนวา ไมได

ไมตองถามหากเขาไมแตงงาน พระบัญญัติ

ขอที่หาหามการกระทําในแนวทางน้ีอยูแลว

“จงใหเกยีรตแิกบดิามารดาของเจาเพือ่อายขุอง

เจาจะไดยืนนานบนแผนดินซ่ึงพระยาหเวห

พระเจาของเจาประทานใหแกเจา” อพยพ

20: 12 นีเ่ปนบญัญตัทิีป่ระกอบดวยพระสญัญา

ซ่ึงพระเจาจะทรงปฏบัิตติามสาํหรบัผูทีเ่ชือ่ฟง

พอแมที่ฉลาดจะไมเลือกคูครองใหลูกๆ โดย

ไมเคารพความตองการของพวกเขาเปนอนัขาด

{CCh116.5}

คณุพอคณุแมทัง้หลายควรตระหนกัถงึ

หนาท่ีท่ีตกอยูกบัพวกเขาในการชีแ้นะความรกั

ของคนหนุมสาว วาพวกเขาจะคลุกคลีอยู

ในกลุ มเพื่อนที่เหมาะสม พวกคุณจะตอง

ตระหนักวาเปนหนาท่ีในการสอนและแสดง

เปนแบบอยาง ดวยการทรงชวยของพระคณุ

ของพระเจาเพื่อป นแตงอุปนิสัยของลูกๆ

ตัง้แตอายเุยาววยัทีส่ดุเพือ่พวกเขาจะบรสิทุธิ์

และสูงสงและจะฝกใฝอยูในสิ่งท่ีดีและสิ่งท่ี

จริงใจซื่อสัตย สิ่งที่เหมือนกันจะดึงดูดสิ่งที่

เหมือนกัน สิ่งที่เหมือนกันจะชื่นชอบสิ่งท่ี

เหมือนกัน จงใหความรักในความจริงและ

ความบริสุทธิ์และความดีถูกปลุกฝงตั้งแต

ตนไวในจิตวิญญาณ และเยาวชนเหลานี้จะ

ไดแสวงหาสังคมของผูที่เปนเจาของอุปนิสัย

เหลาน้ี {CCh117.1}

ขอควรระวังสําหรับผูที่กําลังคิดที่จะ
แตงงาน

เยาวชนวางใจแรงกระตุนทีเ่กดิขึน้อยาง

ปจจุบันทันดวนมากเกินไป พวกเขาไมควร

ปลอยตัวงายเกินไปกับภาพลักษณภายนอก

อนัจบัใจของคูรกั ชวงหาคูดูใจขอความรกัใน

ยคุนีด้าํเนนิไปดวยแผนการอนัหลอกลวงและ

มารยา ซึ่งศัตรูของจิตวิญญาณจะมีบทบาท

มากกวาพระเจา เราจะตองมสีามญัสาํนกึทีด่ี

ในเรื่องนี้ แตโดยความเปนจริงแลวมีการใช

สามญัสาํนกึในเร่ืองนีน้อยเหลอืเกนิ {CCh117.2}

เราตองคอยปองกันการเพอฝน การ

ตกหลมุรักอยางงมงายราวกบัวาเปนโรคเร้ือน

ทีน่ากลวั เยาวชนชายและหญงิมากมายในยคุนี้

ของโลกขาดคณุความด ีดงันัน้จงึตองใชความ

ระมัดระวังเปนอยางย่ิง. . . . ผูท่ีคงถนอม

รกัษาอปุนสัิยทีป่ระเสรฐิแมจะขาดคณุสมบติั

อ่ืนๆ ทีพ่งึปรารถนากมี็ทางทีจ่ะไดมาซึง่คณุคา

ทางฝายศลีธรรมทีแ่ทจรงิ {CCh117.3}

เยาวชนยคุนีข้องโลกจะแสดงออกถงึ

ความรูสกึทางฝายตํา่ทีผ่สมผสานกบัประสบ-

การณทางศาสนาออกมาอยางมากมาย นองสาว

ของดิฉัน พระเจาทรงประสงคใหคุณรับการ

เปลี่ยนแปลงใหม ดิฉันขอรองใหพวกคุณ

เชิดชูความรักของพวกคุณใหสูงขึ้น จงอุทิศ

กาํลงัทางความคดิและความรูสกึของคณุเพือ่

ใหงานทัง้หมดของคณุทาํเพือ่ถวายเกยีรตแิด

พระเจา {CCh117.4}

ทตูของซาตานกาํลงัเฝามองผูทีใ่ชเวลา

สวนใหญของยามคํ่าคืนในชวงหาคูดูใจขอ

ความรักอยู หากคนเหลานี้รูสึกตัว พวกเขา



จะเห็นทูตสวรรคของพระเจากําลังบันทึก

คําพูดและการกระทําของพวกเขา พวกเขา

กาํลงัลวงละเมดิกฎสขุภาพและกฎแหงศลีธรรม

จะเปนความเหมาะสมมากกวาหากพวกเขา

เอาเวลาที่ใชรวมกันกอนการแตงงานไปไว

ในชวงชีวิตหลังสมรส แตโดยทั่วไปแลว

การแตงงานเปนจุดสิ้นสุดของการแสดงถึง

ความรักและความภักดีในชวงเวลาของการ

หาคูดใูจขอความรกั {CCh117.5}

ซาตานรูดวีามนัจะตองจดัการกบัเรือ่งใด

และมันแสดงออกถงึปญญารายกาจในวธิกีาร

ตางๆ เพือ่ดกัจบัจติวญิญาณใหตกลงสูความ

พินาศ มันเฝามองทุกฝกาวท่ีดําเนินไป และ

ใหคาํเสนอแนะมากมายและบอยครัง้จะมกีาร

ปฏิบัติตามคําเสนอแนะเหลานี้มากกวาที่จะ

ทําตามคําแนะนําของพระวจนะของพระเจา

ตาขายอันตรายและถักทออยางละเอียดนี้ได

รับการจัดเตรียมไวอยางชํ่าชองเพื่อดักจับ

ผู เยาวและคนที่ไมใสใจ บอยครั้งมันอาจ

ซอนรูปมาในความกระจาง แตผูที่ตกเปน

เหยื่อของมันจะถูกแทงทะลุดวยความทุกข

โศกมากมาย ผลท่ีตามมาคือเราเห็นความ

หายนะในมนุษยชาตทิกุแหงหน {CCh117.6}

พฤตกิรรมทีไ่มเหมาะสม
การหลอกเลนกับหวัใจเปนอาชญากรรม

ที่ไมถือวาเล็กนอยในสายพระเนตรของ

พระเจาองคผูศกัด์ิสทิธิ ์และถึงกระนัน้ บางคน

จะแสดงความชืน่ชอบหญงิสาวและเรยีกรอง

ความสนใจของพวกเธอและแลวกจ็ากไปตาม

ทางของตนและลมืคาํพดูทัง้หมดทีเ่คยพดูไว

และผลที่จะตามมา เมื่อมีคนหนาใหมเขามา

สูความสนใจของตน พวกเขาก็จะหันเขาหา

คนใหมและกลาวซํ้าคําพูดที่เคยพูดมากอน

ทุมเทความเอาใจใสชนิดเดียวกันใหกับผูอื่น

{CCh118.1}

อารมณเชนนีจ้ะเปดเผยตนเองออกมา

ใหเห็นในชีวิตแตงงาน ความสัมพันธในชีวิต

สมรสไมจําเปนเสมอไปที่จะทําใหความคิด

ทีเ่อาแนไมไดเชนนีม้ัน่คงขึน้ ทาํใหความโลเล

แนวแนขึน้ และตรงตอหลกัการ ความเบือ่หนาย

ตอความซื่อตรงและความคิดท่ีไมบริสุทธิ์จะ

แสดงออกในกริยิาทีไ่มบริสทุธิ ์จงึเปนสิง่สาํคญั

เพียงไรที่เยาวชนตองเตรียมตัวเตรียมใจไว

ใหดี และจงขมใจ และปกปองการกระทํา

ของตนเองเพื่อซาตานจะไมมีทางลอลวง

พวกเขาออกจากทางของความถูกตองได

{CCh118.2}

ชายหนุ มที่ชื่นชอบกับสังคมของ

หญิงสาวและเอาชนะมิตรภาพของเธอโดย

พอแมเธอไมทราบเลยนัน้ ไมใชเปนชายหนุม

คริสเตียนที่มีคุณสมบัติของผูดีตอหญิงสาว

หรือตอพอแมของเธอเลย โดยการติดตอ

อยางลับๆ นี้  เขาอาจมีอิทธิพลเอาชนะ

ความคิดของเธอไดแตในการกระทําเชนนี้

เขาลมเหลวในการแสดงความเปนผูดีและ

ความซื่อตรงของดานจิตวิญญาณซึ่งบุตร

ของพระเจาทุกคนพึงจะมี เพื่อใหบรรลุถึง

เปาหมายของตน พวกเขาเลนบทบาทของ

ความไมซื่อตรงและเปดเผยและเปนไปตาม

มาตรฐานของพระคัมภีรและพิสูจนวาตัวเอง

ไมซือ่สตัยตอผูทีร่กัเขาและพยายามทีจ่ะเปน
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ผูปกปองซื่อสัตยดูแลพวกเขา การสมรสที่

เกิดขึ้นภายใตสภาวการณเชนนี้ไมไดเปนไป

ตามพระวจนะของพระเจา ผูที่จะนําลูกสาว

คนหนึง่ออกไปจากหนาที ่ผูทีท่าํใหความคดิ

ของเธอสบัสนในเรือ่งของพระบญัชาอนัชดัเจน

และในแนวทางบวกของการเชือ่ฟงและการให

เกยีรตแิกพอแมจะไมเปนผูทีซ่ือ่ตรงตอพนัธะ

ของชวีติสมรส {CCh118.3}

“อยาลกัขโมย” นิว้พระหตัถของพระเจา

ทรงจารึกไวบนแผนศลิา ถงึกระนัน้กต็ามยงัมี

การแอบลกัขโมยความรกัดาํเนนิอยูและไมถอื

เปนความผดิ ยงัมีการใชเวลาของการชวงหา

คูดูใจขอความรักกันอยางหลอกลวง มีการ

ติดตออยางลับๆ จนกระทั่งความรักของผูที่

ไมมีประสบการณและไมรูวาสิ่งเหลาน้ีจะนํา

ไปทิศทางใดถูกปดบังจากพอแมและนําไป

มอบใหแกผูที่แสดงตนในทางที่ไมสมคุณคา

สําหรับความรักของเธอ พระคัมภีรตําหนิ

ความไมสตัยซือ่ทกุรปูแบบ {CCh118.4}

ผูท่ีแสดงตนเปนครสิเตยีน ผูซึง่มชีวีติ

ซ่ือตรงและผูทีดู่เหมอืนวาเขาใจทกุเรือ่งทาํผดิ

อยางนากลวัในเรือ่งนีไ้ด พวกเขาแสดงออกถงึ

ความตั้งใจที่แนวแนซ่ึงเหตุผลก็ไมสามารถ

เปลี่ยนได พวกเขาหลงใหลไปกับความรูสึก

และแรงกระตุนในใจของมนุษยจนพวกเขา

ไมมีความตองการคนหาพระคัมภีรและมี

ความสัมพันธใกลชิดกับพระเจา เม่ือไรที่

หญงิสาวหมดความรกันวลสงวนตวั ความมกั

มากในกามที่ตํ่าชาที่สุดก็จะดูเหมือนไมเปน

บาปสักเทาไร อนิจจา ผลอันนากลัวของ

อิทธิพลของผูหญิงในการทําความเลวทราม

อาจเหน็ไดในโลกทกุวนันี ้โดยการยัว่ยวนให

หลงเสนหของ “หญงิแพศยา” สภุาษติ 22:14

คนนับพันถูกกักขังในหองขัง หลายคนปลิด

ชวีติของตนเองและอกีจาํนวนมากทาํใหชวีติ

ของผูอื่นสั้นลง ถอยคําของพระคําแหงการ

ดลใจนั้นสมจริงเพียงไร “เทาของนางกาวลง

ไปสูความตาย ยางเทาของนางมุงตรงไปยัง

แดนคนตาย “ สภุาษติ 5:5 {CCh118.5} 

ดวงประทปีแหงคาํตักเตือนไดจัดวาง

ไวบนทุกเสนทางเดินของชีวิตเพื่อปองกัน

มนษุยชายหญิงจากการเขาใกลแดนอนัตราย

และตองหาม แมจะมีแสงสวางนี้ก็ตามที แต

ก็ยังมีคนมากมายเลือกทางแหงความตาย

ทําสิ่งท่ีตรงขามกับแนวทางของเหตุและผล

โดยไมคํานึงถึงพระบัญญัติของพระเจาและ

ทาทายพระพโิรธของพระองค {CCh119.1}

ผูทีต่องการรกัษาสขุภาพกายใหแขง็แรง

มีความคิดที่เฉียบไวและมีศีลธรรมดี จะตอง

“หลกีหนเีสยีจากตณัหาของคนหนุม” 2 ทโิมธี

2:22 ผูทีใ่ชความพยายามอยางกระตอืรอืรน

และแนวแนเพือ่หามปรามความชัว่รายทีก่ลา

ผงกหัวที่อวดดีขึ้นมาอยูทามกลางพวกเรา

นัน้จะรบัความเกลยีดชงัและถกูใสรายจากคน

ท้ังหลายที่ทําผิด แตพวกเขาจะไดรับเกียรติ

และการตอบแทนจากพระเจา1 {CCh119.2}

R
(1) AH 43-57, 70-75.
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ในสงัคมของครสิเตยีนมคีวามเยน็ชา

เพิกเฉยอยางนาวิตกกังวลตอคําสอนใน

พระวจนะของพระเจาทีว่าดวยเรือ่งการแตงงาน

ของคริสเตียนกับผู ที่ไมเชื่อ คนมากมาย

ทีอ่างตนวารกัและยาํเกรงพระเจาเลอืกทีจ่ะปฏบิตัิ

ตามความฝกใฝของตนเองมากกวาท่ีจะฟง

คําปรึกษาของพระปญญาอันไรที่สิ้นสุดของ

พระเจา ในเรือ่งสาํคญัทีเ่กีย่วของกบัความสขุ

และสวัสดิภาพของท้ังสองฝายสําหรับโลกน้ี

และโลกหนานั้น เหตุผล การตัดสินใจและ

ความยําเกรงพระเจาถูกจัดไวเปนเรื่องรอง

แตแรงกระตุนชั่ววูบอยางหลงงมงาย ความ

ตั้งใจที่ดื้อรั้นกลับถูกปลอยใหเปนผูควบคุม

{CCh120.1}

ชายและหญิงแทนที่จะมีสติและจิต

สํานึกกลับปดตาใหกับขอแนะนําและปดหู

ใหกบัคาํขอรองและคาํวงิวอนของมติรและญาติ

พี่นองรวมทั้งผูรับใชของพระเจา พวกเขา

ถอืวาคาํแนะนาํและคาํตกัเตอืนเปนการเขาไป

แทรกแซงอยางไมเขาทา และมิตรสหายที่

มีความจริงใจพอที่จะไปทัดทานไดกลับถูก

ปฏิบัติราวกับเปนศัตรู ท้ังหมดนี้เปนไปตาม

ที่ซาตานตองการ มันถักทอเวทมนตรคาถา

ครอบงําจิตวิญญาณและจิตวิญญาณนี้ก็

ถูกสะกดใหเคลิบเคลิ้มหลงเสนหไป เหตุผล

ยอมผอนเกราะปองกนัการควบคมุตนเองลง

บนคอของตัณหาราคะ กิเลสความหลงใหล

ท่ีไมผานการชําระเขาครอบครองจนกระทั่ง

สายเกินแก เหย่ือต่ืนขึ้นมาสูชีวิตของความ

ระทมทุกขและการถูกผูกมัด นี่ไมใชภาพที่

วาดขึน้มาจากจนิตนาการแตเปนการบรรยาย

ถงึขอเทจ็จรงิ พระเจาไมทรงเหน็ชอบกบัการ

เขารวมความสัมพันธกับส่ิงที่พระเจาตรัส

หามไวอยางชดัเจน {CCh120.2}

พระเจาทรงบัญชาชนชาติอิสราเอล

ในสมัยโบราณวาอยาไปแตงงานกับชนชาติ

รอบขางทีก่ราบไหวรปูเคารพ “อยาเกีย่วดอง

กบัเขาโดยการแตงงาน อยายกบตุรสาวของ

ทานใหแกบุตรชายของเขา หรือรับบุตรสาว

ของเขามาใหแกบุตรชายของทาน” ดวย

พระปญญาของพระเจา พระองคประทาน

เหตุผลมาดวย พระองคทรงเปดเผยถึงผล

ของการแตงงานเชนนีว้า “เพราะเขาจะทาํให

บุตรชายของทานหันจากการติดตามเรา

ไปปรนนิบัติพระอื่นๆ แลวพระยาหเวหจะ

ทรงพระพิโรธตอทานทั้งหลายและจะทรง

ทาํลายทานอยางรวดเรว็” “เพราะวาทานเปน

ชนชาติบริสุทธิ์สําหรับพระยาหเวหพระเจา

ของทาน พระยาหเวหพระเจาของทานทรง

เลือกทานออกจากชนชาติทั้งสิ้นที่อยู บน

พ้ืนโลก ใหมาเปนชนชาติของพระองค เปน

ของลํ้าคาของพระองค” เฉลยธรรมบัญญัติ
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7:3, 4, 6 {CCh120.3}

พระคริสตธรรมคมัภรีภาคพนัธสญัญา

ใหมมีขอหามที่คลายกันถึงเรื่องการแตงงาน

ระหวางครสิเตยีนและผูทีไ่มเชือ่ อคัรทตูเปาโล

เปดเผยในจดหมายฉบับแรกที่เขียนถึงชาว

โครนิธวา “ตราบใดทีส่ามยีงัมชีวีติอยู ภรรยา

ตองผูกพันกับเขา ถาสามีตายไป นางก็เปน

อิสระที่จะแตงงานกับชายใดก็ไดตามความ

ตองการ แตตองเปนผู ที่เชื่อ ในองคพระผู

เปนเจา” อีกครั้งหนึ่งในจดหมายฉบับที่สอง

ทานเขียนไววา “อยาเขาเทียมแอกกับคน

ที่ไมเชื่อ เพราะวาความชอบธรรมจะมีสวน

อะไรกบัความอธรรม? และความสวางจะมสีวน

กบัความมดืไดอยางไร? พระครสิตกบัเบลอีลั

จะไปดวยกันไดอยางไร? หรือคนที่เชื่อจะมี

สวนอะไรกับคนที่ไมเชื่อ? วิหารของพระเจา

จะตกลงอะไรกบัรปูเคารพ? เพราะวาเราเปน

วหิารของพระเจาผูทรงพระชนม ดงัทีพ่ระเจา

ตรัสไววา ‘เราจะอยูในเขาทั้งหลายและจะ

ดําเนินในหมูพวกเขา เราจะเปนพระเจาของ

พวกเขา และเขาจะเปนประชากรของเรา’

‘ฉะนั้นพวกเจาจงออกจากทามกลางพวก

เขาและจงแยกตัวออกจากเขาท้ังหลาย องค

พระผูเปนเจาไดตรสั อยาแตะตองสิง่ทีไ่มสะอาด

แลวเราจงึจะรบัพวกเจาไว เราจะเปนดงับดิา

ของพวกเจา พวกเจาจะเปนบตุรชาย บตุรหญงิ

ของเรา’ พระเจาผูทรงฤทธานุภาพทัง้สิน้ไดตรสั

ดังนั้น” 1 โครินธ 7:39; 2 โครินธ 6:14-18

{CCh120.4} 

ประชากรของพระเจาจะตองไมยางกราย

เขาไปในดนิแดนตองหาม การแตงงานระหวาง

ผูเชื่อและผูไมเชื่อเปนสิ่งที่พระเจาทรงหาม

แตบอยครั้ง หัวใจที่ยังไมกลับใจทําตาม

ความปรารถนาของตนเองและมกีารแตงงาน

ทีพ่ระเจาไมทรงอนมุติั เพราะเหตุนี ้ชายและ

หญงิมากมายจงึไมมคีวามหวงัและไมมพีระเจา

ในโลกนี ้ความทะเยอทะยานอนัสงางามของ

คนเหลานี้ไดตายไปแลว โดยพันธะของ

สถานการณพวกเขาถกูลามไวในตาขายของ

ซาตาน ผูทีต่กอยูใตการปกครองของความใคร

และแรงกระตุนชัว่วบูจะเกบ็เกีย่วความขมขืน่

ในชีวิตนี้และวิถีทางของพวกเขาจะจบลง

ดวยการสูญเสียจิตวิญญาณของพวกเขาไป

{CCh121.1}

ผูที่แสดงตนวามีความจริงเหยียบยํ่า

นํ้าพระทัยของพระเจาดวยการแตงงานกับ

ผูที่ไมเชื่อ พวกเขาตองสูญเสียความเมตตา

ของพระองคและตองตรากตรําอยางขมขื่น

ในการกลบัใจ ผูทีไ่มเชือ่อาจมคีณุสมบตัดิาน

ศลีธรรมอยางลํา้เลศิ แตความจรงิทีเ่ขาหรอืเธอ

ไมไดตอบสนองตอสิทธิอํานาจของพระเจา

และละเลยความรอดอนัยิง่ใหญจงึเปนเหตผุล

เพียงพอที่ความผูกพันเชนนี้เกิดขึ้นไมได

อปุนสิยัของผูทีไ่มเชือ่กค็ลายคลงึกบัชายหนุม

ทีพ่ระเยซตูรสัพระดาํรสันีก้บัเขาวา “ทานยงั

ขาดอยูอยางหนึง่” มาระโก 10:21 สิง่หนึง่นัน้

เปนสิง่ทีจ่าํเปนอยางยิง่ {CCh121.2} 

“สองคนจะเดินไปด วยกันได หรือ
นอกจากทัง้สองจะไดตกลงกนัไวกอน?”

บางคร้ังมคีาํขอความเหน็ใจวาผูท่ีไมเชือ่

เห็นดวยกับศาสนาเปนอยางดีและนั่นก็เปน



คุณสมบัติทั้งหมดที่เพียงพอแลวซึ่งคูสมรส

พึงตองการยกเวนอยูเรื่องเดียวนั่นคือเขา

ไมเปนคริสเตียน ถึงแมลึกๆ ในใจผูเชื่อจะ

รูดีวาการผูกความสัมพันธกันตลอดชีวิตกับ

ผูทีไ่มเชือ่เปนเรือ่งทีไ่มเหมาะสม แตถงึกระนัน้

เกาในสิบรายจะปลอยใหความลําเอียงได

ชยัชนะ ความตกตํา่ฝายจติวญิญาณเริม่ตนขึน้

ในวินาทีที่ปฏิญาณตนบนธรรมาสน ความ

ศรัทธาแรงกลาฝายศาสนาจะลดลงไปและ

ปอมปราการแขง็แกรงจะพงัทลายไปทลีะปอม

จะกระทั่งทั้งสองฝายยืนเคียงขางอยูใตรม

ธงดําของซาตาน แมขณะอยู ในงานเลี้ยง

ฉลองสมรส วิญญาณทางโลกกําชัยอยูเหนือ

จติสาํนกึ ความเชือ่ และความจรงิไปแลว ใน

บานใหม ชวงเวลาแหงการอธิษฐานไมไดรบั

การเทิดทูนเกียรติ เจาสาวและเจาบาวเลือก

ซึง่กนัและกนัและละทิง้พระเยซูไป {CCh121.3}

ในชวงแรก ผูทีไ่มเชือ่อาจไมแสดงออก

ถึงการตอตานเรื่องนี้ในความสัมพันธใหม

แตเมื่อมีการนําเสนอใหสนใจและพิจารณา

ถึงเรื่องความจริงในพระคัมภีร เขาก็จะเกิด

ความรูสึกขึ้นมาทันทีวา “คุณแตงงานกับเรา

ทั้งๆที่รูวาเราเปนคนแบบใด อยามากวนใจ

เราอีกจากนี้ไป ขอใหรูวาเธอตองหยุดพูดถึง

ความคดิประหลาดของเธอเสียที” หากผูเชื่อ

จะแสดงถึงความจริงใจพิเศษตอความเชื่อ

ของตนแลวก็จะดูเหมือนวาเขาแสดงตน

อยางไมปรานีตออีกฝายหนึ่งซึ่งไมสนใจ

ประสบการณของครสิเตยีนเลย {CCh121.4} 

ผู เชื่ออาจใหเหตุผลอธิบายวา ใน

ความสัมพันธใหมของเขา เขาตองยอมออน

ตอคูชีวิตที่เขาเลือกมาเองบาง พวกเขาพา

กันไปสนุกสนานในงานสังคมและทางโลก

ในชวงแรกมคีวามรูสกึลงัเลทีจ่ะประกาศกบัเขา

แตความสนใจเรือ่งของสจัธรรมความจรงินัน้

เริ่มลดนอยลงไปเรื่อยๆ และความเชื่อก็จะ

แลกเปลี่ยนกับความสงสัยและความไมเชื่อ

ไมมีผูใดจะสงสัยเลยวาผูเชื่อที่ครั้งหนึ่งเคย

เปนผูติดตามพระคริสตอยางมั่นคง เอาใจใส

และอทุศิตนจะกลายเปนคนชางสงสยั หวาด

หวัน่ไดถงึขนาดนี ้โอ การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิ

จากการแตงงานทีไ่มฉลาดเลย {CCh121.5} 

การเปนพนัธมติรกบัทางโลกเปนเร่ือง

อันตราย ซาตานรูดีวาในชั่วโมงของการรวม

เปนพยานในพิธีสมรสนั้น ชายหนุ มและ

หญิงสาวเหลานั้นไดปดฉากประวัติศาสตร

ประสบการณทางศาสนาและประโยชนทีไ่ดรบั

ของพวกเขา พวกเขาหลงหายไปจากพระครสิต

ในระยะหนึ่งพวกเขาอาจพยายามดํารงชีวิต

แบบคริสเตียน แตความพยายามที่ดิ้นรน

ไปนั้นตองตอสูกับอิทธิพลท่ีเหนียวแนนใน

ทศิทางตรงขาม ครัง้หนึง่ การพดูถงึความเชือ่

และความหวังเปนสิทธิพิเศษและความสุข

สาํหรับพวกเขา แตแลวพวกเขากลายเปนคน

ทีไ่มยนิดแีมจะเอยถงึเรือ่งนีอ้กีเพราะทราบดี

วาคนที่เขาไปเชื่อมสัมพันธของชะตาชีวิต

ดวยกนันัน้ไมสนใจถงึเรือ่งนี ้ผลทีต่ามมาคอื

ความเชือ่ในความจรงิอนัเปนทีร่กัยิง่ไดตายจาก

หัวใจไป และซาตานถักใยแหงความสงสัย

อยางเงยีบๆ รอบตวัเขาไว {CCh122.1} 

“สองคนจะเดินไปดวยกันไดหรือ

นอกจากวาทั้งสองจะไดตกลงกันไวกอน?”
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อาโมส 3:3 “ถาในพวกทานสองคนจะรวมใจกัน

ทูลขอสิ่งหนึ่งสิ่งใดในโลก พระบิดาของเรา

ผูสถิตในสวรรคก็จะทรงทําสิ่งนั้นให” มัทธิว

18:19 แตภาพนัน้จะประหลาดเพยีงไร ในขณะ

ทีค่นหนึง่ใสใจอยูกบัการเฝาเดีย่ว อกีคนกลบั

เย็นชา ไมสนใจ ในขณะที่คนหนึ่งแสวงหา

ทางไปสูชีวิตนิรันดร อีกคนกลับเดินอยูบน

ทางหลวงแหงความมรณา {CCh122.2} 

คนนบัรอยสละทิง้พระครสิตและสวรรค

ไปอนัเนือ่งจากการแตงงานกบัผูทีไ่มเชือ่ เปน

ไปไดไหมวาความรกัและการสามคัคธีรรมกบั

พระครสิตน้ันมีคณุคานอยเกนิไปสาํหรบัพวก

เขาจนพวกเขาปรารถนาที่จะคบมนุษยมตะ

ผูนาสงสารมาเปนเพื่อนมากกวา สวรรคมี

ค าน อยเกินไปจนพวกเขายินยอมเสี่ยง

ความสขุนัน้เพือ่คนหนึง่ทีไ่มมีความรกัสาํหรบั

พระผูชวยใหรอดผูทรงลํ้าคายิ่งกระนั้นเชียว

หรอื? {CCh122.3} 

คําตอบของคริสเตียนที่ควรมอบแก
ผูไมเชือ่

ครสิเตยีนทกุคนควรทาํเชนไรเมือ่ตก

อยู ในสภาพของการทดสอบซ่ึงจะพิสูจน

ความมั่นคงของหลักการทางศาสนาดวย

ความแนวแนสมควรแกการปฏิบัติตาม เขา

ควรพูดอยางตรงไปตรงมาวา “ขาพเจาเปน

คริสเตียนที่มีธรรมะอยูในใจ ขาพเจาเชื่อวา

วันที่เจ็ดของสัปดาหเปนวันสะบาโตของ

พระคัมภีร ความเชื่อและหลักการของเรา

ทัง้สองนัน้นาํเราไปคนละทาง เราจะไมมทีาง

อยูรวมกนัอยางมีความสขุเพราะเมือ่ขาพเจา

ดําเนินตอไปเพื่อใหมีความรูในนํ้าพระทัย

ของพระเจาใหสมบูรณยิ่งขึ้น ขาพเจาจะยิ่ง

ไมเหมอืนชาวโลกและจะซมึซบัความไพบลูย

ของพระคริสตมากยิ่งขึ้น หากคุณยังมอง

ไมเห็นความนารักของพระคริสตตอไปอีก

ไมสนใจเรื่องของความจริง คุณจะรักโลกที่

ขาพเจารักไมไดในขณะที่ขาพเจารักสิ่งของ

ของพระเจา ซึ่งเปนส่ิงท่ีคุณไมรัก เรื่องของ

ฝายจติวญิญาณจะตองรบัรูโดยฝายจติวญิญาณ

เมื่อปราศจากการรับรูฝายจิตวิญญาณ คุณ

กจ็ะมองไมเหน็สิง่ทีพ่ระเจาทรงอางเปนเจาของ

ในตวัขาพเจาหรอืตระหนกัถึงพันธะหนาที่ของ

ขาพเจาที่มีตอพระอาจารยผู เปนนายของ

ขาพเจา ฉะนัน้คณุกจ็ะรูสกึวาขาพเจาทอดท้ิง

คุณไปเพื่อทําหนาที่ทางศาสนา คุณจะไมมี

ความสุข คุณจะอิจฉาขาพเจาอันเนื่องจาก

ความรกัทีข่าพเจาถวายใหพระเจา และขาพเจา

ก็จะอยูในความเชื่อทางศาสนาของขาพเจา

ตามลําพัง เม่ือใดที่ความคิดเห็นของคุณ

เปล่ียนแปลงไป เมื่อใดที่ดวงใจของคุณจะ

ตอบสนองตอการทรงเรียกของพระเจาและ

คณุเรยีนรูความรกัของพระผูชวยใหรอดแลว

เมื่อนั้นความสัมพันธของเราทั้งสองอาจ

เริม่ตนใหมได” {CCh122.4} 

ผูเชื่อคนนี้จึงเสียสละเพื่อพระคริสต

ซึ่งเปนสิ่งที่จิตสํานึกเห็นดีดวยและซึ่งแสดง

ใหเห็นวาเขาใหคุณคาแกชีวิตนิรันดรสูงเกิน

กวาที่จะยอมเสี่ยงกับการสูญเสียมันไป เขา

รูสกึวาการครอบครองความเปนโสดตอไปยงั

ดีกวาการเอาผลประโยชนของชีวิตไปผูกมัด

กับคนที่เลือกโลกมากกวาเลือกพระเยซูและ



ผู ที่จะพรากเขาออกหางจากกางเขนของ

พระครสิต {CCh123.1} 

เปนการดีกวาที่จะยกเลิกการหมั้นที่
เบาปญญา 

มเีพยีงในพระครสิตเทานัน้ทีพ่นัธมติร

ทางการแตงงานจงึจะกอรางไดอยางปลอดภยั

ความรกัของมนษุยควรดงึการผกูมดัอนัใกลชดิ

ทีส่ดุจากความรกัของพระเจามาเปนแบบอยาง

ที่ใดที่มีพระคริสตครอบครอง ที่นั่นจึงจะมี

ความรักที่ลึกซึ้ง แทจริงและไมเห็นแกตัว

{CCh123.2} 

ถึงแมไดประกอบพิธีหมั้นไปแลว

โดยที่ยังไมไดรูจักอุปนิสัยที่แทจริงของผูที่

คุณจะเอาชีวิตไปผูกพันดวย ก็อยาคิดวาพิธี

หมั้นนั้นจะทําใหคุณจําเปนตองเอาตัวคุณ

เขาไปสูพิธีของการปฏิญาณและเอาตัวไป

ผูกพันกับคนที่คุณจะรักและใหความเคารพ

ไมได ใหใชความระมัดระวังในเรื่องของการ

จะเขาสูพิธีหม้ันที่มีเง่ือนไข แตจะเปนการดี

เปนการเหมาะสมอยางยิง่ทีจ่ะถอนหมัน้กอน

วันแตงงานดีกวาไปแยกทางกันในภายหลัง

เหมือนทีค่นมากมายทาํกนั {CCh123.3} 

แตคุณอาจพูดวา “แตขาพเจาไดทํา

สญัญาไปแลว และจะใหกลบัคาํพดูไดอยางไร?”

ดิฉันขอตอบวา หากคุณไดทําสัญญาขัดแยง

กับพระคัมภีร จงใชทุกความพยายามของ

คณุกลบัคาํพดูของคณุโดยไมรอชา และดวย

ความถอมตนตอหนาพระพักตรพระเจา จง

รบัผดิจากการหลงเสนหทีเ่รงคณุใหเขาสูการ

ปฏิญาณ เปนการดีกวาเสียอีกที่คุณจะเอา

สัญญานั้นกลับคืนมา เพราะความยําเกรง

พระเจา และดีกวาการรักษาสัญญาไวและ

ในที่สุดลบหลู เกียรติพระผู สร างของคุณ

{CCh123.4} 

ขอใหทุกยางกาวท่ีนําไปสูพันธมิตร

ของการแตงงานมลีกัษณะของความถอมตน

เรียบงาย จริงใจและมีเปาหมายอยางจริงจัง

เพือ่เปนทีพ่อพระทยัพระเจาและถวายเกยีรติ

พระองค การสมรสสงผลตอชีวิตในภายหลัง

ของทัง้ชวีติในโลกนีแ้ละโลกทีจ่ะมาถงึ ครสิเตยีน

ท่ีซื่อสัตยจะไมวางแผนการใดที่พระเจาไม

ทรงเหน็ชอบ {CCh123.5} 

หวัใจเรยีกรองหาความรกัแบบมนษุย

แตความรกัแบบนีไ้มมัน่คงพอหรอืบรสิทุธิพ์อ

หรอืมคีณุคาพอทีจ่ะเปนแหลงทดแทนความรกั

ของพระเยซู ในพระผูชวยใหรอดของเธอ

เทานั้นที่ภรรยาจะพบสติปญญา พละกําลัง

และพระคณุทีจ่ะเผชญิกบัความกงัวล ภาระและ

ความทุกขของชีวิต เธอจะตองรับพระองค

เปนกาํลงัและเปนพระผูทรงนาํ จงใหหญงิสาว

มอบถวายตวัใหพระครสิตกอนทีเ่ธอจะมอบตวั

เองใหกับมิตรสหายทางโลกและเขาสูความ

สัมพันธที่จะขัดแยงกับความสัมพันธกับ

พระเจา ผูที่จะพบความสุขที่แทจริงจะตองมี

พระพรของสวรรคอยูเหนือทุกส่ิงท่ีเขาเปน

เจาของและในทกุสิง่ทีเ่ขากระทาํ การไมเชือ่ฟง

พระเจาเปนตนเหตุใหใจและครอบครัวมาก

มายเกดิความทกุขยาก นองสาวของดฉินั เวน

เสียแตวาคุณตองการบานที่มีเงามืดปกคลุม

อยูตลอดเวลา จงอยาไปผกูมดัตัวของคณุกบั

ผูใดทีเ่ปนศตัรขูองพระเจา {CCh123.6} 
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คําแนะนําสําหรับผูที่กลับใจคนเดียว
หลงัการแตงงาน 

ผูที่เขาสูความสัมพันธของการสมรส
กอนการรับเชื่อจากการกลับใจของเขา เขา
จะมีพนัธะทีต่องสตัยซือ่ตอคูสมรสมากยิง่ขึน้
ทัง้สองจะมีความแตกตางกนัในความเชือ่ทาง
ศาสนามากเพียงไร ถึงกระน้ันขอเรียกรอง

ของพระเจาจะตองอยูเหนือทุกสัมพันธภาพ
ทางโลก แมวาจะนําไปสู การทดลองและ
การกดขี่ขมเหงก็ตาม ดวยวิญญาณแหง
ความรักและความถอมตน ความจงรักภักดี
น้ีอาจมีอิทธิพลในการเอาชนะผูที่ไมเชื่อได1

{CCh123.7}

R

(1) AH 48, 49, 61-69.`
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พระเจาทรงสรางหญิงคนหนึง่จากชาย

เพื่อใหหญิงคนนั้นเปนเพื่อนคู ใจและเปน

ผูชวยที่เหมาะสมของเขา เพ่ือรวมเปนหนึ่ง

เดียวกับเขา ใหกําลังใจ หนุนใจและเปน

พระพรแกเขา ในสวนของเขา เขาจะเปน

ผูชวยเหลือที่เขมแข็งของเธอ ทุกคนที่เขาสู

สถาบันการแตงงานดวยเปาหมายท่ีบริสุทธิ์

ศักดิ์สิทธนี้ซึ่งไดแกผู เปนสามีที่ต องการ

ความรักบริสุทธิ์จากหัวใจของหญิงคนหนึ่ง

ผูเปนภรรยา ผูที่จะทําใหอุปนิสัยของสามี

ของเธอออนนอมลงและปรับปรุงใหดีย่ิงขึ้น

เพื่อบรรลุความสําเร็จตามพระประสงคของ

พระเจาทีม่ไีวสาํหรบัคนทัง้สอง {CCh125.1}

พระคริสตเสด็จมาไมใชเพื่อทําลาย

สถาบนันี ้แตเพือ่นําสถาบันน้ีกลบัคนืสูสภาพ

ที่บริสุทธิ์และสูงสงดังเดิม พระองคเสด็จมา

เพื่อนําพระฉายาดานศีลธรรมของพระเจา

กลับคืนมาสูมนุษยและพระองคทรงเริ่มพระ

ราชกิจของพระองคโดยการรับรองความ

สมัพนัธของการแตงงานนี ้{CCh125.2}

พระองคผูประทานเอวาแกอาดมัเพือ่

ใหเปนผูชวยทีเ่หมาะสมนัน้ทรงประกอบการ

อศัจรรยครัง้แรกในงานเลีย้งสมรส ในหองโถง

ของการจดัเลีย้งทีม่ติรสหายและญาตทิัง้หลาย

กาํลงัรวมฉลองกนัดวยความชืน่ชมยนิดอียูนัน้

พระคริสตทรงเริ่มตนพันธกิจตอสาธารณชน

ของพระองคเปนครั้งแรก ฉะนั้น พระองค

ทรงรับรองการสมรส โดยทรงเหน็ชอบดวยวา

เปนสถาบันที่พระองคเองทรงสถาปนาขึ้น

พระองคทรงเจิมและกําหนดใหชายกับหญิง

จะตองผูกพันกันดวยพิธีสมรสอันศักด์ิสิทธิ์

เพือ่เลีย้งดคูรอบครัวท่ีมสีมาชกิอนัทรงเกยีรติ

สมควรเปนที่ยอมรับใหรวมเปนสมาชิกของ

ครอบครวัเบือ้งบน {CCh125.3}

พธิสีมรสควรเรยีบงายและมีความสขุ
ความรักของพระเจาที่แผออกจาก

พระครสิตไมเคยเลยทีจ่ะทาํลายความรกัของ

มนุษย แตจะรวบรวมความรักของมนุษย

เขาดวยกัน โดยอาศัยความรักของพระเจา

ความรกัของมนษุยจะมคีวามละเอยีดออนและ

บริสุทธิ์ขึ้น มีความสูงสงและสงางามขึ้น

ความรักของมนุษยจะไมเกิดผลที่มีคุณคา

จนกระทัง่ไดเขารวมประสานกบัพระลกัษณะ

ของพระเจาและฝกใหเตบิโตขึน้ตามแนวทาง

สูสวรรค พระเยซูทรงประสงคที่จะเห็นการ

แตงงานที่มีความสุขและบรรยากาศรอบ

เตาผงิทีอ่บอุน {CCh125.4}

พระคมัภีรบนัทกึไววาทัง้พระเยซแูละ

สาวกของพระองคไดรบัเชญิไปรวมงานเลีย้ง

สมรสนั้น [ที่หมูบานคานา] เมื่อคริสเตียน

ไดรบัเชญิใหเขารวมงานพธีิสมรส พระครสิต
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ไมอนญุาตใหเขาพดูวา เราไมควรเขารวมใน

วโรกาสที่นาชื่นชมยินดีนี้ ดวยการทรงเขา

รวมงานเลีย้งนี ้พระครสิตทรงสอนวาพระองค

ทรงประสงคใหเราชืน่ชมกบัผูทีช่ืน่ชมในการ

ปฏิบัติตามบทบัญญัติของพระองค พระองค

ทรงไมเคยหามปรามงานฉลองทีบ่รสิทุธิข์อง

มนษุยเมือ่ใดทีท่าํไปตามกฎบญัญตัขิองสวรรค

การชมุนมุทีพ่ระครสิตทรงใหเกยีรตใินการเขา

รวมจงึเปนสิง่ถกูตองทีผู่ตดิตามจะเขารวมดวย

หลงัจากทีท่รงเขารวมงานเลีย้งนีแ้ลว พระครสิต

ทรงเขารวมงานเลี้ยงอื่นๆ มากมายโดยทรง

ชําระงานเหลานี้ดวยการปรากฏพระองค

ในงานและการประทานคําสอนของพระองค

ไมมเีหตผุลใดเลยทีเ่ราจะจดังานอยางเอกิเกรกิ

หรือเพื่อโออวดอยางยิ่งใหญแมวาคูสมรสจะ

เหมาะสมซึง่กนัและกนัเปนอยางยิง่มากเพยีงไร

กต็ามท ี{CCh125.5}

ดิฉันมีความรูสึกอยางนี้อยูเสมอวา

เปนการไมเหมาะสมอยางยิง่ทีเ่หน็พธิสีมรสนี้

ไปเกีย่วพนักบัความสนกุสนานและความราเรงิ

รวมทัง้การเสแสรงในบางส่ิงบางอยาง ขออยา

เปนเชนนัน้เลย การแตงงานเปนพธิทีีพ่ระเจา

ทรงเจมิตัง้ไวแลว ซึง่เราตองถอืวามคีวามสขุมุ

และนาเครงขรึมที่สุด ความสัมพันธของ

ครอบครวักอตัง้ขึน้บนโลกนีเ้พือ่สาํแดงใหเหน็

ถึงลักษณะของครอบครัวบนสวรรควาเปน

เชนใด พระสิริของพระเจาจะตองไดรับการ

สถาปนาเปนอนัดบัแรก1 {CCh125.6}

คาํแนะนาํสาํหรบัคูสมรสใหม
พี่นองชายหญิงท่ีรักของดิฉัน คุณได

เขารวมพนัธสญัญาตลอดชวีติของคณุทัง้สอง

แลว การศึกษาเก่ียวกับชีวิตสมรสของคุณ

เริม่ตนแลว ปทีห่นึง่ของชวีติสมรสเปนปแหง

ประสบการณ เปนปที่สามีและภรรยาตาง

เรียนรูถึงอุปนิสัยที่ตนเองยังไมรูของอีกฝาย

หนึ่ง ดังเชนเด็กเรียนรูบทเรียนในโรงเรียน

ในปแรกของชวีติสมรส จงอยาใหบทเรยีนบท

ใดบทหนึง่ทาํใหความสขุของอนาคตมตีาํหนิ

{CCh126.1}

การเขาใจถึงความสัมพันธของชีวิต

สมรสเปนภารกิจที่ตองทําตลอดชีวิต ผู ที่

แตงงานแลวไดเขาเรียนท่ีโรงเรียนแหงหนึ่ง

ซึ่งในชั่วชีวิตของพวกเขาจะไมมีวันสําเร็จ

การศึกษา นองชายของดิฉันเอย บัดนี้เวลา

และกาํลงัรวมทัง้ความสขุของภรรยาของคณุ

ไดมาผูกติดกับของคุณแลว อิทธิพลของคุณ

ที่อยูเหนือเธออาจเปนรสชาติแหงชีวิตท่ีนํา

ไปสูชีวิตหรือนําไปสูความตาย จงระวังให

ยิง่ยวดอยาไปทาํลายชวีติของเธอ {CCh126.2}

นองสาวของดิฉันเอย บัดนี้คุณจะได

เริ่มเรียนบทเรียนภาคปฏิบัติบทที่หนึ่งของ

ความรับผิดชอบในชีวิตสมรส จงตั้งใจเรียน

บทเรียนเหลานี้อยางซื่อสัตยทุกวัน อยา

ปลอยโอกาสใหแกความไมพอใจหรอือารมณ

หงุดหงิด จงอยาหวังคอยชีวิตท่ีสบายและ

ไมตองทาํอะไร จงเฝาระวงัตอตานเสนทางทีน่าํ

ไปสูความเหน็แกตวัอยูตลอดเวลา {CCh126.3}

ในชีวิตคูของคณุ ความรกัของคณุจะ

ตองเปนสวนประกอบที่คอยเสริมความสุข

ซึ่งกันและกัน แตละคนจะตองคอยดูแล

เอาใจใสความสุขของอีกคนหนึ่ง นี่ เป น



พระประสงคของพระเจาในเรื่องของคุณ ใน

ขณะที่คุณตองสานเขารวมเปนหนึ่งนั้น ไมมี

ผูหนึง่ผูใดตองสญูเสียความเปนตวัของตวัเอง

พระเจาทรงเปนเจาของของตัวตนของคุณ

คณุควรทูลถามพระเจาวาสิง่ใดถ ู  กตอง สิง่ใดผดิ

ขาพเจาจะปฏบิตัติามพระประสงคในการทรง

สรางของตัวขาพเจาใหดีที่สุดไดอยางไร

“ทานทัง้หลายไมใชเจาของตวัทานเอง เพราะ

วาพระเจาทรงซื้อทานไวแลวดวยราคาสูง

ฉะนั้นจงถวายพระเกียรติแดพระเจาดวย

รางกายของทานเถิด” 1 โครินธ 6:19, 20

ความรักของคุณที่มีตอเรื่องของมนุษยนั้น

ตองเปนอันดับรองของความรักของคุณที่มี

ตอพระเจา ความบริบูรณของความรักของ

คุณจะตองไหลไปสูพระองคผูประทานชีวิต

เพื่อคุณ การดํารงชีวิตอยู เพื่อพระคริสต

จิตวญิญาณจะสงความรกัทีด่ทีีส่ดุและสงางาม

ที่สุดถวายพระองค ความรักยิ่งใหญของคุณ

ไหลไปสูพระองคผูทรงสิ้นพระชนมเพ่ือคุณ

หรือไม? หากใช ความรักของคุณที่มีใหแก

กันและกันจะมุงไปตามรูปแบบของสวรรค

{CCh126.4}

ความรักอาจใสดั่งแกวเจียระไนและ

งดงามในความบริสุทธิ์ ถึงกระนั้นรักนั้นอาจ

ไมลึกซึ้งเพราะยังไมไดผานการทดสอบและ

พิสูจน จงใหพระคริสตมาเปนอันดับแรก

และอันดับสุดทายรวมทั้งดีที่สุดในทุกสิ่ง จง

มองไปยงัพระองคอยูตลอดเวลาและความรกั

ของคุณที่ถวายแดพระองคจะมีความลึกซึ้ง

และเขมแข็งยิ่งขึ้นทุกวันเม่ือตกอยูภายใต

การทดสอบ และขณะท่ีความรักของคุณท่ี

ถวายพระองคเพิ่มขึ้น ความรักของคุณที่มี

ตอกนัจะลกึซึง้และหนกัแนนยิง่ขึน้ “เราทกุคน

ไมมีผาคลุมหนาแลว และมองดูพระรัศมี

ขององคพระผูเปนเจา แลวเราก็ไดรับการ

เปลี่ยนแปลงใหเปนเหมือนพระฉายาของ

พระองคโดยมีศักด์ิศรีเป นลําดับขึ้นไป”

2 โครนิธ 3:18 {CCh126.6 

บัดนี้คุณมีหนาที่ๆ ตองทําซึ่งกอน

แตงงานนัน้คณุไมม ี“จงสวมใจเมตตา ใจกรณุา

ใจถอม ใจสภุาพออนโยน จงอดทนตอกนัและ”

“จงดําเนินชีวิตในความรักเชนเดียวกับที่

พระครสิตทรงรกัเรา” จงตัง้ใจศกึษาคาํแนะนาํ

ตอไปนี ้“สวนภรรยาจงยอมเชือ่ฟงสามขีองตน

เหมอืนยอมเชือ่ฟงองคพระผูเปนเจา เพราะวา

สามีเปนศีรษะของภรรยาเหมือนพระคริสต

ทรงเปนศรีษะของครสิตจกัร. . . . ครสิตจกัร

ยอมเชื่อฟงพระคริสตอยางไร ภรรยาก็ควร

ยอมเชื่อฟงสามีทุกประการอยางนั้น สวน

สามีก็จงรักภรรยาของตน เหมือนพระคริสต

ทรงรักคริสตจักรและประทานพระองคเอง

เพื่อคริสตจักร” โคโลสี 3:12-13 เอเฟซัส

5:2, 22-25 {CCh126.7}

การแตงงาน นัน่คอืการผกูพนัเปนหนึง่

ตลอดชีวิต เปนสัญลักษณของการผูกพัน

เปนหนึง่ระหวางพระครสิตกบัครสิตจกัรของ

พระองค วญิญาณทีพ่ระครสิตทรงสาํแดงตอ

ครสิตจกัรเปนวญิญาณทีส่ามแีละภรรยาตอง

แสดงตอกนัและกนั {CCh127.1}

ท้ังสามีและภรรยาไมควรเรียกรอง

ความเปนใหญในการปกครอง พระเจาทรง

วางหลักการท่ีจะเปนแนวทางนําในเรื่องนี้ไว
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อยูแลว สามีจะตองทะนุถนอมและรักภรรยา

เหมือนพระคริสตทรงทะนุถนอมและรัก

คริสตจักร และภรรยาจะตองเคารพและรัก

สามีของเธอ ทั้งสองจะตองปลูกฝงวิญญาณ

แหงความเมตตาโดยตัง้ใจอยางแนวแนวาจะ

ไมทําลายหรือทําใหอีกฝายหน่ึงเศราเสียใจ

{CCh127.2}

นองชายและนองสาวทีร่กัของดฉินัเอย

คุณทั้งสองมีความตั้งใจอยางแรงกลาทั้งคู 

คณุอาจใชพลงัอาํนาจนีใ้หเปนพระพรยิง่ใหญ

หรอืเปนการสาปแชงแกตวัคณุและแกผูทีค่ณุ

ติดตอดวย โปรดอยาบังคับซึ่งกันและกันให

ทําสิ่งที่ตนเองปรารถนา คุณไมอาจทําเชนนี้

และยังคงรักษาความรักของกันและกันไวได

การแสดงออกถงึความตัง้ใจของตนเองอยาง

แรงกลาจะทําลายสันติสุขและความสุขของ

ครอบครวั อยาใหชวีติสมรสของคณุเปนชวีติ

ที่ตอสู ขัดแยงกัน หากคุณทําเชนนี้คุณจะ

ไมมีความสุขทั้งคู จงมีความเมตตาในคําพูด

และออนนอมในการกระทํา เสียสละความ

ตองการของตนเอง จงเฝาระวงัคาํพดูของคณุ

เพราะมีผลในทางดหีรอืทางเลว อยาปลอยให

ถอยคําเสียดสีเขามายังคําพูดของคุณ จงนํา

ความหอมอบอวลในพระลกัษณะของพระครสิต

เขามาสูชวีติคูของคณุ {CCh127.3}

กอนที่ชายใดจะเขาผูกพันในความ

สัมพันธอันใกลชิดของการแตงงาน เขาควร

ศกึษาวธิคีวบคมุตนเองและวธิสีือ่สมัพนัธกบั

ผูอืน่ {CCh127.4}

นองชายของดิฉนัเอย จงมีความเมตตา

ความอดทนและการขมใจ จงจําไววาภรรยา

ของคณุไดรบัตัวคณุไวเปนสามขีองเธอ ไมใช

ใหคุณมาปกครองเธอ แตเพื่อใหคุณเปนผู

ชวยเหลือเธอ จงอยายกตนขมทานและเปน

เผดจ็การ จงอยาดนัทรุงัเอาความประสงคของ

คณุมาบงัคบัภรรยาใหทาํในสิง่ทีค่ณุตองการ

จงจําไววาเธอก็มีความปรารถนาของเธอเอง

และเธออาจตองการทําตามวิถีทางของเธอ

มากพอๆ กบัทีค่ณุตองการทาํของตวัคณุเอง

จงระลกึไวดวยวา คณุมขีอไดเปรยีบของการ

มปีระสบการณทีก่วางกวา จงเปนคนเหน็อก

เหน็ใจและออนโยนสภุาพ “ปญญาจากเบือ้งบน

นัน้บรสิทุธ์ิเปนประการแรก แลวจงึเปนความ

สงบสุข การผอนหนักผอนเบา การยอมรับ

ฟง การเต็มเปยมดวยความเมตตาและผลดี

ตางๆ” ยากอบ 3:17 {CCh127.5}

นองชายและนองสาวที่รักของดิฉัน

จงจําไววา พระเจาทรงเปนความรักและโดย

พระคุณของพระองค คุณจะประสบความ

สําเร็จในการทําใหแตละคนมีความสุข ตาม

คําปฏิญาณในพิธีสมรสที่คุณสัญญาวาจะทํา

และโดยฤทธานภุาพของพระผูไถ คณุสามารถ

ทํางานดวยสติปญญาและพละกําลังที่จะ

ชวยชีวิตคดงอบางชีวิตใหตรงในพระเจาได

มสีิง่ใดบางท่ีพระคริสตทําไมได? พระองคทรง

ความบรบิรูณในพระปญญา ในความชอบธรรม

ในความรกั จงอยาปดขงัตวัเองไวกบัตวัคณุเอง

จงพอใจที่จะทุมเทความรักทั้งหมดใหแกกัน

และกัน จงฉวยเอาทุกโอกาส เพื่อมีสวนใน

การใหความสขุแกผูทีอ่ยูรอบตวัคณุ แบงปน

ความรักของคุณกับพวกเขา คําพูดที่เมตตา

สายตาแหงความเห็นใจ การแสดงออกถึง



การชื่นชม จะมีประโยชนแกผูที่กําลังดิ้นรน

โดดเดีย่ว เสมือนหนึง่นํา้เยน็หนึง่แกวสาํหรบั

วญิญาณจติทีก่ระหายนํา้ คาํพดูทีใ่หกาํลงัใจ

การกระทาํทีเ่มตตาจะไปไกลพอทีจ่ะแบงเบา

ภาระท่ีหนกัอึง้อยูบนบาของผูเหนือ่ยออนลงได

การรบัใชทีไ่มเหน็แกตวัเทานัน้ทีจ่ะพบความสขุ

แทจริงได และทุกคําพูดและทุกการกระทํา

แหงการรบัใชเชนน้ีจะถูกบนัทกึไวในสวรรควา

ไดทําเพื่อพระคริสต พระองคทรงเปดเผยวา

“ซึง่พวกทานไดทาํกบัคนใดคนหนึง่ทีเ่ลก็นอย

ที่สุดในพี่นองของเรานี้ ก็เหมือนทํากับเรา

ดวย” มทัธวิ 25:40 {CCh127.6}

จงดําเนินชีวิตอยูภายใตแสงอาทิตย

แหงความรกัของพระผูชวยใหรอด แลวผลแหง

การกระทําของคุณจะเปนพระพรแกชาวโลก

จงใหพระวญิญาณของพระครสิตควบคมุคณุ

จงใหกฎแหงความเมตตาอยูตดิรมิฝปากของ

คณุตลอดเวลา การขมใจและความไมเหน็แกตวั

จะแสดงออกในคําพูดและการกระทําของผูที่

บังเกิดใหม เพื่อดํารงชีวิตใหมในพระคริสต2

{CCh128.1}

R

(1) AH 99-101; 7T 45-50.
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พระเจาทรงบญัญตัไิววาผูทีเ่ขาสูความ

สมัพนัธของการสมรสตองมคีวามรกัและการ

ประสานกนัอยางสมบรูณแบบ จงใหเจาสาวและ

เจาบาวปฏญิาณกนัตอหนาจกัรวาลแหงสวรรค

วาจะรกัซึง่กนัและกนัเหมอืนดัง่ทีพ่ระเจาทรง

บญัญตัใิหทัง้สองควรปฏบิตัติอกนั. . . . ภรรยา

ตองเคารพสามีของตนและสามีตองรักและ

ทะนถุนอมภรรยาของตน {CCh129.1}

ในตอนแรกเริม่ของชวีติแตงงาน ชาย

และหญงิควรอทุศิมอบถวายตวัใหมอกีครัง้ให

พระเจา {CCh129.2} 

ไมวาจะเขาสู การสมรสดวยความ

ระมัดระวังและชาญฉลาดเพียงไร มีคูสมรส

นอยคูนกัท่ีประสานเขากนัไดอยางสมบรูณแบบ

ในขณะทีป่ระกอบพธิสีมรส การเชือ่มเปนหนึง่

ในชีวิตแตงงานที่แทจริงของคนทั้งสองเปน

งานของเวลาตอไปในภายหลงั {CCh129.3}

เมือ่ชวีติทีเ่ตม็ไปดวยภาระของความ

สับสนและความกังวลประดังเขามาสูคูสมรส

ใหม ความหวานชื่นท่ีมักวาดฝนจินตนาการ

ไวในชวีติสมรสจะเลอืนหายไป สามแีละภรรยา

ตางเรียนรูถึงอุปนิสัยของอีกคนหนึ่งซึ่งเปน

สิ่งที่ไมอาจเรียนรูไดขณะที่ทําความคุนเคย

ติดตอกันในอดีตที่ผานมา นี่เปนชวงเวลา

วิกฤตที่สุดในประสบการณของคนทั้งสอง

ความสขุและคณุคาของชวีติในอนาคตท้ังหมด

ของคนทั้งสองขึ้นอยูกับการเลือกแนววิถีที่

ถูกตองในเวลานี้ บอยครั้งพวกเขาจะเรียนรู

ถึงความออนแอและจุดบกพรองของแตละ

ฝายที่ไมเคยคาดคิดมากอน เชนเดียวกัน

ดวงใจที่ความรักรอยเขาดวยกันจะรับรูถึง

สิ่งท่ีดีเลิศซึ่งกอนหนานี้ยังมองไมเห็น ขอให

ทุกคนพยายามมองหาความดีเลิศมากกวา

จุดบกพรอง บอยครัง้เปนเพราะทศันคตขิอง

เราเอง บรรยากาศทีห่อมลอมตวัเราจะเปนตวั

กาํหนดสิง่ทีอ่กีฝายจะเปดเผย {CCh129.4}

มีคนมากมายถือวาการแสดงออกถึง

ความรักนั้นเปนความออนแอ และพวกเขา

จะกักเก็บตัวเองและกันคนอื่นใหออกหาง

จากตัวเขา วญิญาณนีจ้ะปดกัน้ความเหน็อก

เห็นใจผูอื่น ขณะท่ีแรงโนมนาวใจทางสังคม

และความเมตตาปรานีถูกเก็บกด พวกเขาก็

จะเหี่ยวเฉาไปและดวงใจก็จะโดดเด่ียวและ

เย็นชา เราควรคอยระมัดระวังขอผิดพลาด

ในทํานองนี้ ความรักจะอยูไมนานหากไมมี

การแสดงออก จงอยาปลอยใหหัวใจของผูที่

มคีวามสมัพนัธกบัคณุตองอดอยากเนือ่งจาก

ขาดความเมตตาและความเห็นอกเห็นใจ

{CCh129.5}

ขอใหแตละคนมอบความรักมากกวา

ท่ีจะตองไปขูเข็ญรีดเอาออกมา ใหปลูกฝง

สิ่งท่ีสงางามที่สุดในตัวคุณเอง และใหไวตอ
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การมองเห็นคุณสมบัติที่ดีของซึ่งกันและกัน

การรับรูวาตนเองไดรับความชื่นชมจากผูอื่น

เปนยากระตุนและความพงึพอใจทีน่าอศัจรรย

ยิง่ ความเหน็อกเหน็ใจและการใหเกยีรตเิปน

การใหกาํลงัใจแกความพากเพยีรทีมุ่งบากบัน่

ไปสูความเปนเลิศ และตวัความรกัเองจะเพิม่ขึน้

ในขณะท่ีกระตุนใหไปสูเปาหมายทีส่งูสงยิง่ข้ึน

{CCh129.6}

การประสานชวีติของสองคนใหเขาดวยกนั
ถึงแมความยากลําบาก ความกังวล

และความทอแทใจอาจจะเกิดขึ้น ก็ขอให

สามีหรือภรรยาอยาหมกมุนอยูกับความคิด

ที่วาความผูกพันของเขาท้ังสองเปนความ

ผิดพลาดหรือผิดหวังเสียใจ จงตั้งใจอยาง

แนวแนใหถึงที่สุดท่ีเปนไปไดวาจะอยูเพ่ือ

กันและกัน ใหเอาใจใสตอกันเหมือนสมัยที่

พบกันใหมๆ ในทุกวิถีทาง จงใหกําลังใจซึ่ง

กันและกันเพื่อการตอสูในสงครามแหงชีวิต

จงศึกษาเพื่อทําใหความสุขของกันและกัน

กาวหนายิ่งขึ้น จงใหความรัก ความอดกล้ัน

ตอกนัและกนั แลวการแตงงานแทนทีจ่ะเปน

จดุจบของความรกัจะกลายเปนเหมอืนจดุเริม่

ตนของความรัก ความอบอุนของมิตรภาพ

ที่แทจริง ความรักที่ผูกมัดดวงใจกับดวงใจ

เปนการลิม้รสลวงหนาถงึความสขุของสวรรค

{CCh130.1}

ทุกคนควรปลูกฝงความอดทนโดย

การดําเนินชีวิตที่อดทน โดยการเปนคนที่

เมตตาและอดกลัน้ ความรกัแทจะเกบ็ถนอม

ความอบอุนไวในดวงใจ และจะพฒันาคณุสมบตัิ

ทีส่วรรคเหน็ชอบ {CCh130.2}

ซาตานเตรียมพรอมอยูตลอดเวลาที่

จะฉวยโอกาส เม่ือมีความขัดแยงประการใด

เกดิขึน้และโดยการเขาไปยุงเกีย่วกบัลกัษณะ

นิสัยที่ไมพึงประสงคซึ่งถายทอดมาทาง

พันธุกรรมของสามีหรือภรรยา มันจะทําให

เกดิความบาดหมางในคนทีป่ฏญิาณตอเบือ้ง

พระพักตรพระเจาที่จะใชชีวิตอยูดวยกัน ใน

คาํปฏิญาณของการแตงงาน พวกเขาสัญญา

ที่จะเปนคนเดียวกัน ภรรยาสัญญาจะรัก

และเชื่อฟงสามี ฝายสามีสัญญาที่จะรักและ

ทะนถุนอมภรรยา หากทัง้สองเชือ่และปฏบิตัิ

ตามพระบัญญัติของพระเจาแลว ปศาจแหง

ความขัดแยงจะถูกขับไลออกจากครอบครัว

และจะไมเกดิความแตกแยกในแนวความคดิ

ไมมกีารยอมใหความบาดหมางของความรกั

เกดิขึน้ {CCh130.3}

นีเ่ปนชวงเวลาทีส่าํคญัในประวตัศิาสตร

ของคนทีย่นือยูตอหนาคณุเพือ่นาํผลประโยชน

ความเห็นอกเห็นใจ ความรัก ภารกิจของ

พวกเขามาผูกพันตอกันในพันธกิจการรับใช

ของการชวยจิตวิญญาณใหรอด ในความ

สัมพันธของการสมรสเปนขั้นตอนท่ีสําคัญ

อยางยิง่ นัน่คอืการเชือ่มชวีติของคนสองคน

เขาเปนหนึ่งเดียวกัน เรื่องนี้เปนไปตาม

พระประสงคของพระเจาทีส่ามแีละภรรยาจะ

เขารวมกันทํางานของพระองคเพ่ือนาํพระราชกิจ

ของพระองคกาวไปสูความบรบิรูณและความ

ศกัดิส์ทิธิ ์พวกเขาทาํงานนีไ้ด {CCh130.4} 

พระพรของพระเจาที่ประทานสูบาน

ท่ีมีความผูกพันกันเชนนี้จะเปนเหมือนแสง
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อาทติยแหงสวรรค เพราะเปนพระประสงคของ

พระเจาที่ทรงบัญญัติไวใหชายและภรรยาจะ

ตองเชื่อมกันดวยพันธะอันบริสุทธิ์ ภายใต

พระเยซคูรสิตผูทรงควบคมุและพระวญิญาณ

บรสิทุธิผ์ูทรงนํา. . . . {CCh130.5}

พระเจาทรงประสงคใหบานเปนสถานท่ี

มคีวามสขุมากทีส่ดุบนโลกเพือ่เปนสญัลกัษณ

ทีแ่ทของบานในสวรรค สามแีละภรรยาแบงปน

ความสุขในความสัมพันธนี้ที่ทูตสวรรคเห็น

ชอบโดยการรบัภาระของชวีติแตงงานในบาน

เชือ่มความสนใจของพวกเขากบัพระเยซคูรสิต

และพักพิงในออมพระหัตถและคํามั่นสัญญา

ของพระองค1 {CCh130.6}

เมือ่ความขดัแยงเกดิขึน้
หากพวกเขาละเลยที่จะมอบถวายใจ

ใหพระเจา จะเปนเรือ่งยากทีจ่ะปรบัตวัในเรือ่ง

ความขดัแยงของครอบครวั แมวาสามภีรรยา

จะพยายามตกลงกันอยางตรงไปตรงมาและ

ยตุธิรรมในเรือ่งหนาทีก่ารงานตางๆ ของตน

กต็าม สามแีละภรรยาจะแบงผลประโยชนของ

ชวีติครอบครวัและยงัคงรกักนัอยางมัน่คงได

อยางไร? เขาทัง้สองควรรวมใจกนัใสใจในสิง่

ทีเ่กีย่วของกบัการสรางครอบครวัและภรรยา

หากเธอเปนครสิเตยีน จะใสใจรวมกบัสามใีน

ฐานะเปนเพื่อนคูคิดเพราะสามีจะตองยืนอยู

ในฐานะหวัหนาของครอบครวั {CCh130.7}

เจตนาของคณุนัน้ไมถกูตอง เมือ่คณุ

เลอืกจดุยนืหนึง่ คุณไมไดชัง่ดเูรือ่งนีใ้หดกีอน

และพจิารณาดูผลทีต่ามมาจากการยดึแนวคิด

เชนนี้ของคุณและเอาเรื่องน้ีสานเขาไปใน

คําอธิษฐานและการสนทนาของคุณโดยไม

ปรกึษากนักอน ในเมือ่คณุรูดแีกใจวาภรรยา

ของคุณไมมีแนวคิดอยางเดียวกับคุณเลย

แทนทีค่ณุจะเคารพความรูสกึของภรรยาคณุ

และหลีกเลี่ยงดวยมารยาทเชนลูกผูชายใน

เรือ่งทีค่ณุรูดีวามคีวามเหน็ไมตรงกนั คณุยงั

ยดึมัน่อยูกบัจดุทีข่ดัแยงกนัและยงัแสดงออก

อยางแนวแนในการเสนอความคดิเหน็ของคณุ

โดยไมสนใจคนรอบขาง คณุรูสกึวาผูอืน่ไมมี

สิทธิมองตางไปจากตัวคุณ ผลไมลักษณะนี้

จะไมเตบิโตบนตนไมครสิเตยีน {CCh131.1}

นองชายและนองสาวของดิฉันเอย

จงเปดประตูใจของคุณตอนรับพระเยซู จง

อัญเชญิพระองคใหเสดจ็เขามายงัวิหารดวงจิต

ของคณุ จงชวยเหลอืซึง่กนัและกนัใหเอาชนะ

อุปสรรคท่ีเขามาสูชีวิตสมรสของทุกคน คุณ

จะมีความขัดแยงอันโหดรายท่ีจะตองเอา

ชนะมารซึ่งเปนศัตรูของคุณ และหากคุณ

คาดหวังใหพระเจาชวยคุณในสงครามนี้

คุณทั้งสองจะตองสามัคคีกันตัดสินใจที่จะ

เอาชนะมัน จงปดผนึกริมฝปากของคุณที่จะ

ไมพดูถึงความผิดพลาด แมวาคณุจะตองคกุเขา

ลงและรองขึ้นดวยเสียงอันดังวา “พระเจา

ขอตรัสส่ังหามศัตรูแหงจิตวิญญาณของขา”

{CCh131.2}

หากสามแีละภรรยาไดทาํตามนํา้พระทยั

ของพระเจาแลวพวกเขาจะเคารพซึง่กนัและกนั

และปลูกฝงความรักและความมั่นใจตอกัน

สิง่ใดท่ีจะทําใหความสงบสขุและความสามคัคี

ของครอบครวัเสียไป จะตองถกูระงบัไว และ

จะตองทะนถุนอมความเมตตาและความรักไว
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ผูใดทีแ่สดงออกซึง่วญิญาณแหงความออนโยน

ความอดกลั้นและความรักจะพบวาอารมณ

เชนเดยีวกนันีจ้ะสะทอนออกมาสูตนเองดวย

ที่ใดที่มีพระวิญญาณของพระเจาเปนฝาย

ครอบครอง จะไมมกีารพดูถงึความไมเหมาะสม

ในความสัมพันธของชีวิตแตงงาน หาก

พระคริสตผู ทรงเปนความหวังแหงพระสิริ

ปรากฎอยูภายในใจอยางแทจริง จะมีความ

เปนหนึ่งและความรักเกิดขึ้นในครอบครัว

พระคริสตสถิตในดวงใจของผู เปนภรรยา

จะเห็นพองตองกันกับพระคริสตท่ีสถิตใน

ดวงใจของสาม ีเขาทัง้สองจะรวมกนับากบัน่

ไปสูปราสาทที่พระคริสตเสด็จไปเตรียมไว

สาํหรบัผูทีร่กัพระองค {CCh131.3}

ผูท่ีถอืวาความสมัพนัธของการแตงงาน

เปนพธิศีกัดิส์ทิธิข์องพระเจาและควบคมุโดย

บัญญัติบริสุทธิ์ของพระองค จะไดรับการ

ควบคมุดวยเหตผุล {CCh131.4}

ในชวีติแตงงาน บางครัง้ชายและหญงิ

ทําตัวราวกับเด็กที่ไมไดผานการฝกวินัย ไร

ระเบียบและเสียนิสัย สามีตองการเอาแตใจ

ตนเองสวนภรรยาตองการวิถีทางของเธอ

เองและไมมีฝายใดยอมออนขอ เหตุการณ

เชนนี้นํามาซึ่งความไมเปนสุขอยางยิ่งยวด

เพียงอยางเดียว ทั้งสามีและภรรยาจะตอง

เต็มใจยอมเสียสละวิถีทางหรือความเห็น

ของตน ความสุขจะเขามาไมไดในขณะที่ทั้ง

สองยนืกรานทาํตามใจปรารถนาของตนเอง2

{CCh131.5}

หากปราศจากความอดกลั้นและ

ความรักท่ีมีตอกันแลวไมมีอํานาจใดในโลก

ทีจ่ะรักษาพนัธะผกูพนัแบบคริสเตียนของคุณ

และสามไีด มติรภาพของคณุในความสมัพนัธ

ของการแตงงานจะตองใกลชิดและออนโยน

ศักดิ์สิทธิ์และสูงสง หายใจเอาพลังฝายจิต

วิญญาณเขาสูชีวิตของคุณ เพื่อใหคุณเปน

ทกุสิง่ตอกนัตามทีพ่ระวจนะของพระเจาทรง

บัญชา เมื่อคุณกาวถึงสภาพที่พระเจาทรง

ประสงคใหคุณบรรลุนั้น คุณก็จะพบสวรรค

เบือ้งลางนีแ้ละพระเจาสถติอยูในชวีติของคณุ

{CCh131.6}

พีน่องชายและหญงิทีร่กัของดฉินัเอย

จงจําไววา พระเจาทรงเปนความรักและโดย

พระคณุของพระเจา คณุจะประสบความสาํเรจ็

ในการสรางความสขุแกกนัและกนั ดงัทีค่ณุได

สญัญาไวในคาํปฏญิาณแตงงาน3 {CCh132.1}
โดยพระคณุของพระครสิต คณุจะชนะ

ตัวเองและความเห็นแกตัวได ขณะที่คุณ
ดาํเนนิชวิีตแบบพระองค แสดงถงึการเสยีสละ
ตนเองในทุกยางกาว แสดงออกถึงความ
เหน็อกเหน็ใจตอผูทีต่องการความชวยเหลอือยู
อยางคงเสนคงวา คุณจะกําชัยชนะครั้งแลว
ครั้งเลา วันตอวันคุณจะเรียนรู ดีขึ้นถึงวิธี
เอาชนะตวัเองและวธิเีสรมิจดุออนของอปุนสิยั
ของคุณใหเขมแข็งขึ้น พระเยซูจะทรงเปน
แสงสวางของคุณ กําลังของคุณ เปนมงกุฎ
แหงความชืน่ชมของคณุเพราะคณุมอบความ
ตั้งใจของคุณใหกับนํ้าพระทัยของพระองค4

{CCh132.2}

(1) AH 101-107; (2) AH 118-121; (3) AH 112; (4) 7T 49.
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ผูทีถ่อืวาความสมัพนัธของชวีติแตงงาน

เปนพิธีศักดิ์สิทธิ์พิธีหน่ึงของพระเจาซึ่งได

รับการคุมครองโดยพระบัญญัติบริสุทธิ์ของ

พระองค จะใชเหตุผลในการควบคุมทุกสิ่ง

ทกุอยาง {CCh 133.1}

พระเยซูไมทรงบังคับคนชนชั้นใดใน

หมูเพศชายไมใหแตงงาน พระองคไมไดเสดจ็

มาเพื่อทําลายความสัมพันธอันศักดิ์สิทธิ์

ของการแตงงาน แตเสด็จมาเพื่อเชิดชูและ

นําพิธีนี้กลับสูความบริสุทธิ์ดั้งเดิม พระองค

ทรงมองดวยความยินดีในสัมพันธภาพของ

ครอบครวัทีม่รีกัอนัศกัดิส์ทิธิแ์ละความไมเหน็

แกตวัเปนตวักาํหนด {CCh 133.2}

การแตงงานเปนเรือ่งทีถ่กูกฎหมายและ
ศกัดิส์ทิธิ์

การกินและการดื่มหรือการแตงงาน

และผูที่เขาสูพิธีแตงงานนั้นไมเปนบาป ใน

สมัยของโนอาห การแตงงานเปนเรื่องถูก

ตองตามกฎหมาย และหากทําอยางถูกตอง

และไมเลยเถิดจนเปนบาป การแตงงานก็

ยังคงถูกตองตามกฎหมายในปจจุบันนี้ แต

ในสมัยของโนอาห มนุษยแตงงานโดยไมได

ปรึกษาพระเจาหรือแสวงหาการทรงนําและ

คาํแนะนาํของพระองค {CCh 133.3}

ความจริงท่ีวา ความสัมพันธท้ังหมด

ของชีวิตมีลักษณะของการเปลี่ยนผานที่

มผีลกระทบตอทกุสิง่ทีเ่ราทาํและพดู ในสมยั

ของโนอาห สิง่ทีท่าํใหการแตงงานเปนบาปตอ

พระเจาคือความรักที่เลยเถิดและไมยับยั้ง

ทัง้ๆ ทีค่วามรกัเปนสิง่ทีถู่กตองตามบทบัญญตัิ

เม่ือนํามาใชอยางเหมาะสม ในยุคสมัยนี้มี

คนจํานวนมากกําลังสูญเสียจิตวิญญาณของ

พวกเขาดวยการหมกมุนอยู กับการคิดใน

เรื่องการแตงงานและในความสัมพันธของ

การแตงงาน {CCh 133.4}

ความสัมพันธของการแตงงานเปน

เรื่องศักดิ์สิทธิ์บริสุทธิ์ แตในยุคของความ

เสือ่มโทรมนี ้ความสมัพนัธนีค้รอบคลมุความ

ชั่วรายทุกชนิดเทาท่ีจะบรรยายได มีการ

ลวงเกินเรื่องนี้จนกลายเปนอาชญากรรมซึ่ง

เปนสัญลักษณอยางหนึ่งของยุคสุดทาย แม

กระทั่งการแตงงานตามที่ปฏิบัติอยูในสมัย

กอนนํ้าทวม ก็เปนอาชญากรรมเชนกัน

เม่ือใดที่มีความเขาใจถึงลักษณะธรรมชาติ

แหงความศักดิ์สิทธิ์และขอกําหนดของการ

แตงงานแลว สวรรคก็ยังคงเห็นชอบดวย

แมแตในยคุนีก้เ็ชนกนั ผลทีไ่ดคอืทัง้สองฝาย

จะมีความสุขและพระเจาจะทรงไดรับเกียรติ

{CCh 133.5}
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สทิธพิเิศษของการแตงงาน
ผูท่ีแสดงตนเปนครสิเตยีนควรพจิารณา

ใหถกูตองถงึผลของสทิธิพเิศษในความสมัพนัธ

ของการแตงงานและหลกัการทีช่าํระใหบรสิทุธิ์

แลวควรเปนพืน้ฐานของทกุพฤตกิรรม {CCh

133.6}

ในหลายๆ กรณี พอแมไดลวงเกิน

สิทธิพิเศษของการแตงงานของตนและโดย

การปลอยตัวตามใจตนเองไดทําใหตัณหา

ใฝตํา่แขง็แกรงขึน้ {CCh 133.7}

[ในอีกโอกาสหนึ่ง นางเอเลน ไวท

กลาวถึง “เรื่องลับเฉพาะและสิทธิพิเศษของ

ความสมัพนัธของครอบครวั] {CCh 133.8}

สิ่งที่ทําใหการแตงงานเปนบาปอัน

นาเศราสลดคือการกระทําสิ่งที่ถูกตองตาม

ธรรมชาตมิากจนเลยเถดิ {CCh 134.1}

พอแมมากมายไมไดรับความรูของ

ชวีติสมรสทีพ่วกเขาควรรู พวกเขาไมไดคอย

ระมัดระวงัเพือ่ไมใหซาตานฉวยโอกาสเขามา

ควบคมุความคดิและชวีติของพวกเขา พวกเขา

ไมตระหนกัวาพระเจาทรงกาํหนดใหพวกเขา

ควบคมุชวีติสมรสของพวกเขาจากความมาก

เกนิไปในทกุอยาง แตมนีอยคนนกัทีต่ระหนกั

วาเปนหนาทีท่างศาสนาทีต่องควบคมุตณัหา

ของตนเอง พวกเขาผูกพันตนเองกับคูครอง

ทีต่นเองเลอืกดวยการแตงงาน และดวยเหตนุี้

ใหเหตผุลวาการแตงงานไดชาํระการหมกมุน

ในตัณหาใฝต่ําไวแลว แมกระทัง่ชายและหญงิ

มากมายที่แสดงตนวาเปนคนมีคุณธรรมยัง

ปลอยตวัใหกบักเิลศตัณหาและไมมคีวามคิดวา

พระเจาทรงถือวาพวกเขาตองรับผิดชอบตอ

การสูญเสียของพลังงานสําคัญ ซึ่งจะไป

บัน่ทอนการควบคมุชวีติของตนและตดักาํลงั

ของอวยัวะทัง้ระบบ {CCh 134.2}

จงฝกการปฏิเสธตนเองและการประมาณ
ตน

โอ ดิฉันอยากจะทําใหคนท้ังหมด

เขาใจความรับผิดชอบของพวกเขาที่มีตอ

พระเจาในการถนอมรกัษาอวยัวะทางความคดิ

และทางกายใหอยูในสภาพทีดี่ทีสุ่ดเพือ่ถวาย

การปรนนิบัติแดพระผูสรางของพวกเขา ให

ภรรยาที่เปนคริสเตียนหลีกเลี่ยงทั้งโดยทาง

วาจาและการกระทําจากการปลุกเราตัณหา

ใฝตํ่าของสามี หลายคนไมมีพละกําลังเหลือ

พอที่จะสูญเสียไปในทางนี้ ตั้งแตวัยหนุ ม

ตลอดมา เขาบั่นทอนสมองและไดตัดกําลัง

ของอวัยวะท้ังระบบไปโดยการปรนเปรอแก

ตณัหาเยีย่งสตัวเดรจัฉาน การปฏเิสธตนเอง

และการประมาณตนควรเปนคําเตือนใจใน

ชวีติแตงงานของพวกเขา {CCh 134.3}

เราอยูภายใตพันธะผูกมัดอันนาเครง

ขรึมยิ่งที่สัญญาไวกับพระเจาในการรักษา

จิตวญิญาณใหบรสิทุธิแ์ละรางกายใหแขง็แรง

เพื่อเราจะเปนประโยชนตอมวลมนุษยและ

ถวายการรับใชที่สมบูรณแดพระเจา ทาน

อัครทูตกลาวคําเตือนเหลานี้ไววา “อยาให

บาปครอบงํากายที่ตองตายของทาน ซึ่ง

ทาํใหตองเชือ่ฟงตณัหาของกายนัน้” ทานยงั

เรงเราใหเรามุงไปขางหนาดวยการบอกวา

“สวนนกักฬีาทกุคนกค็วบคมุตวัเองในทกุดาน”

ทานยังชักชวนทุกคนท่ีเรียกตัวเองวาเปน
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คริสเตียนใหถวายรางกายเปน “เครื่องบูชา

อันบริสุทธิ์ที่มีชีวิต และเปนที่พอพระทัย

พระเจา” ทานกลาวตอไปวา “แตขาพเจา

ทบุต ีรางกายและควบคมุมนัไว เพราะเกรงวา

เมื่อขาพเจาประกาศขาวประเสริฐแกคนอื่น

แลว ตัวเองกลับเปนคนท่ีใชการไมได” โรม

6:12; 1 โครินธ 9:25; โรม 12:1; 1 โครินธ

9:27 {CCh 134.4}

ผูชายที่เอาภรรยามาเปนเครื่องมือ

เพื่อสนองความใครของตนนั้นไมไดดําเนิน

ไปดวยความรักที่บริสุทธิ์ ตัณหาเยี่ยงสัตว

ตางหากทีเ่ปนตวัรองหาอยางไมรูจกัพอ มชีาย

จาํนวนนอยสกัปานใดทีแ่สดงความรกัของตน

ตามลักษณะที่ทานอัครทูตกลาวไว “เหมือน

อยางทีพ่ระครสิตทรงรกัครสิตจกัรและประทาน

พระองคเองเพื่อคริสตจักร เพื่อจะทําให

คริสตจักรบริสุทธิ์โดยการชําระดวยนํ้าและ

พระวจนะ. . . . บริสุทธิ์ปราศจากตําหนิ”

เอเฟซสั 5:25-27 น่ีเปนคณุภาพของความรกั

ในสัมพันธภาพของการแตงงานที่พระเจา

ทรงถือวาบริสุทธิ์ ความรักเปนหลักการท่ี

บริสุทธิ์และศักดิ์ สิทธิ์  แตราคะตัณหาจะ

ไมยอมรับการควบคุมและจะไมอยูภายใต

คําสั่งหรือควบคุมดวยเหตุผล ไมยอมเห็น

ผลลพัธทีต่ามมา ไมยอมไตรตรองจากเหตไุป

หาผล {CCh 134.5}

ซาตานหาทางเพ่ือบัน่ทอนการควบคมุ
ตนเอง

ซาตานเพียรพยายามลดมาตรฐาน

ของความบริสุทธิ์และตัดกําลังการควบคุม

ตนเองของคนทั้งหลายที่เขาสูความสัมพันธ

ของการแตงงานเพราะมันรู ดีวาในขณะที่

ตัณหาฝายตํ่ากําลังอยูในภาวะขาขึ้น กําลัง

ฝายศีลธรรมจะออนแอลงไปเรื่อยๆ และมัน

ก็จะไมจําเปนตองใสใจถึงการเติบโตขึ้นทาง

ฝายจิตวิญญาณ มันรูดวยวาไมมีวิธีอื่นใดที่

ดกีวานีท้ีม่นัจะประทบัภาพลกัษณแหงความ

เกลยีดชงัของมนัเองลงบนบตุรหลานของคน

เหลานี้ และดวยวิธีนี้มันสามารถหลอหลอม

อุปนิสัยของพวกเขาไดงายกวาที่มันทํากับ

อปุนสิยัของผูเปนพอแม {CCh 134.6}

ชายและหญิงทั้งหลาย สักวันหนึ่ง

คณุจะเรยีนรูวาสิง่ใดคอืราคะและผลของการ

ไปปรนเปรอมัน กิเลสตัณหาที่เลวชั่วพอๆ

กับท่ีเกิดขึ้นนอกการสมรสก็พบไดในความ

สมัพนัธของการสมรสดวย {CCh 135.1}

การผอนคลายการควบคมุตณัหาใฝตํา่

จะเกิดผลลัพธอะไรตามมา หองนอนท่ีซึ่ง

ทตูสวรรคของพระเจาควรอยูนัน้ถกูทาํใหหมด

ความบริสุทธิ์ดวยการกระทําที่เปนมลทิน

และเนือ่งจากอารมณสตัวอนันาอบัอายตัง้ตวั

เปนใหญ รางกายจึงถูกทําลาย การกระทํา

อนันาสะอดิสะเอยีนนาํไปสูโรคอนัพงึรงัเกยีจ

สิ่งซึ่งพระเจาประทานใหเพื่อเปนพระพร

กลายเปนคาํสาปแชง {CCh 135.2}

เพศสัมพันธ เกินขอบเขตทําลาย

ความรักที่ตองการนมัสการพระเจา จะนํา

สารทีเ่ปนประโยชนซึง่ใชเลีย้งบาํรงุระบบอืน่

ของรางกายออกไปจากสมอง จะทาํใหความ

กระปรีก้ระเปราหมดไปอยางไดผลทีสุ่ด ไมมี

หญิงใดควรชวยสามีในเรื่องของการทําลาย



ตวัเองเชนนี ้เธอจะไมทาํสิง่นีห้ากเธอมคีวาม

กระจางและมีรกัแทใหกบัสาม ี{CCh 135.3}

เมื่อหมกมุนอยูในกิเลสตัณหาเยี่ยง

สัตวมากเพียงไร มันจะแข็งแกรงยิ่งขึ้นและ

ความตองการของมันก็จะรุนแรงย่ิงขึ้น ขอ

ใหชายและหญิงผูยําเกรงพระเจาจงตื่นขึ้น

ในหนาที่ของตน ผูท่ีแสดงตัวเปนคริสเตียน

จาํนวนมากกาํลงัทนทกุขทรมานกบัการเปน

อัมพาตของประสาทและสมองอันเนื่องจาก

การไมประมาณตนในทศิทางนี ้{CCh 135.4}

สามคีวรมคีวามเกรงใจ
ผูเปนสามคีวรเปนคนเอาใจใส เปนหวง

เปนใย แนวแน ซื่อสัตยและเห็นอกเห็นใจ

พวกเขาควรแสดงออกซึ่งความรักและความ

เห็นใจ หากพวกเขาปฏิบัติตามพระคําของ

พระคริสต ความรักของเขาจะไมมีลักษณะ

ตํา่ชาหยาบโลน มกัมากในกามซึง่จะนาํไปสูการ

ทาํลายรางกายของตนเองและนาํความออนแอ

และโรคภยัมาสูภรรยา เขาจะไมหมกมุนอยูกบั

การปรนเปรอตัณหาใฝตํ่า ในขณะที่กรอกหู

ภรรยาวาใหอยูใตคําสั่งของสามีในทุกเรื่อง

เมือ่ฝายสามมีอีปุนสัิยอนัสงางาม ความบรสุิทธ์ิ

ของจติใจ ความสงูสงของความคดิทีค่รสิเตยีน

แทจริงพึงมี สิ่งเหลาน้ีจะแสดงออกในความ

สัมพันธของการแตงงาน หากเขามีจิตใจของ

พระคริสตเขาจะไมเปนผูทําลายรางกายแต

จะเต็มไปดวยความรักอันออนโยน แสวงหา

ที่จะกาวใหถึงมาตรฐานสูงที่สุดในพระคริสต

{CCh 135.5}

ไมมีชายใดจะรักภรรยาของเขาอยาง

แทจริงเมื่อเธอยอมดวยความอดทนเพื่อเปน

ทาสของเขาและสนองตอตัณหาอนัเลวทราม

ของเขา ในการอยูภายใตเขาอยางไมตอบโต

เธอสูญเสียคุณคาที่เธอเคยมีในสายตาเขา

เขาเห็นเธอถูกกระชากจากทุกสิ่งที่สูงสงลง

มาสูระดับตํ่าและในไมชาเขาสงสัยวาเธอจะ

ยอมอยูใตผูอืน่อยางวางายดงัทีเ่ธอยอมตอเขา

เขาไมแนใจในความม่ันคงและความบริสุทธ์ิ

ของเธอ เบือ่หนายในตัวเธอและหาเปาหมาย

ใหมเพือ่ปลกุและทาํใหตัณหานรกของเขาต่ืน

ตัวขึ้น พระบัญญัติของพระเจาไมไดรับการ

เคารพ ชายเหลานี้เลวยิ่งกวาสัตว พวกเขา

เปนมารในรางของมนษุย พวกเขาไมคุนเคย

กับหลักการอันสูงสงและเปยมดวยศีลธรรม

ของรกัแทอนัศกัดิส์ทิธิ ์{CCh 135.6}

ฝายภรรยาเริ่มอิจฉาผูเปนสามีและ

สงสัยวาหากมีโอกาสเขาก็คงใหความสนใจ

ในหญงิอืน่อยางรวดเรว็ดวยเชนกนั เธอรูดวีา

เขาไมไดอยูใตการควบคมุของสตสิมัปชญัญะ

หรือความยําเกรงพระเจา ปอมปราการอัน

ศักด์ิสิทธ์ิท้ังหลายพังทลายโดยราคะตัณหา

ทุกส่ิงท่ีคลายคลึงพระเจาในตัวผูเปนสามี

กลายเปนทาสของราคะตัณหาเย่ียงสัตว

เดรจัฉาน {CCh 136.1}

เมือ่มีการเรยีกรองอยางไรเหตุผล
ประเด็นสําคัญที่ต องตกลงกันคือ

สมควรหรือไมที่ภรรยาจะรู สึกวามีภาวะ

ผูกมัดตองยินยอมตอขอเรียกรองของสามี

อยางส้ินเชิงเมื่อเห็นวาไมมีส่ิงใดนอกจาก

ตัณหาใฝต่ําที่มีอิทธิพลเหนือเขา และเมื่อ
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เหตุผลและการตัดสินใจของเธอโนมนาวเธอ

ใหเชื่อวาสิ่งที่ทําไปเปนการทําลายรางกาย

ของเธอซึง่พระเจาทรงเรยีกรองใหเธอมีไวเพือ่

การชําระใหบริสุทธิ์และการใหความเคารพ

เพื่อรักษาไวเปนเครื่องถวายอันมีชีวิตแด

พระเจาหรอื? {CCh 136.2}

สิง่ทีน่าํภรรยาไปปรนเปรอตณัหาเยีย่ง

สตัวของสามดีวยตนทนุของสขุภาพและชวีติ

ของตนนั้นไมใชเปนความรักอันบริสุทธ์ิและ

ศกัดิส์ทิธิ ์หากเธอมรีกัแทและสตปิญญา เธอ

จะขวนขวายหาทางเปลี่ยนความคิดของเขา

จากการปรนเปรอราคะตณัหาไปสูหวัขอเรือ่ง

ทีส่งูสงฝายจติวญิญาณโดยการฝกใฝในเรือ่ง

ทีน่าสนใจฝายจติวญิญาณ อาจมคีวามจาํเปน

ที่จะขอรองอยางถอมตนและดวยความรัก

แมเสีย่งตอความไมพอใจของเขาวา เธอไมอาจ

ทําใหตัวเธอตกตํ่าโดยการยินยอมตอความ

ตองการทางอารมณเพศมากเกนิไป ดวยความ

ออนโยน กิริยาทาทางท่ีเมตตา จงเตือนสติ

เขาวาพระเจาทรงมสิีทธ์ิในทกุสวนของตวัเธอ

เปนอนัดบัแรกและอนัดบัสาํคญัสงูสดุและเธอ

ไมอาจปฏิเสธสิทธิอันชอบธรรมนี้ไดเพราะ

เธอจะตองอธบิายเรือ่งนีใ้นวนัอนัยิง่ใหญของ

พระเจา {CCh 136.3}

หากเธอจะเชดิชคูวามรกัของเธอและ

การไดรับการชําระใหบริสุทธิ์และศักดิ์ศรี

ถนอมรกัษาเกยีรตภิมูขิองความละเอยีดออน

และความเปนผู หญิงของเธอแลว ผู หญิง

สามารถใชอทิธพิลอนัสขุมุรอบคอบเพือ่ชาํระ

สามีของเธอใหบริสุทธิ์และดวยวิธีนี้จะบรรลุ

ภารกิจอันสูงสงของเธอ ในการทําเชนนี้เธอ

สามารถชวยทั้งสามีและตัวเธอใหรอดได

ดังน้ันจึงเปนการทํางานไดสองชั้น ในเรื่องนี้

ซึง่ละเอียดออนและยากตอการจดัการ จาํเปน

ตองมีสติปญญาและความอดทนมากมาย

รวมทัง้ตองมคีวามกลาหาญและความอดทน

ทางศีลธรรมดวย ความเขมแข็งและพระคุณ

จะหาพบในคําอธิษฐาน รักที่จริงใจตองเปน

หลกัการของการปกครองหวัใจ ความรกัทีม่ตีอ

พระเจาและความรกัทีม่ตีอสามเีทานัน้จึงเปน

เหตผุลทีถ่กูตองในการปฏบิตั ิ{CCh 136.4}

เม่ือฝายภรรยายอมมอบกายและ

ความคดิใหอยูในการควบคมุของสามขีองเธอ

โดยโอนออนตอความตองการของเขาในทกุสิง่

ยอมเสียสละจิตใตสํานึกของเธอ เกียรติยศ

ของเธอ แมกระทัง่ความเปนตวัของตวัเธอเอง

แลว เธอสญูเสยีโอกาสในความเพยีรพยายาม

ใชอทิธพิลอนัทรงพลงัใหเปนประโยชนซึง่เธอ

ควรมีไวเพื่อเชิดชูสามีใหสูงสงยิ่งขึ้น เธอ

นาจะเปลี่ยนลักษณะอันแข็งกราวของเขาให

ออนนุมลงได และอิทธิพลของการชําระให

บริสุทธ์ิแลวของเธอนาจะสงผลกระทบของ

การขัดเกลาและชําระเพื่อนําเขาใหทุมเท

อยางเอาจรงิเอาจงัทีจ่ะควบคมุราคะและมใีจ

ฝกใฝในเรื่องของจิตวิญญาณ เพื่อวาเขาทั้ง

สองจะมีสวนรวมในพระลักษณะของพระเจา

เพือ่หลดุพนโลกยีและตณัหาทีม่ใีนโลก พลงัของ

อทิธพิลนัน้ยิง่ใหญนาจะนาํจติใจสูเร่ืองท่ีสงูสง

และสงางามกวา เหนอืกวาการหมกมุนในเร่ือง

เพศทีต่ํา่ทรามซึง่จติใจทีไ่มไดผานการกลบัใจ

ใหมโดยพระคุณแสวงหา หากผูเปนภรรยา

รูสึกวาเพื่อเอาใจสามีเธอตองลดมาตรฐาน
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ของเธอไปสูระดับของสามีในเมื่อรูวากิเลส

ตัณหาเยี่ยงสัตวเปนหลักการที่ควบคุมการ

กระทําของเขา เธอทาํใหพระเจาไมพอพระทยั

เพราะเธอละเลยตอความพยายามในการใช

อทิธพิลอนัมศีลีธรรมตอสามขีองเธอ หากเธอ

รู สึกว าเธอตองยอมตอตัณหาของสัตว 

โดยไมใหคาํทดัทานแลวเธอยงัไมเขาใจหนาที่

ของเธอที่มีต อเขาหรือตอพระเจาของเธอ

{CCh136.5}

“ทรงซื้อทานไวแลวดวยราคาสูง”
ตัณหาฝายตํ่ามีแหลงท่ีมาในรางกาย

และทาํงานผานรางกาย คาํวา “เนือ้หนงั” หรอื

“ฝายเนื้อหนัง” หรือ “ตัณหาของเนื้อหนัง”

ลวนรวมอยูในลักษณะของธรรมชาติฝายตํ่า

เนื้อหนังโดยตัวของมันเองไมสามารถทําใน

ทศิทางทีต่รงกนัขามกบัพระประสงคของพระเจา

เราไดรับการบัญชาใหตรึงเนื้อหนังพรอมกับ

ความอยากและความใคร เราจะทาํไดอยางไร?

เราจะลงโทษรางกายใหเจ็บปวดหรือ? ไมใช

แตใหประหารการลอลวงใหทําบาปใหตายเสยี

ขบัไลความคดิทีต่ํา่ชาใหออกไปเสยี จะตองนาํ

ความคดิทัง้หมดไปกกัขงัไวกบัพระเยซคูรสิต

ความตองการเยี่ยงสัตวทั้งหมดตองอยูใต

อํานาจท่ีสูงสงกวาของจิตวิญญาณ ความรัก

ของพระเจาจะตองเปนผูครอบครองสูงสุด

พระคริสตจะตองประทับอยูบนบัลลังกที่ไมมี

การแบงแยก เราตองถือวารางกายของเรา

เปนสมบัติที่พระองคทรงไถไวแลว อวัยวะ

ท้ังหลายของรางกายจะตองเปนเครื่องมือ

แหงความชอบธรรม {CCh 137.1}

R

(1) AH 121-128.
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แทนที่จะจมปลักอยู กับงานบานที่

จําเจ ใหภรรยาและแมใชเวลาอานเพ่ือใหตัว

เธอเองรูทนัเหตกุารณตางๆ ของโลกภายนอก

เพื่อเปนเพื่อนคู คิดของสามี และตามการ

พัฒนาสมองของลูกๆ ใหทัน ขอใหเธอใช

โอกาส ซึ่งในขณะน้ีเปนของเธอแลวอยาง

ชาญฉลาดเพือ่มอีทิธพิลตอผูทีเ่ธอรกัสาํหรบั

ชวีติทีส่งูสงกวา ขอใหเธอใหเวลาแกพระเยซู

ผูเปนทีร่กัยิง่ เพือ่รบัพระองคมาเปนพระสหาย

คูคดิและพระสหายทีเ่ธอคุนเคย ขอใหเธอใช

เวลาสาํหรบัการศกึษาพระวจนะของพระองค

ใชเวลาเพือ่พาลกูๆ ออกไปยงัทองทุงทีก่วาง

ใหญไพศาลและเรียนรูถึงพระเจาโดยผาน

ความงดงามของพระราชกิจของพระองค

{CCh 138.1}

ขอใหเธอเปนคนราเรงิและมชีวีติชวีา

แทนทีจ่ะใชทกุนาทอียูกบัการเยบ็ปกถกัรอย

อยางไมมทีีส่ิน้สดุ ขอใหเธอสรางบรรยากาศ

ยามพลบคํ่าใหเปนเวลาสังสรรคเพลิดเพลิน

เปนการกลับมารวมตัวอีกครั้งของครอบครัว

หลังจากเสร็จสิ้นหนาที่ประจําวัน ดวยวิธีนี้

ชายจํานวนมากจะเลือกการเขาสังคมกับ

ครอบครัวของเขากอนแทนการไปสังสรรค

ในสโมสรหรือโรงเบียร เด็กชายจํานวนมาก

จะออกหางจากการเตรด็เตรรมิถนนหรอืราน

ขายของชําหัวมุม เด็กหญิงจํานวนมากจะ

รอดจากการคบเพื่อนที่หลงผิดไมเอางาน

เอาการ อิทธิพลของครอบครัวนั้นเป น

พระพรตลอดชีวิตซึ่งพระเจาทรงออกแบบ

ไวสาํหรบัพอแมและลกูๆ {CCh 138.2}

คาํถามทีม่กัถามกนับอยๆ วา “ภรรยา

ไมควรมคีวามคดิของเธอเองหรอื?” พระคมัภรี

กลาวไวอยางชัดแจงวาสามีคือหัวหนาของ

ครอบครวั “สวนภรรยาจงยอมฟงสามขีองตน”

เอเฟซัส 5:22 หากคําสั่งสิ้นสุดเพียงเทานี้

เราจะบอกไดวาตาํแหนงของภรรยานัน้ไมใช

เปนอะไรที่นาปรารถนา ในหลายๆ กรณี

เปนตาํแหนงทีย่ากมากและนาเบือ่หนายและ

จะเปนการดีกวาหากมีการแตงงานนอยลง

สามีมากมายชอบหยุดอานขอพระคัมภีรนี้

ตรง “สวนภรรยาจงยอมฟงสามขีองตน” โดย

ไมยอมอานตอ แตเราควรอานประโยคสรุป

ของคาํสัง่เดยีวกนันีด้วยซึง่กลาววา “เหมอืน

ยอมเชือ่ฟงองคพระผูเปนเจา” {CCh 138.3}

พระเจาทรงกําหนดใหภรรยาเก็บ

รักษาความยําเกรงและพระสิริของพระเจา

ไวอยูตอหนาเธอตลอดเวลา การอทุศิตวัเธอเอง

ท้ังหมดควรสงวนไวเพื่อถวายพระเยซูคริสต

องคพระผูเปนเจาแตพระองคเดียวเทานั้น

พระองคทรงไถเธอใหมาเปนธดิาของพระองค

เองโดยการชาํระดวยตนทนุอนัประเมนิคาไมได

คือดวยชีวิตของพระองค พระเจาประทาน
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จิตสํานึกใหแกเธอซ่ึงเธอไมอาจละเมิดโดย

ไมรับโทษ ตัวตนของเธอไมอาจควบรวมเขา

กับตัวตนของสามีได เพราะเธอเปนสมบัติ

ของพระครสิตทีท่รงไถไว เปนความผดิอยาง

มหนัตทีไ่ปจนิตนาการอยางงมงายวาเธอตอง

ทาํทกุสิง่ทีส่ามีบอกอยางเครงครดั โดยเฉพาะ

เมื่อเธอทราบดีวา การกระทําเชนนั้นจะทํา

อันตรายตอรางกายและจิตวิญญาณของเธอ

ซึ่งไถใหรอดจากการตกเปนทาสของซาตาน

มาแลว สําหรับผูเปนภรรยา จงระลึกไววา

ยังมีอีกทานหนึ่งผูประทับอยูเหนือสามีของ

ตน ทานผูนั้นคือพระผูไถของเธอ และการ

ยอมจาํนนตอสามขีองเธอกต็องปฏบิตัติามที่

พระเจาทรงแนะนาํไว นัน่คอืตาม “สมควรใน

องคพระผูเปนเจา” (CCh 138.4) 

เราจะตองมพีระวญิญาณของพระเจา

ไมเชนนัน้เราจะไมมคีวามสามคัคกีลมเกลยีวกนั

ภายในบาน ผูเปนภรรยาหากมพีระวญิญาณ

ของพระครสิต จะระมดัระวงัคาํพดูของเธอ เธอ

จะควบคมุอารมณของเธอ เธอจะมใีจออนนอม

อยางไรกต็ามจะไมรูสึกวาตนเองเปนทาสอยู

ใตพันธนาการ แตจะรูสึกวาเธอเปนเพื่อน

รวมคดิของสามี หากสามเีปนผูตดิตามรบัใช

ของพระเจาแลว เขาจะไมทําตัวเปนนาย

ควบคุมภรรยา เขาจะไมเปนคนสั่งอยาง

พลการและเกรี้ยวกราด เราไมมีทางที่จะ

ทะนุถนอมความรักภายในครอบครัวดวย

การเอาใจใสมากเกินไปได เพราะวาหากมี

พระวิญญาณสถิตอยูรวมดวยแลว บานก็

จะเปนเหมอืนสวรรค หากคนหนึง่ทาํผดิ อกี

คนหนึ่งจะแสดงออกถึงความอดกลั้นแบบ

พระครสิต และไมตตีวัออกหางไปอยางเยอืกเยน็

{CCh 138.5}

การเปนพอแม
หญิงทกุคนทีใ่กลจะเปนแม ไมวาเธอ

จะอยูในสภาพแวดลอมใด ตองไดรับการ

สนับสนุนอยางสมํ่าเสมอใหมีอารมณที่มีสุข

ราเรงิและพงึพอใจ โดยทีเ่ธอจะตองตระหนกั

ดวีาความพยายามทัง้หมดของเธอในทศิทางนี้

จะไดรบัการตอบแทนเปนสบิเทาทัง้ทางกาย

ทางศีลธรรม จากอุปนิสัยของลูกๆ ของเธอ

ไมใชมีเพียงเทานี้ ดวยการทําจนเปนนิสัย

เธอสามารถทําตัวใหเคยชินกับความคิดอัน

ราเรงิ และดวยวธินีีส้นบัสนนุใหเกดิความคดิ

ท่ีมีสุขขึ้นในจิตใจและสะทอนสันติสุขฝาย

จิตวญิญาณของเธอสูครอบครวัของเธอและสู

ทกุคนทีเ่ธอเขารวมสงัสรรคดวย แลวสขุภาพ

ทางกายในทุกดานของเธอจะดีขึ้น จะมีพลัง

อํานาจเพิ่มใหแกนํ้าพุแหงชีวิต เลือดจะไม

เคลื่อนไปอยางเฉื่อยชาซึ่งนาจะเปนในกรณี

ท่ีเธอยอมจํานนตอความหมดหวังและเศราโศก

สขุภาพทางความคดิและทางศีลธรรมของเธอ

จะไดรบัการกระตุนโดยความราเรงิในอารมณ

ของเธอ อนุภาพของจิตใจตอตานความนึก

คิดของสมองไดและจะสงผลเปนยาคลาย

กังวลท่ีเย่ียมยอดตอประสาท เด็กท่ีถูกปลน

เอาพลังชีวิตซึ่งเปนสวนที่เขาควรไดรับการ

ถายทอดจากพอแม ควรไดรับการดแูลอยาง

สุดกําลัง โดยการดูแลเอาใจใสในกฎของ

ความเปนอยูอยางใกลชิด สภาพที่ดีกวาเกา

อยางมากจงึจะเกดิขึน้ได {CCh 138.6 }
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ผูหญิงที่คาดวาจะเปนแมควรถนอม

วิญญาณของเธออยูในความรักของพระเจา

จติใจของเธอควรอยูในความสงบสขุ เธอควร

พกัผอนอยูในความรกัของพระเยซ ูปฏบิตัติาม

พระคาํของพระครสิต เธอควรจดจาํไววาแมจะ

เปนผูรวมงานดวยกนักบัพระเจา {CCh 139.1}

ผูเปนสามีและภรรยาตองรวมมือกัน

โลกจะนาอยูเพยีงใดหากแมทกุคนมอบถวาย

ตัวเองบนแทนบูชาของพระเจา และตั้งใจ

มอบถวายลูกของตนใหแกพระเจาท้ังกอน

และหลงัเดก็คลอด {CCh 139.2}

พอแมมากมายถือวาผลกระทบของ

อิทธิพลของพอแมท่ีมีตอเด็กน้ันเปนเรื่อง

ไมสําคัญ แตสวรรคไมไดมองเปนเชนนั้น

ขาวที่ทูตสวรรคของพระเจาสงมาใหและ

ประกาศดวยลกัษณะทีน่าเครงขรมึถงึสองครัง้

แสดงใหเหน็วาสาํคญั เราจงึควรใหความสนใจ

เปนอยางยิง่ {CCh 139.3}

โดยพระดํารัสท่ีพระเจาตรัสแกแม

ชาวฮีบรูคนนั้น [ภรรยาของมาโนอาห]

พระเจาตรสักบัคณุแมทัง้หมดของทกุยคุ ทตู

สวรรคพูดวา “ใหนางใสใจ. . . . ปฏิบัติตาม

ทกุสิง่ทีเ่ราสัง่ไว” ผูวนิจิฉยั 13:13,14 . นสิยั

ของผูเปนแมจะมีผลกระทบตอสุขอนามัย

ของเด็ก เธอตองควบคุมความอยากอาหาร

และกิเลสตัณหาดวยหลักการ มีหลายสิ่งที่

เธอตองละเวนและอีกหลายสิ่งท่ีตองปฏิเสธ

ดวย หากเธอจะบรรลุตามพระประสงคของ

พระเจาที่บัญชาไวแกเธอดวยการประทาน

ลกูคนหนึง่ใหแกเธอ {CCh 139.4}

โลกนี้เต็มไปดวยกับดักที่คอยจองจับ

ทกุยางกาวของเยาวชน ฝงูชนมากมายติดใจ

กับชีวิตที่เห็นแกตัวและความสนุกสนาน

ทางเพศ คนเหลานีม้องไมออกถงึภยัอันตราย

ทีซ่อนอยูหรอืความนากลวัของปลายทางทีดู่

เหมอืนวาเปนเสนทางแหงความสขุ พวกเขา

ใชพละกําลังไปอยางสิ้นเปลืองโดยเปลา

ประโยชนดวยการหมกมุนอยูกบัความอยาก

อาหารและกเิลสฝายต่ํา คนนบัลานถกูทําลาย

ทั้งในโลกนี้และในโลกหนาที่จะมาถึง พอแม

ตองระลกึเสมอวาลกูๆ ของตนจะตองเผชญิกบั

การทดลองเหลานี้ การเตรียมตัวจะตองเริ่ม

ตนแมกระทัง่กอนเดก็จะคลอดเพือ่ชวยใหเขา

ตอสูอยางมชียัในการทาํสงครามกบัความชัว่

{CCh 139.5}

หากอยูในชวงท่ีเดก็ยงัไมคลอด ผูเปน

แมมนีสิยัเอาแตใจตวัเอง หากเธอเปนคนเหน็

แกตัว ไมอดทน และเกรี้ยวกราด ลักษณะ

เหลานีจ้ะสะทอนในอารมณของเดก็ ดวยเหตนุี้

เดก็จาํนวนมากจงึไดรบัมรดกตกทอดนีต้ัง้แต

กาํเนิดซึง่แรงฝกใฝนีแ้ทบจะไมสามารถเอาชนะ

ได {CCh 139.6}

แตหากผูเปนแมยึดติดกับหลักการ

ถกูตองโดยไมสัน่คลอน หากเธอรูจกัประมาณ

ตนและปฏเิสธตนเอง หากเธอมคีวามเมตตา

ออนหวาน และไมเห็นแกตัวเธออาจมอบ

ลักษณะอันลํ้าคาของอุปนิสัยเหลานี้แกลูก

ของเธอได {CCh 139.7}

เด็กทารกเปนเหมือนเชนกระจกเงา

เพ่ือใหแมเห็นภาพสะทอนนิสัยและทาทาง

ของเธอเองได เธอจงึควรระวงัคาํพดูและความ

ประพฤติของเธอที่จะแสดงตอหนาผูเรียนรู



ตวัเล็กๆ เหลานีม้ากเพยีงไร อปุนสิยัใดซึง่เธอ

หวงัทีจ่ะเหน็การพฒันาเกดิขึน้ในตวัพวกเขา

เธอตองบมเพาะขึน้มาในตวัเธอเอง {CCh140.1}

เมื่อภาระของผูเปนแมควรไดรับการ
แบงเบา

การไมแยกความแตกตางของชีวิต

ของหญงิชวงกอนคลอดบตุรเปนขอผดิพลาด

ทีค่นทัว่ไปมกัทาํกนั ในระยะเวลาอนัสาํคญันี้

ภาระของผูเปนแมจะตองเบาลง การเปลี่ยน

แปลงอนัใหญหลวงกาํลงัเกดิขึน้ในระบบรางกาย

ของเธอ รางกายตองการปรมิาณเลอืดมากขึน้

จึงจําเปนตองเพ่ิมอาหารที่มีคุณภาพในการ

บาํรงุทีดี่ท่ีสดุเพือ่เปลีย่นใหเปนเลอืด หากเธอ

ไมไดรับคุณคาอาหารอยางสมบูรณ เธอจะ

ไมสามารถคงรักษาพละกําลังทางกายไวได

และความมีชีวิตชีวาของลูกจะถูกปลนไป

(CCh 140.2)

เธอก็ตองคอยดูแลเอาใจใสเสื้อผาที่

สวมใสใหดี เธอจะตองเอาใจใสระวังปกปอง

รางกายจากความหนาวเยน็ เธอไมควรปลอย

ใหพลังของรางกายตามผิวหนังสูญเสียไป

โดยไมจําเปนอันเน่ืองจากสวมใสเสื้อผา

ไมเพยีงพอ หากแมขาดอาหารอนัอดุมสมบรูณ

และคุณคาทางโภชนาการ เลือดของเธอจะ

ขาดทั้งปริมาณและคุณภาพ การไหลเวียน

ของเลือดจะออนแอและลูกของเธอจะขาดใน

สิ่งเดียวกันดวย ลูกท่ีเกิดมาจะไมสามารถ

จัดสรรอาหารไดครบถวนในการเปลี่ยนให

เปนเลือดดีเพื่อบํารุงระบบของรางกายได

ความอุดมสมบูรณของแมและเด็กขึ้นอยู

อยางมากกับเครื่องนุงหมที่อบอุน และการ

ไดรับอาหารที่ใหประโยชนทางโภชนาการ

{CCh 140.3}

ทาทขีองแมทีใ่หนมบตุร
อาหารทีด่เีลศิสาํหรบัทารกคอือาหาร

ทีธ่รรมชาตจิดัสรรให อาหารนีจ้ะตองไมขาด

โดยไมจําเปน แมท่ีหาทางไมทําหนาท่ีอัน

ออนโยนของการเลีย้งลกูออนดวยนมแมดวย

เหตุผลของความสะดวกและความสุขทาง

สังคมเปนการกระทําที่ไมมีหัวใจของความ

เปนแม {CCh 140.4}

ระยะเวลาท่ีลูกรับอาหารบํารุงเล้ียง

จากแมเปนเวลาทีสํ่าคญัมาก แมจํานวนมาก

ในชวงที่กําลังเลี้ยงลูกออนอยูนั้น ถูกปลอย

ใหทํางานมากเกินควรและทําใหเลือดของ

ตนเองอุนกวาปกติโดยการไปหุงหาอาหาร

ทารกจึงไดรับผลกระทบอยางหนัก ไมเพียง

แตโดยอาหารทีเ่พิม่ความรอนจากอกแม แต

เลอืดกเ็ตม็ไปดวยพษิของสารอาหารทีไ่มถกู

สขุลกัษณะทีแ่มรบัประทาน ซึง่ทาํใหทัง้ระบบ

รอนผิดปกติ ดวยเหตุนี้จึงสงผลกระทบตอ

อาหารของทารก ทารกยังไดรับผลโดยทาง

สภาพจติใจของแมดวย หากเธอไมมคีวามสขุ

โกรธงาย หงุดหงิด ปลอยตัวใหกับการปะทุ

ของกเิลสตณัหา สารอาหารทีท่ารกรบัจะเปน

พิษ บอยครั้งทําใหเกิดอาการจุกเสียด การ

เกรง็ตวั และในบางกรณทีาํใหเกดิการชกัและ

เปนลม {CCh 140.5}

อุปนิสัยของเด็กยังไดรับผลกระทบ

ไมมากก็นอยจากลักษณะการไดรับอาหาร
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จากแม เปนเรื่องสําคัญมากเพียงไรที่ผูเปน

แมควรถนอมสภาพจิตใจใหมีสุขในขณะที่

ใหนมลูกดวยการควบคุมจิตวิญญาณของ

ตนเองอยางครบถวน โดยการทําเชนน้ี

อาหารของเด็กจะไมเปนพิษและวิธีปฏิบัติ

ตอลูกของแมที่สงบเสง่ียมและมีสติมีสวน

ในการหลอหลอมจิตใจของทารกเปนอยาง

มาก หากทารกวิตกและหงุดหงิดงาย กิริยา

อนัเอาใจใสและไมรบีเรงรบีรอนของผูเปนแม

จะมีอิทธิพลในการบรรเทาและแกไข แลว

สุขภาพของทารกจะถูกปรับปรุงใหดีย่ิงขึ้น

{CCh 140.6}

จงดแูลดวยความรักและความออนโยน
อยางสมํา่เสมอ

ลูกๆ เปนดั่งสมบัติอันล้ําคาที่มอบไว

ใหกับพอแม ซึ่งในวันหนึ่งพระเจาจะทรง

ตรวจสอบงานที่พวกเขาทํา เราตองใหเวลา

การเอาใจใส และการอธษิฐานมากขึน้ในการ

ฝกอบรมพวกเขา พวกเขาตองการคําชี้แนะ

ทีถ่กูตองมากขึน้ {CCh 141.1}

มีอยูหลายกรณีที่สืบเจอรองรอยของ

การเจ็บปวยในเด็กไดถึงความผิดพลาดใน

การบรหิารจดัการ สาเหตขุองปญหาเกดิจาก

การรับประทานอาหารไมเปนเวลา การสวม

ใสเสื้อผาไมเพียงพอในคํ่าคืนที่หนาวเย็น

ขาดการออกกําลังกายอยางกระฉับกระเฉง

เพือ่ใหเลอืดไหลเวยีนอยางสมบรูณ หรอืขาด

อากาศเพยีงพอเพือ่การฟอกเลอืดใหบรสิทุธิ์

จงใหผูเปนพอแมหาเหตุของความเจ็บปวย

และหาวิธีแกไขสภาพท่ีผิดใหเร็วท่ีสุดเทาที่

จะทาํได {CCh 141.2}

เด็กๆ มักถูกเลี้ยงดูต้ังแตแบเบาะให

ตามใจความอยากอาหาร และถูกสอนใหอยู

เพือ่กนิ ผูเปนแมมสีวนอยางมากทีจ่ะปนแตง

อปุนสิยัของลกูๆ ในชวงวยัเดก็ เธออาจสอน

ใหพวกเขาควบคุมความอยากหรือสอนให

พวกเขาตามใจความอยาก และลงทายดวย

การเปนคนตะกละได ผูเปนแมมักวางแผน

ทํางานจํานวนหนึ่งใหเสร็จในวันหนึ่ง และ

เมื่อลูกๆ รบกวนเธอ แทนที่เธอจะใชเวลา

เพ่ือปลอบประโลมความโศกเศราเลก็ๆ นอยๆ

และหนัเหความสนใจของพวกเขาไปทางอืน่เสยี

เธอกลับใหของกินเพื่อทําใหพวกเขาเงียบ

ซึง่ตอบสนองความตองการในระยะสัน้ แตใน

ทีส่ดุจะทาํใหเรือ่งราวเลวรายยิง่ขึน้ กระเพาะ

ของลกูๆ ถกูอดัดวยอาหารในขณะทีพ่วกเขา

มคีวามตองการอาหารนอยท่ีสดุ สิง่ท่ีตองการ

คอืเวลาและการเอาใจใสเพยีงเลก็นอยของแม

เทาน้ัน แตเธอถือวาเวลาของเธอนั้นมีคา

เกนิกวาทีจ่ะใสใจในความเพลดิเพลนิของลกู

บางทีการจัดบานใหมีรสนิยมเพื่อใหแขก

ผูมาเยอืนยกยอ และจดัทาํอาหารแบบทนัสมยั

เปนสิ่งท่ีเธอถือวามีความสําคัญมากกวา

ความสขุและสขุภาพของลกูๆ {CCh 141.3}

ในการเตรียมเส้ือผาของทารก ควร

ใสใจในเรือ่งของความสะดวกความสบายและ

สุขภาพมากยิ่งกวาเรื่องแฟชั่นทันสมัย หรือ

เรียกรองคําชม ผูเปนแมไมควรเสียเวลากับ

งานเย็บปกถักรอยหรืองานฝมือเพื่อตกแตง

ใหเสือ้ชิน้เลก็ๆ นัน้งดงามจนไปกนิแรงทาํให

เธอเมือ่ยลาดวยงานทีไ่มจาํเปน โดยเอาสขุภาพ
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ของตัวเธอเองและสุขภาพของลูกเขาแลก

เธอไมควรกมหนากมตาอยูกบัการเยบ็ผาจน

มีผลตอสายตาและประสาท ในเวลาที่เธอ

ตองการการพักผอนและการออกกําลังกาย

ที่ชื่นบาน เธอควรตระหนักถึงพันธะของเธอ

ในการถนอมพลงัของเธอ เพือ่เธอจะสามารถ

เผชญิกบัหนาทีท่ี่จะมาตกใสเธอ1 {CCh 141.4}

การควบคุมตนจาํเปนสาํหรบัการสอน
วนิยัเดก็

ในการอบรมเดก็ บอยครัง้ความตัง้ใจ

ทีห่นกัแนนไมยอมออนของผูเปนแมตองเผชญิ

กับเจตนารมณที่ไมทําตามระเบียบอยาง

ไรเหตุผลของเด็ก ในชวงเวลาเชนนี้คุณแม

จําเปนตองมีสติปญญาอันลํ้าลึก โดยการ

จดัการทีไ่มชาญฉลาด โดยการบงัคับทีเ่ขมงวด

อาจนําภยัยิง่ใหญมาสูเดก็ได {CCh 142.1}

เมื่อเปนไปได จะตองคอยหลีกเลี่ยง

เหตกุารณวกิฤตเชนนีเ้พราะนัน่หมายถงึการ

ขัดแยงอยางรุนแรงสําหรับทั้งแมและลูก ใน

ชวงวิกฤตเชนนี้ จะตองหาวิธีเกลี้ยกลอมลูก

ใหยอมจํานนเจตนารมณของตนมาทําตาม

ความตองการท่ีชาญฉลาดกวาของพอแม

{CCh 142.2}

ผูเปนแมควรดูแลตัวเองใหอยูในการ

ควบคุมที่สมบูรณแบบโดยไมทําสิ่งใดที่จะ

กระตุนความคิดทาทายใหเกิดขึ้นในตัวลูก

เธอตองไมออกคําสั่งดวยเสียงอันดัง เธอจะ

ไดเปรียบมากโดยการควบคุมนํ้าเสียงใหตํ่า

และสุภาพ เธอตองปฏิบัติกับลูกดวยวิธีที่จะ

ชักนําเขาไปหาพระเยซู เธอตองตระหนักวา

พระเจาทรงเปนพระผูชวยเหลอื เปนความรกั

และพลงัของเธอ {CCh142.3}

หากเธอเปนครสิเตยีนทีฉ่ลาด เธอจะ

ไมพยายามบงัคบัลกูของเธอใหยอมเธอ เธอ

จะอธิษฐานดวยความจริงใจไมใหศัตรูไดรับ

ชยัชนะ และขณะทีเ่ธออธิษฐานเธอจะรูสกึถงึ

ชวีติฝายวญิญาณทีฟ่นขึน้ใหม เธอจะเหน็วา

พลังเดียวกันท่ีทํางานในตัวเธอก็ทํางานใน

ลูกของเธอ เขาจะเปนเด็กท่ีออนโยนขึ้นและ

ยอมรับฟงมากขึ้น สงครามไดรับชัยชนะ

ความอดทน ความเมตตาของเธอ คําพูดที่

ไดรบัการควบคมุอยางชาญฉลาดทาํงานอยาง

สัมฤทธิ์ผล มีสันติสุขหลังพายุพัดผานไป

เหมือนเชนแสงแดดหลังฝนและทูตสวรรค

ผูเฝาดเูหตกุารณจะเปลงเสยีงเพลงแหงความ

ยนิด ี{CCh 142.3}

เชนเดียวกัน วิกฤติเหลานี้ก็เกิดขึ้น

ในการครองชีวิตของสามีและภรรยาดวย ผู

ซึง่หากไมไดรบัการควบคมุโดยพระวญิญาณ

ของพระเจา ก็จะแสดงออกถึงความหุนหัน

ขาดเหตผุลในอารมณเชนเดยีวกบัทีบ่อยคร้ัง

เด็กๆ แสดงออกมา หินเหล็กไฟกระทบกับ

หินเหล็กไฟก็เกิดประกายไฟขึ้นฉันใดการ

กระทบกนัของความตัง้ใจกเ็กดิความขดัแยง

ฉนันัน้ {CCh 142.5}

(1) AH110-148 (2) AH 255-267; (3) AH 161; (4) 261-263; (5) 7T 47-48.
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ในขณะที่คุณทําหนาที่ของคุณอยาง

ซือ่สตัยในบาน--ผูเปนพอในฐานะปโุรหติของ

บาน ผูเปนแมในฐานะมชิชัน่นาร ี[ผูประกาศ]

ในบาน--คุณกําลังเปนสื่อแพรขยายการทํา

ความดีไปยังนอกบาน ขณะที่คุณพัฒนา

ศกัยภาพของตวัคณุเอง คุณกาํลังเตรยีมพรอม

เพ่ือใหเหมาะสมกับภารกิจในคริสตจักรและ

ในหมูเพื่อนบาน โดยการผูกพันลูกๆ ไวกับ

ตวัคณุและกบัพระเจา พอและแมรวมทัง้ลกูๆ

จงึเปนผูรวมทาํงานกบัพระเจา1{CCh 143.1}

ความศกัดิส์ทิธิข์องงานแม
ผูหญงิควรดาํรงอยูในตาํแหนงทีพ่ระเจา

ประทานใหต้ังแตดัง้เดมิ คอืเปนผูอยูเคยีงขาง

เทาเทยีมกบัสามขีองเธอ โลกตองการแมทีเ่ปน

แมไมใชเพยีงในนามเทาน้ัน แตในความหมาย

ทั้งหมดของคําๆ นี้ เราอาจกลาวไดอยาง

ปลอดภัยวา จุดเดนของหนาที่ผูหญิงนั้นมี

ความศกัดิส์ทิธ์ิกวา บรสิทุธิก์วาของหนาทีผู่ชาย

จงใหผูหญิงตระหนักถึงความศักดิ์สิทธิ์ของ

ภาระงานของเธอและดวยพละกําลังและ

ความยําเกรงพระเจา รับพันธกิจประจําชีพ

ของเธอ จงใหเธอสัง่สอนลกูๆ ของเธอเพือ่ให

เกิดประโยชนในโลกนี้ และเพ่ือบานในโลกที่

ดกีวา {CCh 143.2}

ผูเปนภรรยาและแมไมควรสูญเสีย

กําลังของเธอและปลอยอํานาจของเธอให

อยูเฉย โดยพึ่งพิงทั้งตัวอยูบนสามีของเธอ

ไมควรปลอยตัวตนของเธอกลมกลืนไปกับ

ตัวตนของเขา เธอตองตระหนักวาตัวเธอคือ

ผูที่เทาเทียมกับสามี--เพื่อยืนเคียงขางเขา

ใหเธอซื่อสัตยอยูในตําแหนงหนาที่ของเธอ

และเขาอยูในตําแหนงของเขา งานของเธอ

ในการใหการศึกษาลูกนั้นเปนหนาที่สูงสง

และศักดิ์สิทธิ์เทาเทียมตําแหนงหนาที่ใดๆ

ที่สามีไดรับการเรียกใหไปปฏิบัติ หากแมจะ

ตองเปนผูปกครองสูงสุดของประเทศก็ตาม

{CCh 143.3}

พระมหากษัตริยผูประทับบนบัลลังก

ไมไดมงีานการทีส่งูคาไปกวางานของผูทีเ่ปน

มารดา แมเปนราชนิขีองบาน เธอมอีาํนาจใน

มือของเธอเพื่อหลอหลอมอุปนิสัยของลูกๆ

เพ่ือใหพวกเขาเหมาะสมกับชีวิตที่สูงสงและ

อมตะ ทูตสวรรคไมอาจเรียกรองหนาที่การ

งานท่ีสูงกวานี้เพราะดวยการทํางานนี้ เธอ

กาํลงัทาํงานรบัใชพระเจา ขอใหเธอตระหนกั

ถึงคุณลักษณะอันสูงสงของภาระของเธอ

เทานั้น และนั่นจะเสริมแรงบันดาลใจแกเธอ

ใหมีความกลาหาญ ขอใหเธอตระหนักถึง

คุณคาของงานของเธอและสวมยุทธภัณฑ

ทั้งชุดของพระเจาเพื่อเธอจะตอตานการ

ทดลองใหประนีประนอมกับมาตรฐานโลก
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งานของเธอนัน้มไีวสาํหรบัปจจุบนัและตลอด

ชัว่นิรนัดรกาล {CCh 143.4}

หากฝายชายทีแ่ตงงานแลวออกนอก

บานไปทํางาน ปลอยใหภรรยาดูแลเด็กๆ ที่

บาน ผูเปนภรรยาและแมกําลังทํางานที่ยิ่ง

ใหญและสําคัญเทาเทียมกับงานของผูเปน

สามีและพอ ถึงแมฝายหน่ึงอยูในงานการ

ประกาศรับใชนอกบาน อีกฝายหนึ่งเปน

ผูประกาศรับใชในบาน ซึ่งบอยครั้งมีความ

กงัวลหวงใยและภาระหนกักวางานของผูเปน

สามีและพอเสียอีก งานของเธอศักดิ์สิทธิ์

และสําคัญ ผูเปนสามีอยูในสนามประกาศ

นอกบานรบัการยกยองของมนษุย ในขณะที่

ผู ทํางานหนักในบานอาจไมไดรับความดี

ความชอบของชาวโลกในผลงานของเธอ

แตหากเธอทําดวยความใสใจที่ดีที่สุดตอ

ครอบครัว แสวงหาที่จะกลอมเกลาอุปนิสัย

ของลูกๆ ตามแบบอยางของพระเจา ทูต

สวรรคทีจ่ดบนัทกึจะเขยีนชือ่เธอวาเปนผูรบั

ใชยิ่งใหญที่สุดในโลก พระเจาทอดพระเนตร

สิง่ตางๆ ไมเหมอืนกบัทีส่ายตาอนัจาํกดัของ

มนุษยมองเหน็ {CCh 143.5}

โลกเต็มไปดวยอิทธิพลของความ

ทุจริต ความทันสมัยนิยมและธรรมเนียมมี

อํานาจอันแรงกลาตอผูเยาว หากผูเปนแม

ลมเหลวในการปฏิบัติหนาท่ีของตนในการ

สั่งสอน แนะแนว และควบคุม ลูกๆ ของ

เธอจะรับความชั่วตามธรรมชาติและหันออก

จากความด ีจงใหแมทกุคนเขาเฝาพระผูชวย

ใหรอดอยูเสมอดวยคําอธิษฐาน “โปรดสอน

ขาพระองคถึงวิธีการสั่งสอนลูก และวิธีการ

ปฏิบัติตอพวกเขา” จงใหเธอปฏิบัติตาม

คําสั่งสอนซึ่งพระเจาประทานในพระวจนะ

ของพระองคและจะประทานสติปญญาแกเธอ

ตามทีเ่ธอตองการ {CCh 144.1}

ใหแมทุกคนตระหนักวาเวลาทุกนาที

ของเธอล้ําคาเกินท่ีจะประเมินได ผลงาน

ของเธอจะตองผานการทดสอบในวันอันนา

เครงขรมึยิง่ของการตรวจสอบ แลวจะไดพบ

วาความลมเหลวและอาชญากรรมตางๆ

ของชายและหญิงมากมายเปนผลอันเนื่อง

มาจากการขาดความรู และการละทิ้งหนาที่

ของผูที่รับผิดชอบในการนําทางทุกยางกาว

ของลูกๆ ไปบนเสนทางที่ถูกตอง แลวจะ

พบวาคนมากมายท่ีเปนพระพรแกชาวโลก

ดวยแสงแหงความฉลาด ความจริงและ

ความบริสุทธิ์นั้นล วนเปนหนี้บุญคุณตอ

หลักการที่เปนตัวขับเคลื่อนที่แทจริงของ

อิทธิพลและความสํา เร็ จของพวกเขา

ในคําอธิษฐานของแม ที่ เป นคริสเตียน

{CCh 144.2}

พละกาํลงัของแมเพือ่การดี
ขอบเขตอํานาจของแมอาจมีไมมาก

แตอิทธิพลของเธอเม่ือรวมกับของผูเปนพอ

จะยัง่ยนืตราบเทานรินัดรกาล ถดัจากอาํนาจ

ของพระเจาแลว พละกําลังเพื่อการดีของแม

นัน้ยิง่ใหญทีส่ดุในโลกนี ้{CCh 144.3}

แมทีเ่ปนครสิเตยีนจะตืน่ตวัอยูตลอด

เวลาในการเขาใจถึงภัยอันตรายที่ลอมรอบ

ลูกๆ ของเธอ เธอจะรักษาจิตวิญญาณของ

เธอเองใหตั้งอยูในบรรยากาศอันบริสุทธิ์และ
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ศกัดิส์ทิธิ ์เธอจะควบคมุอารมณและหลกัการ

ดวยพระวจนะของพระเจาและจะปฏบิตัหินาที่

ของเธออยางซือ่สตัย ดาํรงชวีติอยูเหนอืการ

ทดลองที่หยุมหยิมซ่ึงคอยจองโจมตีเธออยู

เสมอ {CCh 144.4}

การรบัรูของเดก็นัน้ฉบัไว และพวกเขา

แยกแยะนํา้เสยีงทีอ่ดกล้ันและรกัใครออกจาก

นํา้เสยีงของคาํสัง่ทีเ่รงรอนและเหลอือดเหลอื

ทนได ซึง่ทาํใหความชุมชืน้ของความรกัและ

ความนารักในใจของเด็กๆแหงเหือดไป แม

ครสิเตยีนทีแ่ทจรงิจะไมผลกัไสไลสงลกูใหไป

หางไกลจากตัวเธอดวยความหงุดหงิดและ

การขาดความรักที่เห็นอกเห็นใจของเธอ

{CCh 144.5}

คณุแมทัง้หลาย จงตืน่อยูในความจรงิ

ที่ว าอิทธิพลและตัวอยางของคุณมีผลตอ

อุปนิสัยและชะตาอนาคตของลูกๆ และใน

แงของหนาที่ของคุณ จงพัฒนาสติปญญา

ที่สมดุลและอุปนิสัยอันบริสุทธิ์ใหสะทอน

แตในสิ่งที่เปนจริง สิ่งที่ดี และสิ่งที่งดงาม

{CCh 144.6}

สามีและลูกจํานวนมากมายผูซึ่งไม

สามารถพบสิ่งดึงดูดใจใดในบาน มีแตไดรับ

การตอนรับดวยคําดุดาและคําบนตอวา มัก

จะแสวงหาความสนุกและความเพลิดเพลิน

ใจนอกบาน ไปนั่งจิบเหลาหรือในสถานที่

เริงรมยตองหามอื่นๆ บอยครั้งผูเปนภรรยา

และแมเมื่อตองยุงกับงานบานท่ีลนมือจนลืม

นึกถึงคําทักทายออนโยนเล็กๆ นอยๆ เพ่ือ

ทาํใหบานนาอยูสาํหรบัสามแีละลกูๆ หรอืแม

แตวาจะหลีกเลี่ยงการแสดงความนารําคาญ

และความลําบากตอหนาพวกเขา ในขณะที่

เธอสนใจแตการเตรียมอาหารและเสื้อผา

ผูเปนสามีและลูกๆ เขาออกบานเหมือนคน

แปลกหนา {CCh 144.7}

หากผูเปนแมปลอยตวัเองสวมใสเสือ้ผา

ไมเรียบรอยในบาน พวกเขากําลังสอนลูกๆ

ของเธอใหเลียนแบบการแตงตัวมอซอแบบ

เดียวกันนี้ แมมากมายคิดวาอะไรก็ดีพอ

สาํหรบัใสอยูบาน แมจะสกปรกและมอมแมม

ปานใด แตพวกเธอจะสูญเสียอิทธิพลใน

ครอบครัวไมชาก็เร็ว เด็กๆ จะเปรียบเทียบ

เสื้อผาของแมกับของผู อื่นที่สวมใสอยาง

เรียบรอย และความเคารพที่พวกเขามีตอ

เธอจะลดนอยลงไป {CCh 145.1}

ผูเปนภรรยาและแมทีซ่ือ่สตัยจะปฏบิตัิ

หนาทีด่วยความสงามศีกัดิศ์รแีละความราเรงิ

แจมใส โดยไมถือวางานอะไรก็ตามที่จําเปน

ตองทาํดวยมอืของตนเองในครอบครัวทีท่ีเ่ธอ

ทําดวยมือของตนเองเปนงานที่ตํ่าตอยใน

ทุกส่ิงท่ีจําเปนตองทําในบานที่มีระเบียบ

เรยีบรอย {CCh 145.2}

หวัหนาครอบครวัตองเลยีนแบบพระครสิต
สมาชกิทกุคนของครอบครวัรวมศนูย

อยูทีผู่เปนพอ เขาเปนผูทีต้ั่งกฎเกณฑ แสดง

แบบอยางของบุรุษผูเปยมดวยคุณความดี

อันหนักแนน คือ มีพละกําลัง ความซื่อสัตย

สุจริต ความอดทนอดกลั้น ความกลาหาญ

ความขยนั และพฤตกิรรมทีเ่ปนประโยชน ใน

แงหนึ่ง พอเปนปุโรหิตของครัวเรือน ปฏิบัติ

หนาที่ถวายเครื่องเผาบูชาบนแทนบูชาของ
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พระเจาทุกเชาเย็น ภรรยาและลูกๆ ควร

สนบัสนนุดวยการรวมในการถวายน้ี และรวม

ในการรองเพลงสรรเสริญเชนเดียวกันทุก

เชาเยน็ ผูเปนพอในฐานะปุโรหิตของครวัเรอืน

ควรสารภาพบาปตอพระเจา บาปท่ีตวัเขาและ

ลกูๆ ไดกระทําตลอดทัง้วนั บาปทีต่วัเขารูและ

บาปที่เปนความลับซ่ึงพระเนตรของพระเจา

เทานั้นที่ทรงเห็น ควรไดรับการสารภาพ

กฎระเบียบนี้เมื่อไดรับการปฏิบัติโดยผูเปน

พอเม่ือเขาอยูบานหรือโดยผูเปนแมเมื่อเขา

ไมอยูจะนาํพระพรมาสูครอบครวั {CCh 145.3}

ดิฉันขอพูดกับชายที่เปนสามีและพอ

วา จงตัง้ม่ันใหมบีรรยากาศบรสิทุธิศ์กัดิส์ทิธิ์

ลอมอยู รอบจิตวิญญาณของคุณ คุณตอง

เรยีนจากพระครสิตทกุวนั จงอยา อยาอยาง

เด็ดขาดในการแสดงวิญญาณของเผด็จการ

ในบาน ชายผูทีท่าํเชนนีก้าํลงัทาํงานรวมกบั

ผูแทนของซาตาน จงมอบความตั้งใจของ

คุณอยูภายใตนํ้าพระทัยของพระเจา จงทํา

ดวยกําลังทั้งหมดของคุณในการทําใหชีวิต

ของภรรยาของคุณราเริงและเปนสุข จงนํา

พระวจนะของพระเจามาเปนทีป่รกึษาของคุณ

จงดาํรงชวีติภายในครอบครวัตามคาํสอนของ

พระวจนะแลวคุณจะดํารงชีวิตแบบเดียวกัน

ในคริสตจักรและจงนําสิ่งเหลานี้ติดตัวไป

กับคุณยังสถานธุรกิจของคุณ หลักการของ

สวรรคจะค้ําชธูรุกจิทัง้ปวงของคณุใหสงูสงขึน้

ทตูสวรรคของพระเจาจะรวมมอืกบัคณุ ชวย

คณุเปดเผยพระครสิตสูชาวโลก {CCh 145.4}

อยาปลอยใหความยุงยากของธุรกิจ

นําความมืดเขาสู ชีวิตในครอบครัว เมื่อมี

เหตุการณเล็กนอยเกิดขึ้นท่ีไมไดเปนตามท่ี

คุณคิดวาควรจะเปน หากคุณเพลี่ยงพลํ้า

ไมแสดงออกถงึความอดกลัน้ ความหนกัแนน

ความเมตตาและความรัก คุณกําลังเปดเผย

วาคุณไมไดเลือกพระองคเปนสหายผูทรง

รักคุณมากจนทรงยอมสละพระชนมชีพแก

คุณ เพื่อวาคุณจะรวมเปนหนึ่งกับพระองค

{CCh 145.5}

การอางตลอดเวลาในตาํแหนงหวัหนา

ครอบครัวนั้นไมไดแสดงใหเห็นถึงความเปน

ลูกผูชายของสามีเลย ความเคารพในตัวเขา

ไมไดเพ่ิมขึน้เลย เมือ่ไดยนิเขายกขอพระคมัภีร

ออกมาเพื่ออางสิทธิอํานาจของเขา การทํา

เชนนีไ้มทาํใหเขามคีวามเปนลกูผูชายเพิม่ขึน้

เมือ่เขาเรยีกรองภรรยาผูเปนแมของลกูๆ ให

ปฏิบัติตามแผนงานของเขาราวกับวาเปน

แผนที่ไมมีวันลมเหลว พระเจาทรงสถาปนา

แตงตั้งสามีใหเปนหัวหนาของภรรยาเพื่อให

เปนผูปกปองเธอ เขาตองเปนผูยึดเหนี่ยว

ทกุคนภายในบานของครอบครวั เปนผูรวบรวม

สมาชิกในครอบครัวเขาดวยกันเหมือนกับที่

พระคริสตทรงเปนศีรษะของคริสตจักรและ

พระผูชวยใหรอดของสมาชิกในคริสตจักร

ขอใหสามีทุกคนที่แสดงตนวารักพระเจา

ศกึษาอยางถวนถีถ่งึพระประสงคของพระเจา

ในตําแหนงหนาที่ของเขา พระคริสตทรงใช

สทิธอิาํนาจของพระองคดวยสตปิญญา ความ

เมตตาและความออนโยน ฉะนั้นขอใหผูเปน

สามีใช อํานาจและเลียนแบบอยางตาม

พระองคผู ทรงเปนหัวหนาผู ยิ่งใหญของ

ครสิตจกัร {CCh 145.6}
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พอแม--จงทาํงานรวมกนัเพือ่ความรอด
จากบาปของลกูๆ

หากเปดผามานออกและพอกับแม

เห็นสิ่งที่พระเจาทรงทอดพระเนตรงานของ

แตละวนั และเขาใจถงึสายพระเนตรอนัไรขดี

จาํกดัของพระองคทีเ่ปรยีบเทยีบผลงานของ

คนหนึ่งกับของอีกคนหนึ่งแลว พวกเขาจะ

ตองประหลาดใจตอการเปดเผยของสวรรค

ผูเปนพอจะมองเหน็ผลงานของตนดวยความ

ถอมตนมากกวานี ้ในขณะทีผู่เปนแมจะไดรบั

แรงบันดาลใจและพละกําลังใหมเพ่ือปฏิบัติ

ภาระหนาที่ของเธอตอดวยสติปญญา ความ

พากเพียรและอดทนมากขึ้น บัดนี้เธอเขาใจ

ถงึคณุคาของมัน ในขณะทีผู่เปนพอหมกมุน

อยู กับสิ่งที่จะตองลมสลายและดับสูญไป

ผูเปนแมตองรับมือกับการพัฒนาสมองและ

อุปนิสัย ทํางานไมเพียงเพื่อเวลานี้แตเพ่ือ

นรินัดรกาล {CCh 146.1}

หนาทีข่องผูเปนพอไมอาจโยกยายไป

ใหแกผูเปนแมได หากเธอมีเพียงหนาที่ของ

เธอเองที่ตองทํา เธอก็มีภาระมากพอแลว

โดยการรวมมือกันทํางานเทานั้นที่พอแมจะ

บรรลผุลสาํเรจ็ในงานทีพ่ระเจาทรงมอบไวใน

มอืของพวกเขา {CCh 146.2}

ผูเปนพอไมควรขอตวัออกจากหนาที่

สวนของตนเองในการใหการศกึษาลกูๆ เพือ่

ชวีติและเพือ่ชวีติอมตะ เขาตองมสีวนแบงรบั

หนาทีน่ีด้วย เปนพนัธะหนาทีข่องทัง้พอและ

แม พอแมตองแสดงความรกัและความเคารพ

ตอกนัหากท้ังสองตองการเหน็คณุภาพเหลานี้

พฒันาขึน้ในลกูๆ ของพวกเขา {CCh 146.3}

พอของลูกชายจะตองอยูใกลชิดกับ

ลกูชายของตน เพือ่ใหลกูไดรบัประโยชนจาก

ประสบการณทีก่วางขวางกวา และพดูคยุกบั

เขาดวยความเรียบงายและความเอ็นดูเพื่อ

ผูกใจพวกเขาไว เขาควรใหลูกๆ เห็นวาเขา

มีสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับพวกเขา ความสุขของ

พวกเขาอยูในความคิดของเขาตลอดเวลา

{CCh 146.4}

พอซึ่งมีครอบครัวที่เปนลูกชายตอง

เขาใจวาไมวาในหนาทีใ่ด เขาจะไมละเลยจติ

วิญญาณที่อยูภายใตการดูแลของเขา เขา

เปนผูนาํเดก็เหลานีเ้กดิมาบนโลกใบนีแ้ละได

ผูกมัดตนเองใหเปนผูรับผิดชอบตอพระเจา

ในการทําทุกส่ิงที่อยูในอํานาจของเขาเพื่อ

ดแูลรกัษาพวกเขาใหหางจากการสมาคมกบั

ผูท่ีไมไดรับการชําระ จากสหายชั่วทั้งหลาย

เขาไมควรปลอยลกูชายทีอ่ยูไมสขุไวในความ

ดูแลทั้งหมดของแมเพียงผูเดียว นี่เปนภาระ

ที่หนักเกินไปสําหรับเธอ เขาจะตองจัดสรร

ทุกอยางเพื่อประโยชนสูงสุดของแมและ

ของลูก อาจเปนการยากที่จะใหแมควบคุม

อารมณตนเองเพื่อจัดการกับการฝกอบรม

ลูกๆ ของเธอไดอยางชาญฉลาด หากเปน

เชนนี้ผูเปนพอควรรับภาระสวนใหญในเรื่อง

แบบนี้ เขาควรตองแนวแนท่ีจะทุมเทความ

พยายามท่ีดท่ีีสดุ เพือ่ชวยลกูๆ ของเขาใหรอด5

{CCh 146.5}

คาํแนะนาํในเรือ่งจาํนวนบตุรทีค่วรมี
ลกูเปนมรดกของพระเจา และเราตอง

รายงานเรื่องการจัดการมรดกของพระองค
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ตอพระองค จงใหพอแมทาํงานเพือ่ครอบครวั

ดวยความรัก ความเชื่อ และคําอธิษฐานจน

กวาพวกเขาสามารถเขาเฝาพระเจาดวยความ

ชื่นชมและพูดวา “ดูสิ ขาพเจาและบุตรซึ่ง

พระยาหเวหประทานแกขาพเจา” อิสยาห

8:18 {CCh 147.1} 

พระเจาทรงประสงคใหพอแมเปน

บุคคลที่มีเหตุผลและดํารงชีวิตในลักษณะ

ที่ลูกแตละคนสามารถไดรับการสั่งสอนที่

ถูกตองเพื่อแมจะไดมีพละกําลังและเวลาใน

การใชกําลังสมองของเธอเพ่ือการอบรม

ลกูนอยๆ ของเธอสาํหรบัสงัคมของทตูสวรรค

เธอควรมีความกลาหาญที่จะปฏิบัติในสวน

ของเธออยางมเีกียรตแิละทาํงานของเธอ ดวย

ความยําเกรงและความรักตอพระเจาเพื่อวา

ลูกๆ ของเธอจะสามารถแสดงตวัเปนประโยชน

ตอครอบครวัและตอสงัคม {CCh 147.2}

ฝายสามีและผูเปนพอควรพิจารณา

ถึงสิ่งเหลานี้เกลือกวาฝายภรรยาและผูเปน

แมจะเหน็ดเหนื่อยเกินไป และทับถมดวย

ความทุกขโศก เขาควรคอยดูวามารดาของ

ลูกไมตกอยูในสภาพที่เธอไมอาจนําความ

ยุติธรรมมาสูลูกเล็กๆ ท้ังหลายของเธอได

จนพวกเขาตองโตขึน้โดยไมไดรบัการฝกอบรม

อยางถกูตอง {CCh 147.3}

มีพอแมมากมายซึง่ไมไดไตรตรองวา

พวกเขาจะสามารถใหความยตุธิรรมแกครอบ

ครวัใหญไดหรอืไม พวกเขาใหกาํเนดิชวีตินอยๆ

เหลานีท้ีช่วยตนเองไมไดไวเตม็บาน เดก็เหลานี้

ตองพึ่งการดูแลและการสั่งสอนอยางเต็มตัว

จากพอแมของพวกเขา นีเ่ปนความผดิอนันา

สลดใจอยางยิง่ ไมเพยีงแตตอผูเปนแมเทานัน้

แตตอเดก็ๆ และสงัคมดวย {CCh 147.4}

เปนการไมยุติธรรมตอผูเปนแมที่จะ

ตองมีเด็กใหอุ มในออมแขนของเธอปแลว

ปเลา เรือ่งเชนนีล้ดความราเรงิ และบอยครัง้

ทาํลายความสขุทางสงัคม แตกลบัเพิม่หายนะ

ใหกับครอบครัว มันปลนและแยงการดูแล

การศึกษาและความสุขจากลูกๆของเธอ ซึ่ง

ควรเปนสิ่งที่พอแมมีหนาที่ตองมอบใหแก

พวกเขา {CCh 147.5}

[พอแม] ควรที่จะพิจารณาดวยความ

สุขุมถึงปจจัยที่จําเปนสําหรับลูกๆ ของ

พวกเขา พวกเขาไมมีสิทธิที่จะนําเด็กเขามา

ในโลกเพือ่เปนภาระใหแกผูอืน่ {CCh 147.6}

ชะตาอนาคตของเด็กไดรับการคํานึง

ถงึนอยเพยีงไร การสนองตอตณัหาเปนเรือ่ง

เดยีวทีม่อียูในความคดิ และสรางภาระหนกัใจ

ใหกบัผูเปนภรรยาและแมซึง่ทาํใหความแขง็แรง

ของเธอลดนอยถอยลงไป และทําใหอํานาจ

ทางวญิญาณเชือ่งชาไป ในสภาพของสขุภาพ

ที่เสียไปและจิตวิญญาณที่ทอถอย เธอตอง

เผชิญกบัการถกูฝงูเดก็เล็กลอมรอบตัวจนเธอ

ไมสามารถดแูลไดตามทีเ่ธอตองการ พวกเขา

โตขึน้โดยขาดการสัง่สอนทีค่วรจะไดรบั จนเปน

คนลบหลูเกยีรตขิองพระเจาและแพรกระจาย

ความชั่วตามนิสัยของตนเองใหแกผูอื่น และ

ดวยประการเชนนี้กองทัพจึงไดรับการจัดต้ัง

ขึน้ซึง่ซาตานสามารถใชการไดตามตองการ6

{CCh 147.7}

(1) 7T 67; (2) AH 231-254; (3) AH 212-215; (4) AH 233; (5)AH 216-221; (6) AH 159-164.
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ในการเลือกครอบครัว พระเจาทรง

ประสงคใหเราพิจารณาเปนอันดับแรกถึง

อทิธพิลทางศลีธรรมและศาสนาทีจ่ะลอมรอบ

เราและครอบครวัของเรา {CCh 148.1}

ในขณะท่ีทําการเลอืกหาสถานทีเ่พือ่ตัง้

บานเรือนนั้น ใหจุดมุงหมายตอไปนี้เปนตัว

ชี้นําในการตัดสินใจ อยาใหความปรารถนา

เพื่อความรํ่ารวย รสนิยมของแฟชั่นหรือ

ประเพณขีองสงัคมเปนตวัควบคมุเรา จงคาํนงึ

ใหมากที่สุดถึงสิ่งที่จะนําไปสูความเรียบงาย

ความบริสุทธิ์ สุขภาพ และคุณคาที่แทจริง

{CCh 148.2}

แทนทีจ่ะอาศยัอยูในพืน้ที่ๆ  มองเหน็

แตผลงานทีม่นษุยสรางข้ึนทีซ่ึ่งภาพและเสยีง

มักจะชวนใหเกิดแงคิดแหงความชั่ว ความ

เดือดรอนและความสับสน สิ่งเหลานี้นํามา

ซึ่งความออนลาและความไมสงบ จงไปยัง

สถานทีซ่ึ่งคณุสามารถชืน่ชมกับพระราชกจิของ

พระเจา จงหาการพกัผอนของฝายจติวญิญาณ

ในความงดงามและความสงบเงียบและสนัติสขุ

ของธรรมชาต ิจงพกัผอนสายตาโดยการมอง

ไปยงัทุงหญาเขยีวขจ ีปาละเมาะและเนนิเขา

แหงนมองไปยงัทองฟาสคีรามซึง่ไมถกูบดบงั

ดวยฝุนละอองและควันของเมืองใหญ แลว

หายใจเอาอากาศทีส่รางความกระปรีก้ระเปรา

ของสวรรค1 {CCh 148.3}

เวลามาถงึแลวเมือ่พระเจาทรงเปดทาง

ครอบครัวตางๆ ควรยายออกจากเมืองใหญ

ควรพาเดก็ๆ ไปยงัชนบท พอแมควรหาสถานที่

อันเหมาะสมแหงหนึ่งเทาที่ปจจัยจะอํานวย

ถึงแมที่อยูอาศัยนั้นจะเล็ก แตกระนั้นควร

มีท่ีดินวางติดกับตัวบานเพื่อใชเพาะปลูก2

{CCh 148.4}

พอและแมท้ังหลายท่ีเปนเจาของท่ีดนิ

และมีบานทีส่ขุสบายหลงัหนึง่นัน้เปนถงึราชา

และราชนิเีลยทเีดยีว {CCh 148.5}

หากเปนไปได บานควรอยูนอกเมือง

ท่ีซ่ึงเด็กๆ มีพื้นที่เพื่อการเพาะปลูก จงให

เด็กแตละคนมีที่ดินแปลงหนึ่งเพื่อเพาะปลูก

ของตนเอง และขณะทีค่ณุสอนพวกเขาถงึวชิา

ทาํสวนครวั วธิเีตรยีมดินเพือ่หวานเมลด็และ

ความสาํคญัในการถอนวชัพชืทัง้หมด ใหสอน

พวกเขาถงึความสาํคญัของการออกหางจาก

การดํารงชีวิตที่ไมเหมาะสมและอันตราย

สอนใหพวกเขากาํจดัอปุนสิยัผดิๆ เหมอืนเชน

การกาํจัดวัชพชืในสวน การสอนบทเรยีนเหลานี้

ตองใชเวลา แตจะไดรับผลตอบแทน--เปน

ผลตอบแทนทีคุ่มคายิง่นกั {CCh 148.6}

โลกมพีระพรมากมายเกบ็ซอนไวภายใต

ท่ีลึกสําหรับผูที่มีความกลาหาญ ความตั้งใจ

และความอดทนที่จะรวบรวมสมบัติของเธอ

ชาวนามากมายลมเหลวในการเกบ็เกีย่วอยาง
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พอเพียงจากทีน่าของเขาเพราะพวกเขาทาํงาน

นั้นราวกับวาเปนงานที่ตํ่าตอย พวกเขา

มองไมออกวามีพระพรมากมายในงานนั้น

ไวสําหรับตัวพวกเขาเองและครอบครัวของ

พวกเขา {CCh 148.7}

พอแมมีหนาท่ีตอพระเจาในการทํา

สภาพแวดลอมของพวกเขาใหเปนไปตาม

ความจรงิทีพ่วกเขาเชือ่ พวกเขาจงึจะสามารถ

สอนบทเรียนที่ถูกตองแกลูกๆ และเด็ก

เหลานั้นจะเรียนรูการเชื่อมโยงระหวางบาน

บนโลกนี้กับบานเบื้องบน หากเปนไปได

ครอบครวับนโลกนีจ้ะตองเปนแบบอยางของ

ครอบครวัในสวรรค แลวการทดลองใหหมกมุน

อยูกับสิ่งที่ตํ่าและเลวทรามจะสิ้นฤทธิ์ของ

มันไป เด็กๆ ควรไดรับการสอนวาพวกเขา

เปนเพียงผูเดินทางผานที่นี่ และเพ่ือรับการ

ฝกอบรมที่จะเปนประชากรของปราสาทซึ่ง

พระคริสตทรงกําลังเตรียมไวสําหรับผูที่รัก

พระองคและรักษาพระบัญญัติของพระองค

นี่คือหนาที่สูงสุดที่พอแมจะตองถือปฏิบัติ

{CCh 148.8}

เทาท่ีจะเปนไปได อาคารทีต่ัง้ใจสาํหรบั

ที่อยูอาศัยทั้งหมดควรตั้งอยูบนพื้นท่ีสูงและ

มรีะบบระบายนํา้ทีด่ ีเพือ่มัน่ใจวาเปนพืน้ทีแ่หง

คนสวนใหญมักไมสนใจเรื่องเชนนี้ สุขภาพ

ที่เจ็บออดๆ แอดๆ อยางตอเนื่อง โรคภัยท่ี

นากลัวและการลมตายหลายกรณีเปนผลมา

จากความชื้นและมาเลเรีย ซึ่งเกิดจากพ้ืนที่

ลุมและระบบระบายนํา้ทีไ่มด ี{CCh 149.1}

ในการสรางบาน เปนเรื่องสําคัญโดย

เฉพาะทีต่องจดัหาระบบการถายเทอากาศได

ตลอดและมแีสงแดดสองมากมาย ใหทกุหอง

ของบานมอีากาศหมนุเวยีนและมแีสงสวางที่

เพียงพอ หองนอนควรจัดใหมีอากาศถายเท

อยางอสิระทัง้กลางวนัและกลางคนื ไมมหีอง

ใดเหมาะทีจ่ะใชเปนหองนอนไดนอกเสียจาก

สามารถเปดหองใหอากาศและแสงแดดผาน

เขาออกไดทกุวนั {CCh 149.2}

สนามหญาท่ีตกแตงใหสวยงามดวย

ตนไมและพุมไมที่กระจายเปนหยอมๆ ใน

ระยะทีพ่อเหมาะกบัตวับานจะสรางบรรยากาศ

ของความสขุแกครอบครวั และหากดแูลสนามนี้

อยางดจีะไมมผีลเสยีตอสขุภาพเลย แตตนไม

รมรืน่และพุมไมทีป่ลกูชดิและแนนหนารอบๆ

บานจะทาํใหบานไมถกูสขุลกัษณะ เพราะมนั

จะขวางไมใหอากาศไหลเวยีนอยางอสิระและ

บดบงัแสงแดดดวย ผลทีต่ามมาคอื ความชืน้

จะสะสมขึ้นในบานโดยเฉพาะในฤดูเปยกชื้น

{CCh 149.3}

เฟอรนเิจอรควรเปนแบบเรยีบงายและ
ราคาไมแพง

ใหตกแตงบานของคุณดวยส่ิงของท่ี

ธรรมดาและเรียบงาย สิ่งที่จะทนไมทนมือ

ในการใช ส่ิงที่สามารถรักษาความสะอาด

ไดงายและสามารถหามาทดแทนโดยไมเสีย

คาใชจายท่ีแพงนัก โดยการใชรสนิยม คุณ

สามารถทําบานที่เรียบงายเปนที่ดึงดูดและ

นารับแขก หากมีรักและความพึงพอใจอยูท่ี

นัน่ {CCh 149.4}

ความสุขไมไดหาจากการโออวดที่

ไมเกิดประโยชน บานที่ยิ่งเรียบงายและมี
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ระเบียบจะเปนบานท่ีย่ิงมีความสุข การที่จะ

ทาํใหลกูๆ พงึพอใจและมคีวามสขุในบานนัน้

ไมจําเปนตองสรรหาสิ่งของรอบตัวที่มีราคาสูง

และเฟอรนเิจอรราคาแพง แตเปนเรือ่งจาํเปน

ที่พอแมตองใหความรักที่ออนโยนและดูแล

พวกเขาดวยความเอาใจใส3 {CCh 149.5}

คุณมีหนาท่ีอยูตลอดเวลาตอพระเจา

เพือ่เปนแบบอยางทีเ่หมาะสมในบานของคณุ

ใหจาํไววาในสวรรคไมมคีวามไรระเบยีบ และ

บานของคุณควรเปนสวรรคบนโลกใบนี้ ให

จดจาํไววาในการทาํงานเลก็ๆ นอยๆ ในบาน

วนัแลววนัเลาอยางซือ่สตัย คณุเปนผูรวมงาน

กับพระเจาในการขัดเกลาอุปนิสัยคริสเตียน

ใหสมบรูณ {CCh 149.6}

คณุพอคณุแมทัง้หลาย ใหจดจาํไววา

คณุกาํลงัทาํงานเพือ่ใหลกูๆ ไดรบัความรอด

จากบาป หากนิสัยของคุณถูกตอง หากคุณ

แสดงออกถึงความเปนระเบียบและความ

เรียบรอย ความดีงามและชอบธรรม การ

ชําระจิตวิญญาณ รางกาย และจิตใจแลว

คุณไดตอบสนองพระดํารัสของพระผูชวยให

รอดที่วา “ทานทั้งหลายเปนความสวางของ

โลก” มทัธวิ 5:14 {CCh 149.7}

จงเริ่มสอนเด็กเล็กๆ ตั้งแตเยาววัย

ใหดูแลรักษาเสื้อผา จงจัดสถานที่ใหพวก

เขาสําหรับเก็บสิ่งของๆ พวกเขา และสอน

ใหเกบ็พบัทกุสิง่ใหเรยีบรอยและจดัเกบ็ไวใน

ที่ของมัน หากคุณไมมีกําลังพอที่จะซื้อแม

กระทัง่โตะราคาถกู ใหหากลองเพือ่ดดัแปลง

ตอช้ันและปูดวยผาสีสวยสดงดงาม จงใช

เวลาเลก็นอยในแตละวนัสอนความเปนระเบยีบ

และเรือ่งอืน่ๆ และในอนาคตลกูๆ ของคณุจะ

ตอบแทนคณุในงานนี ้ทายสดุคณุจะประหยดั

ทัง้เวลาและความกงัวลมากมาย {CCh 149.8}

พอแมบางคนปลอยใหลูกๆ เปนคน

ชอบทําลาย สงเสริมใหพวกเขาเอาของที่

พวกเขาไมมสีทิธิแ์ตะตองมาเปนของเลน จง

สอนเด็กไมใหจับตองสมบัติของผูอื่น เพื่อ

ความอยูเยน็เปนสขุของครอบครวั ลกูๆ ตอง

เรียนรูท่ีจะปฏิบัติตามกฎกติกาของการเปน

เจาของ เด็กๆ ไมไดความสุขมากขึ้นเมื่อ

พวกเขาสามารถจับตองส่ิงของทุกอยางที่

ตามองเห็น หากเราไมเอาใจใสสอนพวกเขา

ใหมกีารควบคมุตนเองแลว พวกเขาจะโตขึน้

เปนคนไมนารักและมีอุปนิสัยชอบทําลาย

{CCh 150.1}

จงอยานาํของเลนทีแ่ตกหกังายมาให

เด็กเลน การทําเชนนี้เปนการสอนบทเรียน

ของการทาํลาย จงใหพวกเขามีของเลนไมกีช่ิน้

และใหเปนของเลนที่แข็งแรงทนทาน คํา

แนะนาํเหลานีถ้งึแมจะดเูหมอืนเรือ่งเลก็นอย

แตมคีวามหมายในการอบรมเดก็4 {CCh 150.1}

(1) AH 131, 132; (2) AH 139; (3) AH 141-155; (4) CG 110-111; 101, 102.
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เรามคีวามรอดของพระเจาในครอบครวั

ของเราได แตเราตองเชือ่ในเรือ่งนี ้ดาํรงชวีติ

อยูเพือ่เรือ่งนีแ้ละมคีวามศรทัธาทีต่อเนือ่งและ

แนวแนพรอมกับวางใจในพระเจา ขอบังคับ

ที่พระวจนะของพระเจากําหนดใหเรานั้นมี

ไวเพื่อประโยชนของเรา ขอบังคับเหลานี้จะ

เพิ่มความสุขใหแกครอบครัวของเราและแก

ทกุคนทีอ่ยูรอบตวัเรา กลัน่กรองรสนยิมของ

เราใหสูงสงขึ้น ชําระการตัดสินใจของเราให

บริสุทธิ์ยิ่งขึ้นและนําสันติสุขมาสูจิตใจและ

ในบั้นปลายชีวิตนิรันดร ทูตสวรรคที่คอย

ปกปองเราจะวนเวียนอยูในที่พักอาศัยของ

เราและนําขาวแหงความเจริญกาวหนาของ

ชวีติในพระเจากลบัสูสวรรคดวยความชืน่ชม

ยนิดแีละทตูสวรรคทีท่าํหนาทีบ่นัทกึจะบนัทกึ

ดวยความราเรงิใจ {CCh 151.1}

พระวิญญาณของพระคริสตจะเปน

อิทธิพลที่ยั่งยืนในชีวิตครอบครัว หากชาย

และหญิงจะเปดหัวใจของตนใหแกอิทธิพล

ของความจริงและความรักแหงสวรรค หลัก

การเหลานี้จะไหลรินอีกครั้งหนึ่งเหมือนดั่ง

แมนํา้ในทะเลทราย นาํความชุมชืน่และสดใส

ใหปรากฏสูพื้นที่ซ่ึงขณะน้ีกันดารแหงแลง

{CCh 151.2}

การละเลยศาสนาในบาน การเพกิเฉย

ทีจ่ะสอนลกูๆ เปนเรือ่งเคอืงพระทยัของพระเจา

มากทีสุ่ด หากลกูคนหนึง่ของคณุอยูในแมนํา้

กําลังตอสูกับกระแสนํ้าและอยูใกลอันตราย

จากการจมนํ้า เราคงวุนวายกันเปนอยางย่ิง

ตองใชความพยายามสักเทาไร ตองทลูอธษิฐาน

สักปานใด ตองทุมเทความกระตือรือรนสัก

เทาไร เพื่อชวยชีวิตมนุษย แตลูกๆของคุณ

ไมรูจักพระคริสต จิตวิญญาณของพวกเขา

ไมไดรบัความรอด บางทพีวกเขายงัแถมเปน

คนหยาบคายและไรมารยาท นาํความเสือ่มเสยี

มาสูชื่อเสียงชาวแอดเวนตีส พวกเขากําลัง

พินาศอยางไมมคีวามหวงัและปราศจากทีพ่ึง่

ในพระเจาบนโลกนี้ สวนคุณนั้นสะเพราและ

ไมใสใจ {CCh 151.3}

ซาตานทุมเทความพยายามทุกทาง

เพื่อนําคนออกหางพระเจาและมันประสบ

ความสําเร็จในความตั้งใจของมันนี้เมื่อชีวิต

ฝายศาสนาจมหายไปกับความกังวลของ

ธุรกิจ เมื่อคนเหลานี้ปลอยใจหมกมุนอยูแต

ในเรื่องธุรกิจ จนไมใชเวลาศึกษาพระคัมภีร

หรืออธิษฐานในที่ลี้ลับและคอยเฝารักษา

ใหเครื่องถวายบูชาแหงการสรรเสริญและ

ขอบพระคณุเผาไหมอยูบนแทนถวายทกุเชา

และทกุเยน็ มนีอยคนนกัทีต่ระหนกัถงึเลหเหลีย่ม

ของจอมหลอกลวง มีก่ีคนท่ีรูไมเทาทันเลห

กลของมนั {CCh 151.4}
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การนมัสการเชาและเย็น
คณุพอ คณุแมทัง้หลาย จงรวบรวมลูกๆ

ของคณุมาลอมอยูรอบตวัคณุทกุเชาและเยน็

เพือ่ทลูขออยางถอมตนในการมอบใจแดพระเจา

เพื่อขอการทรงชวย คนท่ีคุณรักน้ันกําลัง

เสี่ยงตอการทดลอง ปญหาจุกจิกประจําวัน

กลุ มรุมหนทางของผู เยาวและผู ใหญ ผู ท่ี

ตองการดํารงชีวิตท่ีอดทน มีความรัก และ

มีใจราเริง ตองอธิษฐาน โดยการไดรับความ

ชวยเหลอืจากพระเจาตลอดเวลาเทานัน้ทีเ่รา

จะมีชยัชนะเหนอืตวัเราเอง {CCh 151.5}

หากมีเวลาใดที่ทุกบานควรเปนบาน

แหงการอธิษฐาน นั่นแหละคือเวลานี้ ความ

ไมซื่อสัตยและความเยยหยันระบาดอยูทุก

แหงหน ความชั่วรายกระจายทั่วไปหมด

ความคดโกงไหลเวียนอยูในกระแสเลอืดของ

จิตวิญญาณและการกบฏตอพระเจาเกิดขึ้น

ในชีวิต ภายใตการเปนทาสของบาป พลัง

ฝายศลีธรรมตกอยูภายใตความโหดเหีย้มของ

ซาตาน จติวญิญาณถกูดดัแปลงใหเปนเกมกฬีา

ของการทดลองและหากไมมแีขนอนัทรงพลงั

ยื่นออกมาชวยเขาแลว มนุษยจะเดินไปสู

สถานที่ๆ  จอมกบฏนาํเขาไป {CCh 152.1}

กระนัน้ ในยคุแหงภยัอนัตรายอนันากลวั

นี้ ผูแสดงตนเปนคริสเตียนบางคนไมมีการ

นมัสการในบานเลย คนเหลาน้ีไมเคยถวาย

เกยีรตแิตพระเจาภายในบาน พวกเขาไมสอน

ลกูๆ ใหรกัและยาํเกรงพระเจา หลายคนแยก

ตัวออกหางจากพระองคจนพวกเขารูสึกวา

อยูใตคําสาปเมื่อเขามาหาพระองค พวกเขา

“เขามาถงึพระทีน่ัง่แหงพระคณุดวยความกลา”

“ยกมืออันบริสุทธิ์ขึ้นอธิษฐานในทุกแหงหน

โดยปราศจากความโกรธหรือการทุมเถยีงกนั”

ไมได ฮีบรู 4:16; 1 ทิโมธี 2:8 พวกเขาไมมี

สายใยเชือ่มโยงอยางมชีวีติกบัพระเจา ความ

เชื่อของพวกเขามีแตรูปแบบของคุณความดี

ทีป่ราศจากฤทธานภุาพ {CCh 152.2}

ความคิดที่วาการอธิษฐานไมมีความ

สาํคญัเปนหนึง่ในเครือ่งมอืทีป่ระสบความสาํเรจ็

มากทีส่ดุของซาตานในการทาํลายจติวญิญาณ

การอธิษฐานเปนการสนทนากับพระเจา

พระองคทรงเปนแหลงแหงสติปญญา พระ

ผูทรงเปนแหลงแหงพระกําลังและสันติสุข

และความสุข พระเยซูทรงอธิษฐานทูลตอ

พระบิดาโดย “คํารองขอดวยเสียงดังและนํ้า

พระเนตรไหล” อาจารยเปาโลเรียกรองให

ผูเชื่อทั้งหลายให “อธิษฐานอยางสมํ่าเสมอ”

ในทุกส่ิงจงทูลเรื่องความปรารถนาของคุณ

ทุกอยางตอพระเจา ดวยการอธิษฐาน การ

วิงวอนกับการขอบพระคุณ ยากอบกลาววา

“จงอธษิฐานเผือ่กนัและกนั เพือ่ทานทัง้หลาย

จะไดรบัการรกัษาโรค คําวงิวอนของผูชอบธรรม

นัน้มพีลงัมากและเกดิผล” ฮบีร ู5:7 1 เธสะ-

โลนกิา 5:17 ยากอบ 5:16 {CCh 152.3}

พอแมควรลอมร้ัวรอบลกูๆ ของตนดวย

การอธษิฐานอยางจรงิใจและจรงิจงั พวกเขา

ควรอธิษฐานดวยความเชื่อเต็มขนาดเพื่อ

วาพระเจาจะสถิตกับพวกเขาและทูตสวรรค

บริสุทธิ์จะปกปองพวกเขาและลูกๆ จาก

อาํนาจโหดรายชองซาตาน {CCh 152.4}

ในทุกครอบครัว ควรกําหนดเวลาท่ี

แนนอนสาํหรบัการนมสัการเชาและเยน็ เปน



เรือ่งทีเ่หมาะสมยิง่นกัทีพ่อแมจะรวบรวมลกูๆ

ใหอยูขางตวัพวกเขา กอนทีจ่ะเริม่รบัประทาน

อาหารเชาเพือ่ขอบพระคณุพระบดิาบนสวรรค

สําหรับการปกปองตลอดคืนและเพื่อทูลขอ

ความชวยเหลอืและการทรงนาํพรอมกบัการ

ดแูลของพระองคตลอดวนั เปนเรือ่งนาเหมาะสม

เพียงไรเชนกันเมื่อคํ่าคืนมาถึงแลวที่พอแม

และลกูๆ จะชมุนมุกนัอกีครัง้ตอหนาพระองค

และขอบคณุพระองคสาํหรบัพระพรของวนัที่

ผานไป {CCh 152.5}

ทุกเชาใหมอบถวายตัวคุณเองและ

ลูกๆ ของคุณแดพระเจาสําหรับวันน้ัน อยา

คาํนวณเผือ่สาํหรบัหลายๆ เดอืนขางหนาหรอื

เปนป วันเหลานี้ไมใชเปนของคุณ พระองค

ทรงมอบวัน สั้นๆ ใหคุณหนึ่งวัน จงรับใช

ในชวงเวลานั้นสําหรับพระเจาพระอาจารย

เสมือนหนึ่งวาเปนวันสุดทายของคุณบน

โลก จงกางแผนงานของคุณออกตอเบื้อง

พระพักตรของพระเจา เพื่อทําใหสําเร็จหรือ

เลิกทําตามแตที่พระองคทรงนํา ใหยอมรับ

แผนงานของพระองคแทนแผนงานของคุณ

เอง ถึงแมวาการรับแผนงานของพระองค

หมายถึงการละทิ้งโครงการที่คุณโปรดปราน

ดวยการทําเชนนี้ ชีวิตของคุณจะไดรับการ

หลอหลอมใหเปนเหมือนแบบอยางของ

พระเจามากขึ้นและ “สันติสุขของพระเจาที่

เกนิความเขาใจจะคุมครองจติใจและความคดิ

ของทานไวในพระเยซูคริสต” ฟลิปป 4:7

{CCh 152.6}

ผูเปนพอหรือผูเปนแมในกรณีที่พอ

ไมอยู บาน ควรเปนผูนําการนมัสการโดย

เปนผูเลอืกขอพระคมัภีรทีน่าสนใจและเขาใจ

งาย พิธีนมัสการควรสั้น เมื่อมีการอานพระ

คัมภีรบทยาวๆและอธิษฐานนานๆ จะทําให

พิธีนมัสการนาเบื่อหนายและเมื่อจบการ

นมสัการจะเกดิความรูสกึปลดปลอย พระเจา

ทรงไมไดรบัเกยีรตเิมือ่พธินีมสัการนัน้จดืชดื

และนารําคาญ เมื่อการนมัสการเปนเรื่อง

นาเบื่อหนายและขาดสิ่งที่นาสนใจ นั่นเปน

สาเหตทุาํใหลกูๆ ขยาด {CCh 152.7}

คุณพอและคุณแมท้ังหลาย จงทํา

ชั่วโมงการนมัสการใหนาสนใจอยางยิ่งยวด

ไมมีเหตุผลใดวาทําไมชั่วโมงนี้จึงไมควรเปน

ที่ชื่นชอบมากที่สุดและนาชื่นชมที่สุดของวัน

การใสใจเลก็นอยในการเตรยีมตวัจะชวยคณุ

ทาํใหการนมสัการนาสนใจและเปนประโยชน

อยางเต็มที่ บางครั้งบางคราวใหทํารายการ

ที่หลากหลาย อาจต้ังคําถามเก่ียวกับขอ

พระคัมภีรท่ีอานและอธิบายขอความดวย

ความจริงใจและอยางเหมาะสม อาจมีการ

รองเพลงสรรเสริญ คําอธิษฐานที่ทูลนั้นควร

สั้นและตรงตามจุด ดวยคําพูดที่เรียบงาย

และจรงิใจ จงใหผูทีน่าํการอธษิฐาน สรรเสรญิ

พระเจาสําหรับคุณความดีของพระองคและ

ทลูขอการทรงชวยจากพระองคตามแตโอกาส

จะให จงใหเดก็มสีวนรวมในการอานและอธษิฐาน

{CCh 153.1}

นรินัดรกาลเทานัน้จะเปดเผยถงึผลดี

ทีก่ารนมสัการเชนนีจ้ะมไีวให {CCh 153.2}

(1) CG 484; (2) 5T 424, 426; (3) 7T 42-44.
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พระเจาทรงประสงคใหประชากรของ

พระองคเปนคนรอบคอบและใสใจ ทรงประสงค

ใหพวกเขาเรยีนรูทีจ่ะประหยดัในทกุเรือ่งและ

ไมฟุมเฟอยในสิง่ของใดๆ {CCh 154.1}

คุณควรเรียนรูวาเมื่อไรที่จะงดใชและ

เมื่อไรที่จะใช เราเปนผูติดตามพระคริสตไมได

นอกเสียจากวาเราจะปฏิเสธตัวเอง และยกชู

กางเขนขึ้น เราควรจายคืนอยางตรงไปตรงมา

ในขณะดาํเนินชีวติ เราควรเกบ็ตกสิง่ทีท่าํหลนไป

ชําระปญหาของตนเองใหเขาที่ และรูจักเรียก

สิ่งใดวาเปนของตน คุณควรคํานวณเงินเล็ก

เงนินอยทีใ่ชไปกบัการสนองความตองการของ

ตนเอง คุณควรแยกแยะออกวาสิ่งใดที่นําไปใช

เพียงเพื่อสนองรสชาติและการปลูกฝงนิสัย

การกนิทีผ่ดิเพีย้น เงนิทีใ่ชไปกบัอาหารเลอเลศิ

แตเปลาประโยชนนาจะเอามาใชเพิ่มเติมความ

สะดวกสบายใหกบับาน คณุไมจาํเปนตองขีเ้หนยีว

คณุควรซือ่สตัยกบัตนเองและตอพีน่องของคณุ

ความขีเ้หนยีวเปนการละเมดิความไพบลูยของ

พระเจา ความฟุมเฟอยกเ็ปนการละเมดิเชนกนั

เงนิจาํนวนเลก็นอยทีค่ณุคดิวามคีาไมนาพดูถงึ

จะมคีาเปนกอบเปนกาํในตอนทาย {CCh 154.2}

เมื่อคุณถูกทดลองใหใชเงินเพ่ือของ

กินเลนคุณควรระลึกถึงการปฏิเสธและการ

เสยีสละพระองคเองของพระครสิตทีท่รงอดกลัน้

เพือ่ชวยคนทีล่มลงในบาป ลกูๆ ของเราควร

ไดรับการสอนใหฝกการปฏิเสธตนเองและ

การควบคุมตนเอง เหตุผลท่ีศาสนาจารย

มากมายเดือดรอนเรื่องการเงินเปนเพราะ

พวกเขาไมบังคับความอยากในเรื่องรสชาติ

อาหาร ความอยากอาหารและความฝกใฝของ

พวกเขา เหตุผลท่ีคนจํานวนมากลมละลาย

และใชวธิฉีอโกงเพือ่ใหไดมาซึง่ทรพัยสนิเปน

เพราะพวกเขาพากเพียรเพื่อสนองตอความ

อยากฟุมเฟอยหรูหราของภรรยาและลูกๆ

ของตน พอและแมควรเอาใจใสสอนเรื่อง

เศรษฐศาสตรแกลกูๆ ดวยหลกัการและดวย

แบบอยางใหมากไวเพยีงไร {CCh 154.3}

การแสรงทาํเปนคนรํา่รวยหรอือะไรที่

เหนือกวาที่เราเปนไมใชส่ิงที่ดีที่สุด--เราตอง

เปนผูติดตามที่ถอมตนของพระผูชวยที่ทั้ง

ออนนอมและนารกั เราไมควรรูสกึถกูกระทบ

กระทั่งหากเพื่อนบานสรางและตกแตงบาน

ของเขาในแบบท่ีนอกเหนือความสามารถ

ของเราที่จะทําตาม พระเยซูจะตองทรงทอด

พระเนตรความเห็นแกตัวเพื่อสนองความ

อยากของเราอยางไร เพียงเพื่อเอาใจแขก

ของเราและสนองตอรสนิยมของเรา การ

มุงหมายเพื่อโออวดหรือปลอยใหลูกของเรา

ซึ่งอยูในการดูแลของเราใหทําเชนนี้เปนกับ

ดกัสาํหรบัเรา1 {CCh 154.4}

ไมควรทิ้งสิ่งใดที่ยังนํามาใชงานได
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การทาํเชนนีต้องใชสตปิญญา การคิดลวงหนา

และการเอาใจใสตลอดเวลา ดิฉันรับรูมาวา

ความไมสามารถในการเกบ็ออมส่ิงของเลก็นอย

เปนเหตุผลหนึ่งวาทําไมครอบครัวจํานวน

มากมายตองทุกขยากเพราะขาดปจจยัจาํเปน

ของชวีติ2 {CCh 154.5}

“อยาเปนหนีอ้ะไรใครเลย”

ครอบครวัยากจนมากมายตองยากจน

เพราะพวกเขาใชเงนิจนหมดทนัททีีไ่ดรบัเงนิ

มา {CCh 155.1}

การดงึเงนิและใชเงนิเพือ่จดุประสงคใดๆ

กอนที่ไดเงินมาน้ันเปนกลลวงที่กําลังดักจับ

เราอยู3 {CCh 155.2}

โลกมีสิทธิ์คาดหวังความเครงครัด

ของจรรยาบรรณในหมูคนท่ีแสดงตนเปน

ครสิเตยีนของพระคมัภรี โดยการไมใสใจของ

คนๆ เดียวในการชําระหนี้ที่เขาสมควรตอง

ชําระ ทําใหเราทุกคนอยูในอันตรายจากการ

ถกูมองวาไมนาเชือ่ถอื {CCh 155.3}

ผูที่อวดอางตนวาเปนคนที่เดินตาม

พระเจาควรประดับความเชื่อที่เขาอวดอาง

และไมเปดโอกาสใหความจริงถูกแปดเปอน

โดยการกระทําที่ไมคิดถึงผู อื่น อัครสาวก

กลาวไววา “อยาเปนหน้ีอะไรใครเลย” โรม

13:84 {CCh 155.4}

คนจาํนวนมาก จาํนวนมากจรงิๆ ยงั

ไมไดสอนตนเองใหรูจักจาํกดัคาใชจายใหอยู

ภายในขอบเขตของรายได พวกเขาไมได

เรียนรูที่จะปรับตัวเองใหเขากับสถานการณ

และไดกูยืม และยืมอีกครั้งแลวครั้งเลาจน

ทวมทนดวยหนีสิ้นและผลทีต่ามมาคอืพากนั

ทอแทและหมดกาํลงัใจ5 {CCh 155.5}

คุณตองรู ว าคนเราไมควรจัดการ

ธรุกรรมของตนจนเกดิเปนหนีสิ้น เมือ่บคุคล

หนึ่งมีหนี้สินเกิดขึ้น เขาตกอยู ในกับดัก

อันหนึ่งของซาตานซึ่งมันวางไวดักจับจิต

วญิญาณ {CCh 155.6}

จงต้ังใจท่ีจะไมสรางหนี้อีกตอไป จง

ปฏเิสธสิง่ของพนัอยางใหกบัตนเองแทนการ

มีหนี้สิน การเปนหนี้เปนคําสาปแชงตอชีวิต

ของคุณ จงหลีกหนีมันเหมือนที่คุณหลีกหนี

โรคฝดาษ6 {CCh 155.7}

การละเลยสิ่งจําเปนไมใชการประหยัด
เรามิไดถวายพระเกียรติแดพระเจา

เมื่อเราละเลยไมเอาใจใสดูแลรางกายและ

ใชรางกายอยางหักโหมจนไมเหมาะสมที่จะ

ปรนนบิตัริบัใชในกจิการของพระองค หนาที่

สาํคญัลาํดับแรกของแมบานผูดูแลครอบครวั

ก็คือการจัดหาอาหารท่ีนารับประทานและ

ชวยบํารุงรางกายแกสมาชิกในครอบครัว

การใชเส้ือผาและเครื่องประดับบานท่ีราคา

ไมแพงยังดีกวาการจํากัดจําเขี่ยการใชจาย

ในเรือ่งของอาหาร {CCh 155.8}

แมบานบางคนยอมลดคาใชจายใน

สวนของอาหารการกินลง เพื่อมีเงินพอจัด

งานบันเทิงราคาแพงไวตอนรับแขกที่มา

เยีย่มเยอืน การกระทาํเชนนีเ้ปนสิง่ทีโ่งเขลา

ความบนัเทงิสาํหรบัแขกนัน้ควรจดัอยางเรยีบ

งายทีส่ดุ แมบานควรเอาใจใสตอความจาํเปน

ของครอบครวัเปนอนัดบัแรก {CCh 155.9}
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การกระเหมด็กระแหมอยางไมสมเหตุ

สมผล และธรรมเนียมปฏิบัติจอมปลอมเปน

เครื่องกีดขวางการตอนรับขับสูที่แสดงออก

ถึงนํ้าใสใจจริงตอกันและยังเปนพระพรอีก

ดวย อาหารที่เรียบงายตามปกติก็เพียงพอ

ในการตอนรับแขกที่ไมไดนัด โดยไมจําเปน

ตองผลกัภาระใหแกแมบานในการตระเตรยีม

อาหารอยางพเิศษ7 {CCh 155.10}

การประหยัดไมไดหมายถึงการขี้ตืด

แตเปนการใชจายเงินทองอยางรอบคอบ

เนื่องจากวามีเรื่องที่ต องใชจ ายอีกมาก

{CCh 155.11}

พระเจาไมทรงประสงคใหประชากรของ

พระองคงดในสิ่งที่จําเปนจริงๆ ตอสุขภาพ

และความสุขสบายของตนเอง แตพระองค

ไมไดเห็นชอบกับความสุรุยสุรายและความ

ฟุมเฟอยรวมทัง้การโออวด8 {CCh 155.12}

หนาที่ของพอแมในการสอนลูกๆ
จงสอนลกูๆ ของคณุวาพระเจาทรงมี

สิทธิ์ทุกอยางที่พวกเขาเปนเจาของ และ

ไมมีสิ่งใดลบลางสิทธินี้ได ทุกสิ่งที่พวกเขา

มีเปนของพวกเขาโดยการฝากเทานั้น เพ่ือ

พิสูจนวาพวกเขาจะเชื่อฟงหรือไม เงินเปน

สมบัติที่จําเปน จงอยาใชจายถลุงเงินใหผูที่

ไมตองการ มีบางคนจําเปนตองการรางวัล

ที่เต็มใจใหของคุณ หากคุณมีนิสัยฟุมเฟอย

จงตัดนิสัยนี้ออกไปจากชีวิตของคุณใหเร็ว

ทีส่ดุ หากคณุไมทาํเชนนีค้ณุจะลมละลายไป

ชัว่นิจนิรนัดร9 {CCh 156.1}

แนวโนมตามธรรมชาติของเยาวชน

และเด็กในยุคนี้คือการไมใสใจและดูแคลน

ความประหยัดและไปสับสนกับการขี้เหนียว

และการมีใจคับแคบ แตความประหยัด

สอดคลองกับมุมมองและความรูสึกที่แพร

หลายและเสรนียิมนี ้หากไมมกีารปฏบิตัแิลว

จะไมมีความใจกวางที่แทจริง ไมควรมีผูใด

ดูถูกการศึกษาเรื่องความประหยัดและเปน

วิธีที่ดีที่สุดในการใสใจตอเศษเล็กเศษนอย10

{CCh 156.2}

ใหสอนเยาวชนทุกคนและเด็กทุกคน

ไมเพียงแตถอดโจทยเลขคณิตที่จินตนาการ

ขึ้นมาเองเทานั้น แตใหลงมือทําบัญชีรายรับ

รายจายของตนเองดวยความเที่ยงตรง ให

พวกเขาเรียนรูการใชเงินอยางถูกตองโดย

การใชจายเงนิ ไมวาจะไดเงนิจากพอแมหรอื

หามาเอง ใหเด็กผูชายและเด็กผูหญิงเรียนรู

การเลอืกและการซือ้เสือ้ผาของตนเอง หนงัสอื

ของตนเองและของจําเปนอื่นๆ และโดยการ

ทาํบัญชรีายจายของเขาเอง พวกเขาจะเรยีนรู

ถงึคณุคาและวธิกีารใชเงนิ ไมใชดวยวธิอีืน่ใด11

{CCh 156.3}

มอียูสิง่หนึง่ท่ีเรียกวาเปนการชวยเดก็

อยางไมสูฉลาดนัก ผูท่ีทํางานเพื่อการเรียน

ในระดับวิทยาลัยจะชื่นชมถึงประโยชนของ

การเรียนมากกวาผูที่รับการสงเสียดวยเงิน

ของผูอื่น เพราะพวกเขารูถึงคุณคาของมัน

เราไมควรอุมลกูๆ ของเราจนกระทัง่พวกเขา

เปนภาระทีช่วยตนเองไมได {CCh 156.4}

พอแมเข าใจหนาที่ของตนผิดไป

โดยยื่นเงินอยางเสรีแกเยาวชนท่ีมีรางกาย

แข็งแรงที่ตองการเขาเรียนเปนศาสนาจารย



หรือแพทยกอนที่เขาจะมีประสบการณกับ

เงินทีต่องแลกมาดวยแรงกาย12 {CCh 156.5}

นิสัยของการตามใจตัวเองหรือขาด

ไหวพริบและทักษะในสวนของผูเปนภรรยา

และแมอาจเปนรรูัว่ของสนิทรพัยอยูตลอดเวลา

กระนั้น แมผูนั้นยังอาจคิดวาตนเองกําลังทํา

หนาทีอ่ยางดทีีส่ดุเพราะเธอไมเคยไดรบัการ

สั่งสอนใหจํากัดความตองการของเธอหรือ

ความตองการของลกูๆ และไมเคยรบัทกัษะและ

ไหวพรบิในเรือ่งงานบานเลย ฉะนัน้ครอบครวั

หนึ่งอาจตองการรายไดถึงสองเทาของอีก

ครอบครวัหนึง่ทีม่ขีนาดเดยีวกนั {CCh 156.6}

พระเจาทรงพอพระทัยในการสําแดง

ตอดฉินัถงึโทษซึง่เปนผลของการใชจายอยาง

สุรุยสุราย เพื่อวาดิฉันอาจตักเตือนพอแมให

สอนการประหยัดอยางเครงครัดใหกับลูกๆ

ของพวกเขา จงสอนเขาทัง้หลายวาการใชเงนิ

สาํหรบัสิง่ทีพ่วกเขาไมตองการนัน้ผดิตอหลกั

การใชเงนิทองอยางเหมาะสม13 {CCh 156.7}

คาํแนะนาํสาํหรบัสามแีละภรรยาในเรือ่ง
ของการใชเงิน

ทกุคนควรเรยีนรูการทาํบัญช ีบางคน

ละเลยงานนี้โดยถือวาเปนเรื่องไมสําคัญ แต

ความคิดเชนนี้ผิด คาใชจายทั้งหมดตองลง

บนัทกึไวอยางเทีย่งตรง14 {CCh 156.8}

คุณควรที่จะมีเงินทุนสํารองในกรณี

เหตุฉุกเฉินและในการชวยงานของพระเจา

หากคณุประหยดัตามทีค่ณุควรทีจ่ะประหยดั

ทุกสัปดาหคุณควรเก็บเงินรายไดสวนหนึ่ง

ไวและไมวากรณีใดๆ คุณไมควรนํามาใช

นอกจากคณุตกอยูในสภาพทีต่องใชหรอืเพือ่

คืนใหกับผูทรงโปรดประทานในรูปของเงิน

ถวายพระเจา {CCh 157.1}

คุณไมไดใชจายเงินที่คุณหามาไดนั้น

อยางฉลาดและอยางประหยดัเพือ่ใหมสีวนเกบ็

ไวในยามคณุเจบ็ปวย และครอบครวัของคณุ

จะขาดเงินท่ีคุณหามาเพื่อเล้ียงดูพวกเขา

ครอบครวัของคณุควรมสีิง่ทีพ่วกเขาพึง่ไดหาก

คณุตกอยูในสภาพทีอ่บัจน15 {CCh 157.2}

คุณตองชวยเหลือซึ่งกันและกัน จง

อยาถอืวาเปนคณุความดีในการกมุกระเปาไว

อยางแนน ปฏิเสธที่จะใหเงินแกภรรยาของ

คณุ {CCh 157.3}

คุณควรใหเงินจํานวนหนึ่งแกภรรยา

ในแตละสัปดาหและควรปลอยใหเธอใชจาย

เงนินีต้ามความประสงคของเธอ คุณยงัไมเคย

ใหเธอมโีอกาสใชไหวพริบและรสนยิมของเธอ

เพราะคณุยงัไมตระหนกัถงึฐานะทีภ่รรยาควร

จะเปน วาภรรยาของคุณมีสติปญญาที่ดีเลิศ

และสมดลุด ี{CCh 157.4}

จงใหสวนแบงเลก็นอยจากรายไดของ

คุณแกภรรยา จงใหเงินนี้เปนเงินเก็บของ

เธอเองและใหเธอใชตามที่เธอประสงค เธอ

ควรไดรับอนุญาตใหใชเงินที่เธอไดมาตามที่

เธอเห็นวาดีท่ีสุด หากเธอมีเงินสักกอนท่ี

เธอใชเองได โดยไมถูกตําหนิ จะคลายภาระ

อันหนกัหนวงในสมองของเธอได16

(1) AH 379-384; (2) CG 135; (3) AH 392; (4) 5T 179-181; (5) AH 374; (6) AH 392, 393;
(7) MH 322, 323; (8) AH 378, 379; (9) CG 134; (10) 5T 400; (11) CS 294; (12) AH 387; (13) AH 374, 375;
(14) AH 374; (15) AH 395, 396; (16) AH 378.
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ดิฉันเห็นวาเราไมควรใชชวงวันหยุด

ของเราตามแบบของชาวโลก แตกระนั้นก็

ไมควรปลอยใหวันหยุดผานไปโดยไมใสใจ

เพราะจะสรางความไมพอใจแกเด็กๆ ในวัน

หยุดเหลานี้ลูกๆ ของเราจะสุมเสี่ยงตอการ

ตกเปนเปาจากอิทธิพลชั่วและทําใหศีลธรรม

เสือ่มถอยเพราะความสนกุสนานเพลดิเพลนิ

และความตื่นเตนของโลก จงใหพอแมศึกษา

หาวิธีเพื่อมาทดแทนความสนุกสนานอัน

นาอันตรายยิ่งเหลานี้ โปรดใหลูกของคุณ

เขาใจวาคุณหวังดีและตองการใหพวกเขามี

ความสขุ {CCh 158.1}

โดยการฉลองวนัหยดุ ทัง้คนทางโลก

และทางคริสตจักรไดรับการสอนใหเชื่อวา

วันหยุดทํางานเหลาน้ีมีประโยชนตอสุขภาพ

และความสุข แตผลลัพธกลับเผยใหเห็นวา

วนัเหลานีเ้ตม็ไปดวยความชัว่ราย {CCh 158.2}

เราใชความพยายามอยางกระตอืรอืรน

ในการทําใหวันหยุดเปนวันท่ีนาสนใจเทาที่

จะทําไดแกเยาวชนและเด็ก โดยการเปล่ียน

แปลงกิจกรรมตางๆ เปาหมายของเราคือให

หลีกเลี่ยงสถานที่สนุกสนานทามกลางผูที่

ไมเชือ่ {CCh 158.3}

หลังจากสิ้นสุดวันแหงการแสวงหา

ความสนกุสนาน ความพงึพอใจของผูแสวงหา

ความสนุกสนานอยูท่ีใด ในฐานะคริสเตียน

ทีเ่ปนผูรบัใช เขาชวยผูใดบางใหมชีวีติทีด่ขีึน้

สูงสงขึ้นและบริสุทธิ์ขึ้นหรือไม หากพวกเขา

จะพลิกกลับไปดูสมุดบันทึกที่ทูตสวรรคจด

ไวนัน้ พวกเขาจะเหน็อะไร หนึง่วนัทีส่ญูเปลา

สําหรับจิตวิญญาณของเขาเอง เปนหนึ่งวัน

ที่สูญหายไป เปนวันรับใชพระคริสตหนึ่งวัน

ทีเ่สยีไป เพราะไมบรรลกุารทําการดปีระการใด

พวกเขาอาจมีวันอื่นๆ แตไมมีวันนั้นอีกแลว

ซึ่งใชไปดวยการพูดคุยกันอยางไรสาระและ

ไมมคีณุคา ระหวางเยาวชนหญงิกบัเยาวชน

ชายและเยาวชนชายกับเยาวชนหญิง

{CCh 158.4}

โอกาสแบบเดียวกันนี้จะไมมีมาให

พวกเขาอีก พวกเขานาจะทํางานอยางหนัก

ท่ีสุดในวันหยุดนั้น พวกเขาไมไดใชวันหยุด

ของตนในทางที่ถูกตองและวันนั้นผานไป

สูนิรันดรกาลเพื่อเผชิญหนากับพวกเขาใน

วันพิพากษาวาเปนวันที่ใชไปอยางผิดๆ

{CCh 158.5}

ใหทํากิจของพระเจาเปนอันดับแรก
จะไมเปนการดีสําหรับเราหรือที่จะ

ถือรักษาวันหยุดเพื่อพระเจาในเมื่อเราใช

วันนั้นเพื่อทบทวนความทรงจําของเราถึง

เรื่องที่พระองคทรงกระทําแกเรา? จะไมเปน

การดหีรือท่ีจะพจิารณาถงึพระพรของพระองค
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ในอดีตที่ผานมาเพื่อระลึกถึงการตักเตือน

อันประทับใจที่มาสูจิตวิญญาณของเราเพื่อ

เราจะไมลมืพระเจา? {CCh 158.6}

โลกมีเทศกาลวันหยุดมากมายและ

มนุษยก็ถูกหอมลอมดวยการละเลนจิปาถะ

การแขงมา การพนัน การสูบบุหรี่และการ

ดืม่เหลาเมากนั. . . . {CCh 158.7}

จะไมเปนการดีหรือที่ประชากรของ

พระเจาจะชุมนุมกันอยางศักดิ์สิทธิ์ใหบอย

ขึ้นเพื่อขอบคุณพระเจาสําหรับพระพรอัน

อดุมของพระองค? {CCh 158.8}

เราตองการบุคคลในคริสตจักรที่มี

ความสามารถพัฒนาสายงานการจัดตั้งและ

มอบงานที่นาจะปฏิบัติไดใหแกชายหนุ ม

และหญิงสาวในงานของการบรรเทาทุกข

ดานความขัดสนของมนุษยธรรมและเพื่อ

รับใชในเรื่องชวยจิตวิญญาณของชาย หญิง

เยาวชนและเดก็ๆ ใหไดรบัความรอด เปนไป

ไมไดที่จะใหทุกคนทุมเทเวลาทั้งหมดเพื่อ

การทาํงานรบัใชเพราะพวกเขาจะตองทาํงาน

เพื่อเลี้ยงชีพประจําวัน แตกระนั้นคนเหลานี้

ยังมีวันหยุดและเวลาเพื่อถวายใหกับงาน

ของคริสเตียนและทําการดีในดานนี้หาก

พวกเขาไมสามารถทุมเททรัพยของตนเอง

ไดมากมายนกั {CCh 159.1}

เมือ่คณุมวีนัหยดุ จงทาํใหวนัหยดุนัน้

เปนวันที่ชื่นบานและมีสุขสําหรับลูกๆ ของ

คุณและทําใหวันหยุดเปนวันชื่นบานสําหรับ

คนยากจนและผูท่ีตกทุกขไดยาก อยาให

วันหยุดผานไปโดยไมไดสรรเสริญและถวาย

คาํโมทนาคณุแดพระเยซ ู{CCh 159.2}

วันเกิด--เปนเวลาเพื่อสรรเสริญพระเจา
ภายใตระบอบการปกครองของชาวยวิ

เมื่อเด็กเกิด จะมีการนําของถวายมาถวาย

พระเจาตามทีพ่ระองคทรงกาํหนด ในปจจุบัน

เราเห็นพอแมลงแรงเปนพิเศษจัดหาของ

ขวัญใหลูกๆ ในวันเกิด พวกเขาทําโอกาสนี้

เปนวนัใหเกยีรติแกเดก็ ราวกบัวาเปนเกยีรติ

ทีจ่ะตองมอบใหแกมวลมนษุย ซาตานมแีผนการ

ของมนัในเรือ่งเหลานี้ มนัเบีย่งเบนความคิด

และของขวัญไปยังมนุษย ดังนั้น ความคิด

ของเด็กๆ จึงหันไปสูตนเองเสมือนหนึ่งวา

พวกเขาเปนเปาหมายของการเอาอกเอาใจ

เปนพเิศษ. . . . {CCh 159.3}

ในโอกาสที่เปนวันเกิด เด็กๆ ควร

ไดรบัการสอนวาเขามเีหตผุลทีต่องตอบแทน

พระคุณของพระเจาสําหรับความรักเมตตา

คณุของพระองคในการรกัษาชวีติของพวกเขา

มาอีกหนึง่ป จงึเปนการสอนบทเรียนอันล้ําคา

เราเปนหนี้ตอพระผูประทานความเมตตา

ทั้งหมด สําหรับชีวิต สุขภาพที่สมบูรณ

อาหารและเส้ือผา ไมยิง่หยอนไปกวาสําหรบั

ความหวังของชีวิตนิรันดร  และสมควร

ถวายพระเจาในการสํานึกถึงของประทาน

ของพระองคและถวายของถวายแหงความ

ซาบซึ้งแดพระเจาผูทรงมีพระคุณที่ยิ่งใหญ

ที่สุด ของขวัญวันเกิดเหลานี้เปนท่ียอมรับ

ของสวรรค {CCh 159.4}

สอนเด็กๆ ใหทบทวนชีวิตที่ผานไป

ในรอบป ใหพิจารณาวาเขายินดีที่จะเผชิญ

กับบนัทึกตามที่เขียนไวในหนังสือของสวรรค

หรือไม จงสนบัสนนุใหเดก็ๆ ใครครวญอยาง
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จริงจังดูทีซิวา อารมณ คําพูด ผลงาน มี

ลักษณะที่พอพระทัยของพระเจาหรือไม?

พวกเขาทําใหชีวิตเหมือนพระเยซูมากขึ้น

หรือไม งดงามและนารักในสายพระเนตร

ของพระเจาหรือไม? จงสอนพวกเขาถึง

พระปญญาของพระเจา วิธีของพระองคและ

พระบญัญตัขิองพระองค {CCh 159.5}

ดิฉันเคยบอกกับครอบครัวและมิตร

สหายของดิฉันวา ดิฉันไมประสงคใหผู ใด

มอบของขวัญวันเกิดหรือวันคริสตมาสแก

ดิฉัน นอกเสียจากวาของขวัญชิ้นนั้นได

รับอนุญาตที่จะสงตอไปยังพระคลังของ

พระเจาเพือ่นาํไปจดัสรรสาํหรบังานใหมของ

พระองค1 {CCh 159.6}

(1) AH 472-476.

R
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คริสเตียนมีแหลงความสุขมากมาย

ใหเลือกและพวกเขาบอกไดอยางแมนยําวา

ความสนุกสนานใดที่ถูกพระบัญญัติและ

เหมาะสม พวกเขาสามารถเขารวมอยาง

สนุกสนานกับกิจกรรมนันทนาการซ่ึงไม

ทําใหความคิดฟุงซานหรือทําใหจิตวิญญาณ

ตกตํ่า ความเพลิดเพลินเหลาน้ีจะไมสราง

ความผิดหวังและท้ิงผลกระทบอันนาเศรา

ในภายหลังจนทําลายความนานับถือของ

ตนเองหรือขัดขวางทางที่จะนําไปสูการเกิด

ประโยชนได หากเขาทั้งหลายจะนําพระเยซู

ไปรวมดวยและถนอมวิญญาณแหงการ

อธิษฐานไวดวยแลว พวกเขาจะปลอดภัย

อยางสมบรูณ {CCh 160.1}

ความบันเทิงใดที่คุณอธิษฐานขอ

พระพรตอพระเจาไดดวยความเชื่อจะเปน

ความบันเทงิทีไ่มมภียัอนัตรายซึง่คณุเขารวม

ได แตสิง่บนัเทงิใดทีท่าํใหคณุขาดคณุสมบตัิ

ในการอธษิฐานเปนการสวนตวั ในการนมสัการ

ทีแ่ทนอธษิฐานหรอืมสีวนรวมในการอธษิฐาน

หมู  น้ันจะไม ปลอดภัยแต  เป นอันตราย

{CCh 160.2}

เราเปนชนกลุมนั้นที่เชื่อวาเปนสิทธิ

พิเศษในชีวิตของเราบนโลกนี้เพื่อการถวาย

เกียรติพระเจาทุกวัน เราไมไดมีชีวิตอยู 

บนโลกนี้เพียงเพื่อหาความเพลิดเพลินให

กบัตวัเราเอง เพยีงเพือ่ความพงึพอใจของเรา

เรามีชีวิตอยู ที่นี่เพื่อใหเกิดประโยชนแก

มนุษยชาติและเปนพระพรใหแกสังคมและ

หากเราปลอยใหจิตใจของเราตกไปสูชอง

ทางต่ําทีค่นจํานวนมากมุงแสวงหาเพยีงเพือ่

เรื่องไรสาระและความโงเขลาแลว เราจะทํา

ประโยชนตอชนชาตขิองเราและคนในยคุของ

เราไดอยางไร? เราจะเปนพระพรตอสังคม

รอบขางเราไดอยางไร? เราไมอาจปลอย

ตวัอยางรูไมเทาทนัไปหมกมุนกบัสิง่บนัเทงิใด

ท่ีจะทําใหเราไมเหมาะที่จะรับผิดชอบหนาที่

ทั่วไปที่ต องการความซื่อสัตยที่มากกวา

{CCh 160.3}

มส่ิีงของมากมายทีโ่ดยตัวมนัเองเปน

สิง่ทีถ่กูตอง แตเมือ่ถกูซาตานบดิเบอืนไปใน

ทางทีผ่ดิ ส่ิงนัน้กจ็ะกลายเปนกบัดักจับคนที่

ไมระวงัตวั {CCh 160.4}

เหมอืนเชนกจิกรรมอืน่ๆ ในเรือ่งของ

ความบนัเทงิแลวมคีวามจาํเปนตองประมาณ

ตนอยางมากมาย และเราตองพิจารณา

คุณลักษณะของส่ิงบันเทิงเหลานี้ดวยความ

รอบคอบและอยางละเอียดถี่ถวน เราตอง

พิจารณาถึงอิทธิพลของส่ิงบันเทิงเหลานี้

ที่มีผลตอสุขภาพทางกาย ใจและศีลธรรม

ขาพเจาจะหลงเสนหไปกับเรื่องเหลานี้จน

ลืมพระเจาไหม? ขาพเจาจะดับพระสิริของ
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พระองคตอหนาขาพเจาไหม?1 {CCh 160.5}

ครสิเตยีนมสีทิธพิิเศษและหนาทีต่อง

ใฝหาวธิทีาํใหจติวญิญาณสดชืน่ใหมอยูเสมอ

และทําใหรางกายตนเองมีชีวิตชีวาดวยการ

เขารวมการนันทนาการที่ไมเกิดโทษ ดวย

จุดประสงคของการใชกําลังทางกายและ

ความคิดเพื่อถวายเกียรติพระเจ า การ

นันทนาการของเราจะตองไมประกอบดวย

ความสนกุสนานทีไ่รสาระ ประกอบดวยเรือ่ง

เหลวไหล เราตองดําเนินเรื่องนันทนาการ

เหลานั้นเพื่อใหเกิดประโยชนและยกระดับ

คนเหลานั้นที่เราคบคาสมาคมดวยและเพื่อ

ทําใหเรามีคุณสมบัติเหมาะที่จะประกอบ

กิจที่อยูรอบตัวเราอยางไดผลในฐานะท่ีเปน

ครสิเตยีน2 {CCh 160.6}

เวลาทีเ่ราใชไปกบัการออกกาํลงักาย

ไมไดสูญเปลา การใหอวัยวะและสวนตางๆ

ของรางกายออกกําลังกายอยางเปนสัดเปน

สวนเปนสิง่สาํคญัทีจ่ะทาํใหแตละสวนทาํงาน

ไดดีที่สุด เมื่อสมองทํางานอยูเสมอในขณะ

ที่อวัยวะอื่นๆ ของรางกายอยูอยางเฉื่อยชา

จะทําใหสูญเสียกําลังทั้งทางกายและทาง

ความคิดไปได ความสุขสมบูรณทางกายจะ

ถูกฉกชิงไปเสีย สมองสูญเสียความสดชื่น

และความกระปรี้กระเปราสงผลใหเกิดความ

ตืน่ตระหนกทีผ่ดิปกต ิ{CCh 160.7}

ผูที่อยู กับการเรียนควรมีเวลาผอน

คลายบาง จะตองไมปลอยใหสมองตดิอยูกบั

ความคดิทีถ่กูจาํกดัอยูเสมอ จนทาํใหอวยัวะ

อันละเอียดออนสึกหรอไป ทั้งสมองและ

รางกายตองมีการออกกาํลงั3 {CCh 161.1}

การพักผอนหยอนใจท่ีท้ังคนร่ํารวย
และคนยากจนเขารวมได

เราจะทําใหเยาวชนเปนคนเซื่องซึม

และเปนคนขรึมอยางคนสูงอายุไมได ทําให

เด็กเปนคนสุขุมอยางคุณพอไมได ในขณะท่ี

เราหามการบนัเทงิทีผ่ดิศลีธรรม ซึง่ควรเปน

เชนนี้อยูแลว จงใหพอแม ครูและผูปกครอง

ของเยาวชนจัดหากิจกรรมเพลิดเพลินที่

ไมมีโทษซึ่งจะไมไปทําใหศีลธรรมมัวหมอง

หรือเส่ือมโทรมไป อยาผูกมัดเยาวชนดวย

ขอหามตาง ๆ ที่จะทําใหพวกเขารูสึกวาถูก

กดขี่ และจะตองแหกคอกและกระโจนเขา

สูทางแหงความโงเขลาและความพนิาศ จงถอื

เชือกของการปกครองดวยมือท่ีหนักแนน

ปราน ีเอาอกเอาใจ นาํและควบคมุสมองและ

เปาหมายของเขาเหลานั้นไว แตดวยความ

นุมนวล อยางฉลาดและดวยความรักเพื่อให

พวกเขาคงความรูสึกที่ดีตอคุณวาที่ทําไปก็

เพือ่สิง่ทีด่ทีีส่ดุสาํหรบัพวกเขา4 {CCh 161.2}

มกีารพกัผอนหยอนใจบางประเภทที่

ใหประโยชนสูงแกทัง้จิตใจและรางกาย จติใจ

ทีม่คีวามเขาใจและแยกแยะไดจะพบสิง่บนัเทงิ

มากมายและหลากหลายจากแหลงทีไ่มเพยีง

ใสบริสุทธิ์แตยังใหบทเรียนได การพักผอน

หยอนใจซึง่จัดในทีก่ลางแจงและทาํใหระลกึถงึ

พระราชกจิของพระเจาในเรือ่งของธรรมชาติ

จะใหประโยชนสงูสดุ5 {CCh 161.3}

ไมมีการพกัผอนหยอนใจใดท่ีมีประโยชน

สําหรับตัวเด็กและเยาวชนซึ่งรับรองวาเปน

พระพรแกพวกเขาไดยิง่ใหญเทาการพกัผอน

หยอนใจท่ีทําประโยชนใหแกผูอื่น ผูเยาวซึ่ง



ตามธรรมชาติจะมีลักษณะของความกระตอื

รือรนและมคีวามนาประทบัใจมกัจะตอบสนอง

ตอคาํแนะนาํไดอยางวองไว6 {CCh 161.4}

พระเจาทรงจดัเตรยีมความเพลดิเพลนิ

ใหแกทกุคนเพือ่ใหท้ังคนรํา่รวยและคนยากจน

ชื่นชมอยางมีความสุข เชนความอิ่มเอมใจ

ทีไ่ดจากการปลกูฝงความบรสิทุธิข์องความคดิ

และการกระทําที่ไมเห็นแกตัว ความสุขที่ได

จากการเอยคําพูดที่เห็นอกเห็นใจและการ

กระทําท่ีเมตตา คนทั้งหลายที่ทํางานเชนนี้

ความกระจางของพระครสิตจะสองสวางไปสูชวีติ

ทีม่ดืทะมนึของผูโศกเศราได7 {CCh 161.5}

ในโลกของเรานีม้เีรือ่งมากมายทีจ่าํเปน

และเปนประโยชนใหทําโดยที่แทบไมจําเปน

ตองมสีิง่บนัเทงิใดๆ มาใหทาํลายสมอง กระดกู

และกลามเนื้อจะแข็งแกรงขึ้นเมื่อใชอยางมี

จดุประสงค ดวยการกระทาํการด ีใชความคดิ

อยางลึกซึ้งและวางแผนอยางจริงจังซ่ึงเปน

การฝกเพื่อพัฒนาพลังปญญาและกําลังของ

รางกาย ซึง่นําของประทานทีพ่ระเจาประทาน

มาใชใหเกิดประโยชนเพื่อถวายเกียรติแด

พระเจา8 {CCh 161.6}

ดิฉันไมตําหนิการออกกําลังกายดวย

การเลนลกูบอลลอยางธรรมดา แตการเลนนี้

แมจะเรียบงายก็จริงอาจนําไปสูการเลนจน

มากเกนิไปได {CCh 161.7}

ดฉินัตกใจกลวัเสมอถงึผลซึง่คอนขาง

แนนอนทีต่ามมาจากการตีน่ตวัของสิง่บนัเทงิ

เหลานี ้ผลทีต่ามมานาํไปสูการทุมเทปจจยัที่

ควรจะนาํไปใชจายในการนาํแสงแหงความจรงิ

ไปสูจติวญิญาณทีก่าํลังสญูหายจากพระครสิต

สิ่งบันเทิงเหลานี้และคาใชจายเพื่อความ

สาํราญของตนเองซึง่นาํไปสูการยกยองความ

สามารถสวนตัวไปทีละกาวและเส้ียมสอน

เอาการละเลนเหลานีม้าเพือ่เปนความบนัเทงิ

ทําใหเกิดความชอบและติดส่ิงเหลานี้ซึ่ง

ไมเอื้อตอการทําใหอุปนิสัยของคริสเตียน

สมบรูณขึน้ได9 {CCh 162.1}

การคบหาสมาคมและการมีนิสัยที่ถูก
ตอง

เยาวชนที่เขารวมสังคมซึ่งกันและ

กันอาจทําใหการคบหาสมาคมนี้เปนพระพร

หรือเปนคําสาปก็ได พวกเขาอาจเรียนรูใน

ทางธรรม เปนพระพรและเสริมกําลังใหแก

กันและกัน พัฒนาลักษณะทาทาง อารมณ

ความรอบรู หรือปลอยตัวเองใหเป นคน

สะเพราและไมซื่อสัตย มีแตจะสงอิทธิพล

ของการถดถอยทางศลีธรรม {CCh 162.2}

พระเยซูจะทรงเปนพระผู ชวยของ

ทกุคนทีว่างใจในพระองค ผูทีม่คีวามสัมพนัธ

กบัพระครสิตจะมคีวามสขุอยูในมอื พวกเขา

เดินตามทางที่พระผูชวยทรงนํา เพื่อเห็นแก

พระองค พวกเขาตรึงตวัเองพรอมกบัความรัก

และกิเลสแลว บุคคลเหลานี้สรางความหวัง

บนพระคริสตและพายุของโลกก็ไมมีอํานาจ

พอทีจ่ะกวาดพวกเขาไปจากรากฐานอนัมัน่คง

นีไ้ด {CCh 162.3}

ชายหนุ มหญิงสาว คุณจะเปนคน

ที่วางใจได มีความซื่อตรงและมีประโยชน

อยางแทจริงไดหรือไมนั้นขึ้นกับตัวคุณเอง 

คุณควรเตรียมพรอมและต้ังใจที่จะยืนหยัด
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เพื่อความถูกตองภายใตทุกสถานการณ

เรานํานิสัยที่ผิดของเราเขาไปยังสวรรค

พรอมกับเราไมได และหากเราไมกําชัยชนะ

เหนือมันบนโลกน้ี สิ่งเหลาน้ีจะปดหนทาง

ของเราไปสูที่พักพิงของผูชอบธรรม นิสัย

บกพรองเมื่อถูกคัดคานจะเปนตัวตอตาน

ที่รุนแรง แตหากมีพลังและความอดทน

และรับมือกับการตอสูแลวจะเอาชนะมันได

{CCh 162.4}

เพือ่ปลกูฝงอปุนสิยัทีถ่กูตอง เราควร

คบหาเพือ่นฝงูทีมี่ศลีธรรมเขมแขง็และมแีรง

จงูใจทางศาสนา10 {CCh 162.5}

หากเราชกันาํใหเยาวชนเขาสงัคมกบั

ผูที่บริสุทธิ์ ผูที่รอบคอบและเปนมิตรได ผล

ที่ไดจะเปนที่นายกยองท่ีสุด หากเราเลือก

มติรสหายทีย่าํเกรงพระเจา แรงจงูใจนีจ้ะนาํ

ไปสูความจริง ไปยังหนาที่และความบริสุทธิ์

ชีวิตคริสเตียนที่ซื่อสัตยจริงใจเปนพลังเพื่อ

ทาํการด ีแตในทางกลบักนั ผูทีค่บหาสมาคม

กับชายและหญิงที่มีศีลธรรมเปนที่กังขา มี

หลักการและการกระทําที่ไมดี ในไมชาก็จะ

เดนิไปบนเสนทางเดยีวกนั ไปตามการเรยีกรอง

ทางธรรมชาตขิองหวัใจและตกตํา่ลงไปเรือ่ยๆ

ผูใดที่เลือกคบหากับผูท่ีไมเชื่อ ในไมชาก็จะ

พลอยไมเชือ่ไปดวย ผูใดทีส่มาคมกบัคนเลว

ก็รับประกันไดวาจะกลายเปนคนเลวตาม

ไปดวย การเดินตามคําแนะนําของผูที่ไมมี

พระเจาเปนกาวแรกของการยืนบนทางของ

คนบาปและนั่งบนที่นั่งของพวกสบประมาท

{CCh 162.6}

ขอใหทกุคนทีต่องการปลกูฝงอปุนสิยั

ที่ถูกตองจงเลือกที่จะคบหาสมาคมกับผูที่

จริงจัง มีสติปญญารอบคอบและฝกใฝใน

ศาสนา ผูใดทีค่าํนวณตนทนุอยางถีถ่วนและ

ปรารถนาท่ีจะสรางอาคารแหงนิรันดรกาล

จําตองหาวัสดุชั้นเยี่ยมมาใชในการกอสราง

ของเขา หากพวกเขายอมรับและใชไมผุ

หากพวกเขาพึงพอใจกับอุปนิสัยที่บกพรอง

อาคารของพวกเขายอมตองพังทลายอยาง

แนนอน ขอใหทุกคนใสใจคําเตือนนี้วาพวก

เขาจะสรางอยางไร พายุแหงการทดลองจะ

พดักระหนํา่อาคารทกุหลงั หากไมสรางอยาง

มัน่คงและสตัยซือ่แลว อาคารนัน้จะตานทาน

การทดลองไมไหว {CCh 162.7)

ชื่อเสียงที่ดีนั้นลํ้าคายิ่งกวาทองคํา

เยาวชนมแีนวโนมคบหาผูทีม่จีติใจและศลีธรรม

ที่ตํ่าอยู แลว ผู เยาวจะคาดหวังความสุข

อันแทจริงอะไรไดจากการคบหากับผู ซึ่ง

มีมาตรฐานความคิด ความรู สึกและกิริยา

ทาทางที่ต่ําทรามไดเลา? บางคนมีรสนิยมที่

เลวทรามและมีอุปนิสัยที่ขาดการอบรม และ

เยาวชนทุกคนที่เลือกคบหาสมาคมกับคน

เหลานี้ตองเดินตามตัวอยางของพวกเขา

อยางแนนอน11 {CCh. 163.1}

คุณอาจมองไมเหน็อันตรายอันแทจริง

ของการทดลองกาวแรกไปสูความคกึคะนอง

และการหาความสําราญใจ และยังคิดวา

เม่ือไรทีค่ณุตองการเปลีย่นการกระทาํของคณุ

คุณก็จะสามารถทําใหกลับไปเหมือนกอนท่ี

คุณยอมแพตนเองใหไปทาํผดิไดอยางงายดาย

แตความคิดเชนนี้ผิดถนัด โดยการเลือก

คบหาสมาคมกับความชั่ว เยาวชนมากมาย



ถูกนําใหเดินออกหางจากความดีทีละกาว

ทลีะกาวไปสูความลกึของความชัว่ชาเลวทราม

และการสาํมะเลเทเมาซึง่ครัง้หนึง่พวกเขาคดิ

วาเปนไปไมไดที่จะจมดิ่งถึงเพียงนี้12 {CCh.

163.2}

อยาไปคิดวาพระเจาทรงประสงคให

เรายอมสละความสุขทุกสิ่งที่เราครอบครอง

บนโลกนี้ สิ่งที่พระองคทรงปรารถนาใหเรา

ยอมสละคือสิ่งที่ไมเปนประโยชนและไมเปน

ความสขุตอเราหากเราครอบครองไว13 {CCh

163.3}

การพกัผอนอยางเตม็ทีก่บัความบนัเทงิ
ที่เห็นแกตน

ชายหนุมท้ังหลายควรระลึกไวเสมอ

วาพวกเขาตองรับผิดชอบตอสิทธิทุกอยาง

ท่ีไดรบัเพือ่ใชกบัการปรบัปรงุเวลาของพวกเขา

ใหดีขึ้น และเพื่อความสามารถของพวกเขา

ในทางทีถ่กูตอง พวกเขาอาจถามวา เราจะตอง

ไมมคีวามสนกุสนานหรอืการพกัผอนหยอนใจ

บางใชไหม? เราตองทํางาน ทํางาน ทํางาน

อยางจาํเจตลอดไปใชหรอืไม?14 {CCh 163.4}

การพกัจากการใชแรงกายอยางหนกั

บางครัง้อาจเปนเรือ่งจาํเปน เพือ่วาจะมกีาํลงั

วงัชาในการทุมเทกบังานนัน้เพือ่ความสาํเรจ็

ที่ดีขึ้นอีกครั้งหนึ่ง แตการพักผอนอยางเต็มที่

หรือแมแตหวังผลอยางสูงสุดวาตองพักเพ่ือ

เรียกคืนกําลังกายใหเหมือนเดิมน้ันอาจไมมี

ความจําเปน เมื่อเหน่ือยลาจากการทํางาน

อยางหนึ่ง พวกเขาไมจําเปนตองปลอยเวลา

อันมีคุณคาใหหมดไปอยางเปลาประโยชน

พวกเขาอาจหาสิง่อืน่ทีไ่มตองใชแรงกายมาก

นักแตจะเปนประโยชนแกคุณแมหรือพี่สาว

นองสาวของพวกเขา เพื่อชวยแบงเบาภาระ

ประจําวันที่หนักอึ้งที่พวกเขาตองแบกไว

พวกเขาจะพบความเพลิดเพลิน สนุกสนาน

ซึ่งเกิดจากหลักการและจะนําความสุขที่

แทจรงิมาใหพวกเขา และเวลาของพวกเขาก็

จะไมสูญเปลาไปอยางไรคุณคาหรือหมกมุน

อยู กับความสําราญหรือการเอาใจตนเอง

อยางเห็นแกตัว พวกเขาจะใชเวลาใหเกิด

ประโยชนและจะมีความสดชื่นอยูตลอดเวลา

กับการเปลี่ยนงานที่ทํา ทั้งยังไดเวลาที่ตอง

นําไปใชหาความเพลิดเพลินแกตนเองกลับ

คนืมา เพือ่วาทกุนาทจีะเปนประโยชนตอใคร

สกัคน15 {CCh 163.5}

คนมากมายอางวาการหาความเพลดิ

เพลินอยางเห็นแกตัวนั้นมีความจําเปนเพื่อ

ถนอมสุขภาพของรางกาย จริงอยูท่ีวาการ

เปลี่ยนแปลงจําเปนเพื่อการพัฒนารางกาย

ใหดีขึ้น เพราะรางกายและสมองจะไดรับ

การฟนคืนความกระปรี้กระเปราใหมดวย

การเปลี่ยนแปลง แตวัตถุประสงคนี้ไมใชได

มาดวยการหมกมุนอยูกับความเพลิดเพลิน

แบบโงเขลาเบาปญญา ไดมาดวยการละเลย

หนาที่ประจําวันซึ่งเยาวชนพึงกระทํา16

{CCh. 163.6}

ในบรรดาแหลงสําราญอันตรายท่ีสุด

คือโรงภาพยนตร แทนที่จะเปนสถานที่สอน

ศีลธรรมและความดีตามท่ีชอบกลาวอางกัน

กลับกลายเปนแหลงเพาะความไรศีลธรรม

เปนแหลงสงเสรมิและเนนยํา้อปุนสิยัเลวทราม
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และความฝกใฝในทางบาป เพลงตํ่าถอย

ทวงทา การแสดงออกและทาทางทีห่ยาบคาย

ลวนบัน่ทอนคณุภาพของจนิตนาการใหตํา่ลง

และทําใหศีลธรรมเสื่อม เยาวชนทุกคนที่

เขาชมการแสดงเหลาน้ีเปนประจําจะมีหลัก

การที่เสื่อมทราม ไมมีอิทธิพลใดในประเทศ

ของเราที่มีพลังบั่นทอนจินตนาการ ทําลาย

ความนาประทบัใจของศาสนาและทาํใหความ

อยากไดความสุขที่สงบและเอาจริงเอาจังกับ

ชวีติจรงิชาดานไปไดมากเทากบัความบนัเทงิ

ของโรงหนังโรงละคร ความคล่ังไคลในฉาก

เหลานี้จะเพิ่มขึ้นทุกครั้งที่ปลอยตัวไปลิ้มรส

กับมันเหมือนเชนกับความตองการเครื่อง

ดื่มมึนเมาที่เพิ่มทวีคูณทุกครั้งท่ีดื่ม หนทาง

ปลอดภัยเดียวคือการหลีกไปใหพนจากโรง

ภาพยนตร ละครสัตวและสถานบันเทิงอื่นที่

นากงัขา17 {CCh 164.1}

คนที่รักความสําราญมักนําการเริง

ระบําดวยความเปรมปรีดิ์อยางคารวะและ

ยําเกรงตอพระเจาของกษัตริยดาวิดไปอาง

เพื่อสรางความชอบธรรมใหกับทาเตนรํา

แบบสมัยใหมตางๆ ซึ่งเปนที่นิยมหลงใหล

ในขณะนี้ แตขออางเหลาน้ีไรเหตุผลทั้ง

สิ้น ในยุคของเรา การเตนรําเชื่อมโยงกับ

ความเขลาและความรื่นเริงยามดึก พวกเขา

สละสุขภาพและศีลธรรมของตนเองไปเพื่อ

ความสําราญ ดวยการเขาหองเตนรําเปน

ประจํา พระเจาและความยําเกรงจะไมอยูใน

ความคดิ จะรูสกึวาการอธษิฐานหรอืบทเพลง

สรรเสริญพระเจาไมเหมาะที่จะอยูกับชุมนุม

เชนนี้ ใหใชขอทดสอบนี้เปนตัวชี้ขาดได คือ

สิ่งบันเทิงใดที่มีแนวโนมบั่นทอนความรักที่

มีตอสิ่งศักดิ์สิทธิ์และทําลายความปติยินดี

ในการรับใชพระเจาเปนส่ิงท่ีคริสเตียนตอง

ไมไปแสวงหา การรองรําทําเพลงสรรเสริญ

พระเจาอยางสนุกสนานในขณะท่ีกษัตริย

ดาวิดทําพิธีเคลื่อนยายหีบพันธสัญญานั้น

ไมมีลักษณะใดที่ใกลเคียงกับบรรยากาศ

ของการรองรําทําเพลงสมัยใหมเลย อันหนึ่ง

แสดงถงึการราํลกึถงึพระคณุของพระเจาและ

การเทิดทูนพระนามของพระองค แตอีกอัน

หนึ่งกลายเปนเครื่องมือของซาตานเพื่อนํา

มนุษยใหลืมพระเจาและหลูเกียรติพระองค18

{CCh 164.2}

โดยท่ัวไป คนหนุมทําตัวราวกับวา

ระยะเวลาแหงการทดสอบอนัลํา้คาทีพ่ระองค

ยงัทรงปรานอีดทนอยูในปจจบุนันีไ้ดกลายเปน

วันหยุดยิ่งใหญและพวกเขาถูกจัดใหมาอยู

บนโลกนี้ก็เพียงเพื่อความสําราญของตนเอง

เพียงเพื่อสนองความตื่นเตนเราใจอยาง

ไมหยุดหยอน ซาตานใสใจลงแรงเพื่อนําพา

เยาวชนเหลานี้ใหหาความสุขจากความ

เพลิดเพลินทางโลกและปลอบใจตนเองดวย

ความพยายามแสดงใหเหน็วาสิง่บนัเทงิเหลา

นี้ไมมีพิษภัย ขาวสะอาดและแมกระทั่งเปน

ประโยชนตอสขุภาพ19 {CCh 164.3}

ผูคนมากมายยงักระตอืรอืรนทีจ่ะเขา

รวมกับสิ่งบันเทิงอันไรศีลธรรมเหลานี้ที่

พระวจนะของพระเจาหาม ดวยเหตนุีพ้วกเขา

จึงตัดขาดความสัมพันธกับพระเจาและนํา

ตนเองไปเขาสู กลุ มคนที่รักความสําราญ

ทางโลก บาปตางๆ ที่ทําลายคนในยุคกอน



นํา้ทวมโลกและเมอืงตางๆ ในทีร่าบกป็รากฏ

ใหเหน็ในทกุวนันี-้-ไมเพยีงมีใหเหน็ในดนิแดน

ของคนนอก ไมเพยีงมใีหเหน็ในหมูคนทีอ่างตน

เปนครสิเตยีน แตมใีหเหน็บางในคนทีอ่างวา

กาํลงัรอการเสดจ็มาของบตุรมนษุย หากพระเจา

ทรงนําบาปเหลานี้ตามที่ปรากฎตอสายพระเนตร

ของพระองคมาเปดใหคณุเหน็ คณุจะละอายใจ

และเตม็ไปดวยความกลวั20 {CCh 164.4}

การคลั่งไคลกับความตื่นเตนและ

ความสนุกสนานในสิ่งบันเทิงทั้งหลายลวน

เปนการทดลองและเปนกับดักตอประชากร

ของพระเจา โดยเฉพาะอยางยิ่งตอเยาวชน

ซาตานเตรียมสิ่งลอใจอยู ตลอดเวลาเพื่อ

ดึงดูดจิตใจใหออกหางจากงานสําคัญของ

การเตรียมตัวเพื่อชีวิตในอนาคต โดยผาน

ตวัแทนของซาตานในโลก มนัคงความตืน่เตน

ไวเพื่อเยายวนผูที่รูไมเทาทันใหเขารวมกับ

ความบันเทิงทางโลกเหลาน้ี มีทั้งการแสดง

การบรรยายและสิ่งบันเทิงอีกหลากหลาย

ซึ่งลวนออกแบบมาใหนําผูคนไปสูการรักใน

ทางโลก และดวยการเขารวมทางโลกในลกัษณะ

น้ี ความเชือ่จงึถดถอยลง {CCh. 164.5}

พระเจาทรงไมรบัผูคนทีแ่สวงหาความ

สําราญมาเปนผูติดตามพระองค มีเพียงผูท่ี

ปฏิเสธความตองการของตนเอง ผูที่ใชชีวิต

อยางสขุมุสงบเสงีย่ม อยางถอมตนและอยาง

บริสุทธิ์เทานั้นท่ีเปนผูติดตามท่ีแทจริงของ

พระเยซู และคนเหลานี้จะเขารวมสนทนา

อยางไร สาระของผู ที่รักทางโลกไมได 21

{CCh 165.1}

หากคุณอยู ฝ ายพระคริสต อย าง

แทจริง คุณจะพบโอกาสมากมายเพื่อเปน

พยานแกพระองค คณุจะไดรบัคาํเชญิใหไปยงั

สถานที่บันเทิงตางๆ แลวคุณจะพบโอกาส

ในการเปนพยานแกพระเจาของคุณ หาก

คุณซื่อสัตยตอพระคริสต คุณจะไมพยายาม

หาขออางในการไมไปเขารวม แตจะกลาว

อยางตรงไปตรงมาและถอมตนวาคุณเปน

ลูกของพระเจา และตามหลักการของคุณ

จะไมอนุญาตใหคุณไปปรากฏตัว แมกระทั่ง

เพียงครั้งเดียวในสถานที่ซึ่งคุณไมอาจทูล

ขอใหพระเจารวมสถติอยูดวย22 {CCh 165.2}

เราจะเห็นภาพที่แตกต างอย าง

ชัดเจนระหวางการชุมนุมเพื่อพักผอนหยอน

ใจตามแบบของผูติดตามพระคริสตกับการ

ชุมนุมเพื่อความบันเทิงอยางสนุกสนานตาม

แบบของชาวโลก แทนทีจ่ะไดยนิคาํอธษิฐาน

และการเอยถึงเรื่องศักด์ิสิทธิ์บริสุทธิ์ของ

พระครสิต เราจะไดยนิจากรมิฝปากของชาวโลก

เสยีงหวัเราะไรสาระและการสนทนาทีไ่รแกน

สาร ความคิดในสมองของพวกเขามีแตการ

ใชเวลาใหสนุกอยางเต็มท่ี ความบันเทิงของ

พวกเขาเริ่มดวยความเขลาและจบลงดวย

อนจิจงั23 {CCh 165.3}

(1) AH 512-514; (2) AH 493; (3) AH 494, 495; (4) CT 335; (5) 4T 653; (6) Ed 212; (7) 9T 57; (8) AH 509;

(9) AH 499; (10) 4T 655; (11) 4T 587, 588; (12) CT 224; (13) AH 502; (14) CT 337; (15) 3T 223;

(16) AH 508; (17) CT 334, 335; (18) PP 707; (19) 1T 501; (20) 5T 218; (21) CT 325, 328; (22) AH 519;

(23) AH 512.
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มนุษยทุกคนควรปกปองประสาท

สัมผัสทั้งหมดเกลือกวาซาตานจะมีชัยชนะ

เหนอืประสาทสมัผสัเหลานี ้เพราะวาประสาท

สัมผสัเปนลูทางเขาสูจติวญิญาณ {CCh 166.1}

คุณจําเปนตองทําตัวเปนยามซ่ือสัตย

คอยปองกนัตา หแูละประสาทสมัผสัทัง้หมด

ของคุณหากคุณตองการควบคุมจิตใจและ

ปองกนัไมใหความคดิไรสาระและเสือ่มทราม

แปดเปอนจิตวิญญาณของคุณ ฤทธานุภาพ

แหงพระคุณเพียงอยางเดียวที่ทําใหภารกิจ

พงึปรารถนาน้ีบรรลุผลสาํเรจ็ได {CCh 166.2}

ซาตานและสมุนของมันลงแรงอยาง

ขะมกัเขมนสรางสภาพเพือ่ใหประสาทสมัผสั

ทั้งหมดของเราตายดานจนไมไดรับรู คํา

วากลาว คําตักเตือน คําตําหนิติเตียนหรือ

หากรับรู ก็ไมสงผลกระทบตอจิตใจและการ

ปฏริปูชวีติ {CCh 166.3}

ซาตานเขาถึงจิตใจไมไดหากเราไม
ยนิยอม

พระเจาทรงจัดเตรียมใหเราไมถูก

ทดลองเกินกวาที่เราจะทนได แตในทุกการ

ทดลอง พระองคจะทรงใหมีทางออกดวย

หากเราดําเนินชีวิตอยางเต็มที่ตามทางของ

พระเจา เราจะไมปลอยจติใจใหหมกมุนอยูใน

จนิตนาการทีเ่หน็แกตวั {CCh 166.4}

หากมีชองทางใดที่ซาตานจะใชเปน

ลูทางเขาสูจติใจได มนัจะหวานเมลด็พนัธุขาว

ละมานลงไปและจะชุบเลี้ยงใหเติบใหญจน

กระทั่งมีผลผลิตอยางลนหลาม หากเรา

ไมตัง้ใจเปดประตปูลอยใหซาตานเขามา มันกจ็ะ

ไมมีทางเขามาควบคุมความนึกคิด คําพูด

และการกระทาํของเราได แตเมือ่มนัเขามาแลว

มันรวบเอาเมล็ดพันธุดีท่ีหวานไวอยูในจิตใจ

ของเราโยนทิ้งไป ทําใหความจริงเปนโมฆะ

{CCh 166.5}

เปนเรื่องไมปลอดภัยที่จะออยอิ่งเพื่อ

พิจารณาถึงประโยชนท่ีจะไดเม่ือเรายอมทํา

ตามขอเสนอแนะของซาตาน บาปหมายถึง

การหลูเกยีรติและหายนะทีต่กกบัจติวญิญาณ

ทุกดวงที่ปลอยตัวไปกับมัน ธรรมชาติของ

บาปนั้นสับสนอยางไรเหตุผลและหลอกลวง

และมันจะลวงพวกเราดวยการนําเสนอที่

ประจบสอพลอ หากเรากลาผจญเขาไป

เหยียบย่ําบนดินแดนของซาตานเราจะไมมี

หลักประกันถึงการคุมภัยจากอํานาจของมัน

เราควรตองปดทุกชองทางที่ผูลอลวงใชเพื่อ

เขาถงึตวัเราได {CCh 166.6}

คริสเตียนทุกคนตองคอยอยู ยาม

ตลอดเวลา คอยสอดสองตรวจดูทุกชองทาง

ของจิตวิญญาณท่ีซาตานจะหาทางเขาไปได

เขาตองอธิษฐานทูลขอความชวยเหลือจาก
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พระเจาและในเวลาเดียวกันตั้งใจไวอยาง

แนวแนที่จะตอตานสิ่งท่ีชักจูงไปสูบาป ดวย

กําลังใจ ดวยความเชื่อ ดวยความมุมานะ

อดทน เขาจะชนะได แตใหเขาระลึกเสมอวา

การจะกําชัยชนะได เขาจะตองติดสนิทกับ

พระคริสตและพระคริสตติดสนิทอยูกับเขา

{CCh 166.7}

ทุกสิ่งที่ทําไดและจะตองลงมือทํา

เพื่อใหตัวเราเองและลูกของเราไมไปมอง

เห็นความชั่วท่ีปฏิบัติกันในโลก เราควร

คอยปกปองสายตาของเราและเสียงที่เรา

ไดยินอยางระมัดระวังเพื่อไมใหสิ่งอันนา

ขยะแขยงเหลานี้เขาไปถึงจิตใจของเราได

{CCh 166.8}

อยาไปชําเลืองวาคุณจะกาวใหใกล

ขอบหนาผามากทีส่ดุเพยีงไรและยงัอยูอยาง

ปลอดภยั ใหหลกีเลีย่งการเขาใกลภยัอนัตราย

ตั้งแตแรก ผลประโยชนฝายจิตวิญญาณนั้น

ไมอาจลอเลนได ตนทุนของคุณคืออุปนิสัย

ของคุณ จงถนอมไวดั่งขุมทรัพยทองคํา

ความบริสุทธิ์ทางศีลธรรม การเคารพตนเอง

พลังอันแข็งแกรงในการตอสูตองไมหยอน

ทาทีแมแตครั้งเดียว ความสนิทสนมเพียง

ครัง้เดยีว ความไมรอบคอบเพยีงครัง้เดยีวเปด

ประตูของจิตวิญญาณใหกับการทดลองแลว

พละกําลังในการตอดานจะออนเปล้ียลง

{CCh 167.1}

R

(1) AH 410-404.
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การศึกษาเปนเพียงการเตรียมกําลัง

ทางกาย ปญญาและจิตวิญญาณเพ่ือการ

ประกอบหนาที่ทั้งปวงของชีวิตใหดีที่สุด

ระดับความอดทนนานและพละกําลังและ

การทํางานอยางมีชีวิตชีวาของสมองจะ

ลดนอยถอยลงหรือเพิ่มมากขึ้นสุดแทแตวา

จะใชไปอยางไร สมองควรไดรับการฝกเพ่ือ

ใหพลงัทัง้หมดถกูพฒันาไดอยางสมมาตรกนั

{CCh 168.1}

เยาวชนมากมายกระตอืรอืรนแสวงหา

หนังสือ พวกเขาปรารถนาที่จะอานทุกอยาง

ที่หามาได ใหพวกเขาระมัดระวังในสิ่งที่อาน

รวมทั้งสิ่งที่ฟ ง ดิฉันได รับการชี้แนะว า

พวกเขาตกอยูในภัยอันตรายยิ่งใหญใหตอง

ดางพรอยดวยการอานหนงัสอืทีไ่มเหมาะสม

ซาตานมวีธีินบัพนัเพือ่ทาํใหจติใจของเยาวชน

ไมสงบ พวกเขาอยู อย างปลอดภัยโดย

ไมระวงัตวัเพยีงชัว่วนิาทเีดยีวไมได พวกเขา

ตองเฝาระมัดระวังจิตใจเพื่อใหไมถูกลอลวง

ดวยการทดลองของศตัรู1 {CCh 168.2}

อทิธิพลของการอานทีไ่มดตีอจติใจ
ซาตานรูดีวาในระดับหนึ่ง สมองจะ

ไดรบัอทิธพิลจากสิง่ทีป่อนใหกบัมนั มนัคอย

หาทางทีจ่ะนาํทัง้ผูเยาวและผูใหญอานนทิาน

รวมทั้งหนังสือ นิยายและสิ่งพิมพอื่นๆ คน

ที่อานส่ิงพิมพประเภทนี้จะไมเหมาะสมท่ี

จะแบกรับหนาที่ที่จัดวางอยูเบื้องหนาเขา

พวกเขาดําเนินชีวิตอยูในโลกเพอฝน และ

หมดความปรารถนาที่จะคนอานพระคัมภีร

เพื่อเลี้ยงจิตวิญญาณดวยมานาจากสวรรค

จิตใจที่ตองการการเสริมพลังออนแอไปและ

สูญเสียกําลังที่จะศึกษาความจริงยิ่งใหญ

ที่เกี่ยวของกับพันธกิจและพระราชกิจของ

พระคริสตซึ่งก็คือความจริงที่จะเสริมความ

เขมแข็งใหแกสมอง ปลุกจินตนาการใหต่ืน

และจุดประกายความปรารถนาอันแรงกลา

และจรงิใจเพือ่เอาชนะเหมอืนอยางทีพ่ระครสิต

ทรงมีชัยชนะมาแลว {CCh 168.3}

หากหนงัสอืสวนใหญทีถ่กูตพีมิพออก

แลวจะถูกกําจัดทิ้งไป โรคระบาดที่สงผลอัน

นากลวัตอจิตใจและหวัใจกจ็ะถกูระงบั นทิานรกั

นิยายไรสาระและเราอารมณและแมกระทั่ง

หนังสือประเภทท่ีถูกจัดเปนนวนิยายดาน

ศาสนาซึง่เปนหนงัสอืทีผู่ประพันธผกูเรือ่งแตง

ของตนเองใหเขากับบทเรียนทางศีลธรรม

นั้นลวนเปนคําสาปแชงตอผูอาน อาจมีการ

สอดแทรกอารมณในเชงิศาสนาอยูในเรือ่งเลา

ตลอดหนงัสอืทัง้เลม แตในกรณสีวนใหญแลว

เปนเพยีงซาตานในคราบของทตูสวรรค เปน

วิธีที่มันใชหลอกและลอลวงผูคนอยางไดผล

ไมมีผูใดที่ยืนยันวาตั้งอยูบนกฏเกณฑของ
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ความชอบธรรม ไมมีผูใดไดรับการคุมครอง

จากการทดลองวาพวกเขาจะปลอดภยัเมือ่ไป

อานเรือ่งเลาเหลานี ้{CCh 168.4}

ผูทีอ่านนยิายกาํลงัปลอยตวัทาํความชัว่

ทีท่าํลายจติวญิญาณ บดบงัความงดงามของ

พระคัมภีรศักดิ์สิทธิ์ สิ่งเหลานี้สรางความ

ตื่นเตนที่ไมถูกสุขลักษณะ ทําใหจินตนาการ

เรารอน ทาํใหจติใจไมเหมาะทีท่าํคณุประโยชน

ตัดจิตวิญญาณขาดจากการอธิษฐาน และ

ทาํใหไมมคีณุสมบตัเิพือ่ทาํงานใดๆ ของฝาย

จติวญิญาณ {CCh 168.5}

พระเจาประทานความสามารถที่เปน

เลศิใหแกเยาวชนหลายคนของเรา แตบอยครัง้

เหลือเกินที่พวกเขาบั่นทอนกําลังของตน

ทําใหสมองสับสนและออนเปลี้ยจนในระยะ

เวลาหลายปทีพ่วกเขาไมมกีารเตบิโตในดาน

พระคุณหรือในดานความรู ในเรื่องเหตุผล

ของความเชื่อของพวกเรา อันเปนผลจาก

การเลอืกหนงัสอือานอยางไมฉลาด ผูทีก่าํลงั

รอคอยการเสด็จมาของพระเยซูในเร็ววัน

กาํลงัรอคอยการเปลีย่นแปลงอยางมหศัจรรย

“เมื่อสิ่งที่เสื่อมสลายไดนี้สวมดวยสิ่งที่เสื่อม

สลายไมได” 1 โครินธ 15:54 ในระยะเวลา

แหงพระกรุณานี้ จึงควรยืนหยัดการปฏิบัติ

ตนในระดบัทีส่งูขึน้ {CCh 169.1}

เพื่อนเยาวชนที่รักท้ังหลายของดิฉัน

จงถามประสบการณของตนเองถึงอิทธิพล

จากนิยายผจญภัยตื่นเตนเหลานี้ หลังจาก

ที่พวกคุณอานหนังสือประเภทน้ีแลวคุณยัง

จะเปดพระคัมภีรมาเพื่ออานพระวจนะแหง

ชีวิตของพระเจาอยางตั้งอกตั้งใจไดไหม?

คุณรูสึกหรือไมวาหนังสือของพระเจาไมนา

สนใจ? มนตรเสนหของนยิายรกันัน้ยงัฝงอยู

ในสมองของคณุ ทาํลายคณุภาพของสขุภาพ

ทีด่แีละทําใหคณุไมมีทางมีสมาธิอยูกบัความจรงิ

อนัสําคญัซึง่เกีย่วกบัความสุขนรินัดรของคณุ

{CCh 169.2}

ตดัสนิใจใหแนวแนทีจ่ะเลกิอานหนงัสอื

ไรสาระทั้งสิ้น หนังสือเหลานี้ไมเสริมสราง

ความเขมแข็งฝายจิตวิญญาณแตจะชักนํา

อารมณตางๆ เขาสูจติใจจนทาํใหจนิตนาการ

หลงผิดเปนเหตุใหคุณคิดถึงพระเยซูนอยลง

และคํานึงถึงบทเรียนอันมีคาของพระองค

นอยลง จงเฝาระวังจิตใจและสติปญญาให

ปลอดจากทกุสิง่ทีจ่ะพาใหเดนิผดิทาง อยานาํ

นิทานไรสาระมาบั่นทอนความเขมแข็งของ

สมองซึ่งไมกอพละกําลังใดเลยแกความคิด

ความคิดตางๆ มีคุณลักษณะแบบเดียวกับ

อาหารทีใ่ชเลีย้งดจูติใจ2 {CCh 169.3}

การอานที่ทําลายฝายจิตวิญญาณ
ดวยส่ิงตีพิมพจํานวนมหาศาลที่

หลั่งไหลออกจากแทนพิมพ บรรดาผูอานทั้ง

เยาวชนและผูใหญตางปลูกฝงนิสัยการอาน

แบบฉาบฉวยและเพียงผิวเผิน จนทําให

สตปิญญาสญูเสยีความสามารถในการปะตดิ

ปะตอความนึกคิดที่มีคุณคา นอกจากนั้น

นติยสารและหนงัสือจาํนวนมาก เปนเหมอืน

ดัง่ฝงูกบภยัพบิตัใินประเทศอยีปิต กาํลงัแพร

กระจายไปทัว่แผนดนิ ไมเพยีงแตมสีาระแสน

จะสามัญธรรมดา เหยาะแหยะและบั่นทอน

เทานัน้ แตยงัอจุาดลามก และเสือ่มศลีธรรม
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อีกดวย ผลกระทบของสิ่งพิมพเหลาน้ี ไมใช

มแีตทาํใหตดิงอมแงมและทาํลายจติใจ แตยงั

ฉดุใหเสือ่มทรามและทาํรายจติวญิญาณดวย3

{CCh 169.4}

ในการใหการศึกษาแกเด็กๆ และ

เยาวชน มกีารเนนการใชนทิานนางฟาเจาชาย

ตาํนานปรมัปราและเรือ่งทีแ่ตงขึน้เปนสวนใหญ

หนังสือลักษณะนี้ใชกันตามโรงเรียนตางๆ

และมีกันในหลายๆ บาน พอแมคริสเตียน

อนญุาตใหลกูๆ ของตนอานหนงัสอืหลอกลวง

เชนนีไ้ดอยางไร? เม่ือลูกๆ ถามถงึความหมาย

ของเนื้อเรื่องซึ่งตรงกันขามกับสิ่งที่พอแม

คอยสั่งสอน ผู ใหญก็จะตอบวามันไมใช

เรื่องจริงแตนั่นไมไดกําจัดความเสียหายที่

เกิดขึ้นแล วในการใช หนังสือประเภทนี้

เรื่องที่หนังสือเหลาน้ีนําเสนอชักนําใหเด็กๆ

ไปในทางที่ผิดมันถายทอดทัศนคติที่เท็จ

ของชวีติและปลกูฝงความปรารถนาทีจ่ะไขวควา

ส่ิงทีไ่มจรงิ {CCh 169.5}

การใชหนงัสอืประเภทนีอ้ยางแพรหลาย

ในทุกวันนี้เปนกลยุทธอันเฉียบแหลมของ

ซาตาน มันกําลังขวนขวายที่จะเบี่ยงเบน

จิตใจของทั้งผูเฒาและเด็กหนุมใหออกจาก

การสรางอุปนิสัยท่ีดีงาม มันตั้งใจใหเด็กๆ

ของเรารวมทั้งเยาวชนพากันไปตกเหวโดย

กลลวงที่ทําลายจิตวิญญาณซึ่งมันกําลัง

เติมเต็มในทุกแหงหนทั่วโลก เพราะฉะนั้น

มนักาํลงัดัน้ดนเบี่ยงเบนจิตใจของคนเหลานี้

ออกจากพระวจนะของพระเจาและกีดกัน

เพื่อไมใหพวกเขารับความกระจางแหง

ความจริงที่เปนเกราะคุ มกันของพวกเขา

{CCh 169.6}

เราไมควรปลอยใหลกูๆ หรอืเยาวชน

ของเรามีโอกาสเขาถึงหนังสือซึ่งตอตาน

ความจริง จงอยาปลอยใหลูกๆ ของเรารับรู

ความคิดเห็นซึ่งเปนเมล็ดพันธุของบาปใน

กระบวนการศกึษาของพวกเขา4 {CCh 169.7}

ตนตอของอันตรายอีกอยางหนึ่งซึ่ง

เราตองคอยระมัดระวังอยูตลอดเวลาคือการ

อานหนังสือที่ประพันธโดยนักเขียนที่ไมมี

ความเชื่อในพระเจา ผลงานของคนเหลานี้

ไดรับการดลใจจากศัตรูของความจริง และ

ไมมีผู ใดท่ีอานหนังสือเหลานี้แลวจะไมทํา

อนัตรายตอจติวญิญาณ {CCh 169.8}

เปนความจริงที่อาจมีบางคนที่ไดรับ

ผลกระทบในเรื่องนี้ในที่สุดจะกลับใจได แต

ทุกคนท่ีเขาไปของแวะกับอิทธิพลชั่วนี้นํา

ตนเองเขาไปในดินแดนของซาตาน และมัน

ก็จะฉวยความไดเปรียบนี้อยางเต็มที่ ใน

ขณะทีค่นเหลานีเ้ชญิการทดลองของซาตาน

เขามา พวกเขาไมมสีติปญญาหรอืพละกาํลงั

ทีจ่ะตอตานและดวยอาํนาจทีม่มีนตรสะกดให

หลงใหล ความไมยอมเชื่อและความไมสัตย

ซือ่จะฝงตวัแนนในจติใจ5 {CCh 170.1}

อันตรายจากการอานนิยายตื่นเตน
แลวลกูๆ ของเราจะอานหนงัสอือะไร?

นีเ่ปนคาํถามทีส่าํคญัยิง่และเรยีกรองคาํตอบ

ทีเ่อาจรงิเอาจงั ดฉินักงัวลใจไมนอยเมือ่เหน็

ครอบครวัทีถ่อืรกัษาวนัสะบาโตอยางเครงครดั

มนีติยสารรายปกษและหนงัสอืพมิพทีล่งนยิาย

ชุดตอกันซึ่งไมประทับส่ิงดีงามใดไวในจิตใจ
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ของเดก็ๆ และเยาวชนเลย ดฉินัตดิตามเหน็

ผูคนมากมายทีค่อยๆ เพาะฝงรสนยิมในการ

อานนิยายที่แตงขึ้น คนเหลานี้มีสิทธิพิเศษ

ในการไดยินความจริง ในการไดคุนเคยกับ

เหตผุลแหงความเชือ่ของตน แตพวกเขาไมได

เตบิโตขึน้ในทางจติวญิญาณอยางแทจรงิและ

เดนิตามพระเจาในทางปฏบิตั ิ{CCh 170.2}

นกัอานเรือ่งปนแตงทีต่ืน่เตนไมเหมาะ

ที่จะประกอบหนาท่ีของชีวิตในทางปฏิบัติ

พวกเขามีชีวิตอยูในโลกจอมปลอม ดิฉัน

ติดตามเด็กๆ ที่ไดรับอนุญาตอานนิทาน

ประเภทนี ้ไมวาอยูบานหรอืนอกบาน พวกเขา

กลายเปนเด็กที่อยูไมสุข เพอฝน ไมมีความ

สามารถที่จะสนทนานอกจากเรื่องธรรมดา

ทัว่ไป ความคดิและการสนทนาถงึเรือ่งศาสนา

กลายเปนสิง่แปลกใหมตอปญญาของพวกเขา

ดวยการเพาะฝงความอยากนทิานท่ีนาตืน่เตน

รสนิยมของจิตใจเกิดดางพรอยไปเสียแลว

และสติปญญาจะไมพึงพอใจนอกจากไดรับ

อาหารที่ไมดีตอจิตใจเหลานี้ ดิฉันไมอาจนึก

ชื่อเรียกคนเหลาน้ีที่หมกมุ นในการอาน

หนังสือประเภทน้ีไดเหมาะไปกวาคําวา “ผู

ที่ถูกมอมเมาทางปญญา” อุปนิสัยที่ควบคุม

การอานไมไดสรางผลกระทบตอสมองแบบ

เดยีวกบัอปุนสิยัทีค่วบคมุการกนิและการดืม่

ทีม่ผีลตอรางกาย6 {CCh 170.3}

กอนที่จะมารับเชื่อความจริงเพ่ือยุค

ปจจุบันมีหลายคนติดนิสัยการอานนวนิยาย

มาแลวเม่ือมาเขารวมกับคริสตจักร พวกเขา

พยายามเอาชนะอุปนิสัยนี้ การเอาหนังสือ

อานที่คลายกับหนังสือที่พวกเขาตั้งใจจะเลิก

กเ็หมอืนกบัการนาํสิง่เสพตดิไปลอผูทีค่วบคมุ

ตนเองไมได หากปลอยใหถูกทดลองตอไป

นานๆ พวกเขาจะยอมแพตอการอานเรื่องที่

เกีย่วกบัความจรงิ คนเหลานีจ้ะหมดความสนใจ

ที่จะศึกษาพระคัมภีร พละกําลังฝายธรรมะ

จะออนแอลง บาปจะดูนาเกลียดนากลัว

นอยลง มีพฤติกรรมสอไปในทางไมสัตยซื่อ

มากขึน้ มคีวามไมพอใจเพิม่ขึน้กบักฎเกณฑ

ของชีวิต เมื่อจิตใจเริ่มถูกรังควานคนเหลานี้

พรอมที่จะหยิบฉวยหนังสือที่ปลุกเรามาอาน

ทันที เมื่อเปนเชนนี้ หนทางจึงเปดกวางให

ซาตานมาครอบครองจติวญิญาณโดยสิน้เชงิ7

{CCh 170.4}

หนังสือของบรรดาหนังสือ
การเลือกอานหนังสือประเภทใด

ในยามวางเปนส่ิงบอกลักษณะที่แทจริง

ของประสบการณทางศาสนาของแตละคน

เพื่อใหมีสุขภาพจิตที่ดีและมีหลักการทาง

ศาสนาที่แข็งแรง เยาวชนจําเปนตองดําเนิน

ชีวิตใกลชิดกับพระเจาผานทางพระวจนะ

ของพระองค พระคริสตธรรมคัมภีรสําแดง

หนทางสู ความรอดโดยทางพระคริสต 

พระคัมภีรเปนเครื่องชี้ทางไปสูชีวิตท่ีสูงสง

และดีย่ิงขึ้น พระคัมภีรบรรจุประวัติศาสตร

และชีวประวัติที่ ให คุณคาในการแนะนํา

สั่งสอนมากที่สุดเทาที่เคยบันทึกไว ผู คน

ที่จินตนาการของตนยังไมเคยหลงผิดโดย

การอานนิยายหรือนิทานประพันธแตงขึ้น

จะพบวาพระคริสตธรรมคัมภีรเปนหนังสือที่

นาสนใจทีส่ดุ {CCh 170.5}
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พระคัมภีรเปนหนังสือของบรรดา

หนังสือทั้งปวง หากคุณรักพระวจนะของ

พระเจา จงคนอานในนั้นทุกครั้งที่มีโอกาส

เพื่อคุณจะเปนเจาของขุมทรัพยอันลํ้าคา

และมีความพรอมสรรพเพื่อประกอบการดี

แลวคณุจะมัน่ใจวาพระเยซกูาํลงัโนมนาวคณุ

ใหเขาใกลพระองคเอง แตการอานพระคมัภรี

อยางไมตัง้ใจ และไมพยายามทาํความเขาใจ

บทเรียนของพระคริสตเพื่อที่คุณจะปฏิบัติ

ตามขอกําหนดของพระองคนั้นเปนการ

ไมเพียงพอ ยังมีขุมทรัพยอยูในพระวจนะ

ของพระเจาทีค่ณุจะคนพบไดเพยีงแคปกเขม็

เจาะใหลึกลงไปอีกในเหมืองแหงความจริงน้ี

{CCh 171.1}

จิตใจที่ฝกใฝทางโลกจะปฏิเสธความ

จริง แตจิตวิญญาณที่กลับใจแลวจะเกิด

การเปลีย่นแปลงอยางนาประหลาดใจ หนงัสอื

ที่แตเดิมไมนาสนใจเน่ืองจากเปดเผยถึง

ความจริงที่ชี้ใหเห็นความผิดของคนบาป

บดันีก้ลบัมาเปนอาหารฝายจติวญิญาณ เปน

ความปติยินดีและแรงประโลมใจของชีวิต

ดวงอาทิตยแหงความชอบธรรมทอแสงมา

ยังหนาหนังสืออันศักดิ์สิทธิ์ เหลานี้  และ

พระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสผานหนาหนังสือ

เหลานีม้าสูจติวญิญาณ. . . . {CCh 171.2}

บดันี ้ขอใหทกุคนทีป่ลกูฝงความชอบ

ในการอานหนงัสอืเพือ่ผอนคลายจงหนัความ

สนใจของพวกเขากลบัมายงัคาํเผยพระวจนะ

ท่ีแนนอน ใหหยิบพระคัมภีรของคุณขึ้นมา

และเริ่มศึกษาถึงบทบันทึกอันศักดิ์สิทธิ์ของ

พระคัมภีร ภาคพันธสัญญาเดิมและภาค

พนัธสญัญาใหมดวยความตัง้ใจทีส่ดใหม เมือ่

คณุยิง่ศกึษาพระคมัภรีบอยขึน้และดวยความ

ขยันมากขึ้นคุณจะเห็นความงดงามของ

พระวจนะเหลานั้นมากยิ่งขึ้น และความ

ตองการที่จะอานหนังสือเพื่อการผอนคลาย

ก็จะลดลง ใหผูกหนังสืออันมีคาเลมนี้ไวกับ

หัวใจของคุณ หนังสือเลมนี้จะเปนท้ังสหาย

และผูนาํทางของคณุ8 {CCh 171.3}

R

(1) MYP 271; (2) MYP 271-273; (3) Ed 189; (4) CT 384-385; (5) CT 135, 136; (6) CT 132-135;

(7) 7T 203; (8) MYP 273-274.
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ศิลปะทํานองเพลงอันศักดิ์สิทธิ์และ

บริสุทธิ์ถูกปลูกฝงไวดวยความขยันขันแข็ง

[ในโรงเรียนของผูเผยพระวจนะ] ไมมีเสียง

เพลงเตนรําจังหวะครึกครื้นใหไดยิน ไมมี

เพลงหยอกเยายกยอใหเกียรติมนุษยและ

หนัเหความสนใจไปจากพระเจา มแีตบทเพลง

สดุดีศักดิ์สิทธิ์และนาเกรงขามเพื่อสรรเสริญ

พระเจาพระผูสราง ยกชพูระนามของพระองค

และระลกึถงึพระราชกจิอนัอศัจรรยของพระองค

ดวยเหตุนี้พระเจาจึงทรงสรางดนตรีมาเพ่ือ

เปาหมายอนัศกัดิส์ทิธ เพือ่ยกระดบัความคดิ

ใหไปสูสิ่งที่บริสุทธิ์และศักดิ์สิทธิ์และสูงสง

และเพือ่ปลกุใหจติวิญญาณตืน่ขึน้เพือ่สรรเสรญิ

พระเจาและสนองพระคุณของพระองค1

{CCh 172.1}

ดนตรีเปนสวนหนึ่งของการนมัสการ

พระเจาในพระวิหารเบื้องบน และในการ

รองเพลงสรรเสริญ เราควรพยายามเขาให

ถงึการประสานเสยีงอยางสอดคลองกบัคณะ

นักรองชาวสวรรคใหมากที่สุดเทาที่จะทําได

การฝกการใชเสียงรองใหถูกตองเปนสวน

สําคัญประการหนึ่งของการศึกษาและเราจะ

ตองไมมองขามเรื่องนี้ไป การรองเพลงเปน

สวนหนึง่ของการนมสัการทางศาสนา มคีวาม

เทาเทียมกับการอธิษฐาน จิตใจจะตองรูสึก

ไดถงึวญิญาณของบทเพลงเพือ่ทีจ่ะแสดงออก

ไดอยางถกูตอง2 {CCh 172.2}

พระเจาทรงสําแดงใหดิฉันเห็นถึง

ความมรีะเบยีบ ระเบยีบอนัสมบรูณแบบของ

สวรรคและดิฉันไดรับความประทับใจเปน

อยางยิ่งเมื่อไดยินเสียงดนตรีที่สมบูรณแบบ

ทีน่ัน่ เมือ่ออกมาจากนมิติแลว การรองเพลง

ทีน่ีก่ระดางมากและไมประสานกนั ดฉินัเหน็

ทูตสวรรคเปนกลุ มๆ ยืนอยู ในจตุรัสแหง

ความศักด์ิสิทธ์ิ ทุกทานถือพิณสีทอง ตรง

ปลายพิณมีเคร่ืองมือสําหรับต้ังสายพิณหรือ

ใชปรบัเสยีง พวกเขาไมไดใชนิว้มอืดดีสายพณิ

อยางไมใสใจ แตสัมผัสสายพิณตางกันเพื่อ

ใหเกดิเสยีงทีแ่ตกตางกนัออกมา มทีตูสวรรค

องคหนึ่งทําหนาท่ีเปนผูนําวงอยูเสมอ ทูต

องคนั้นจะดีดพิณและใหเสียงนํากอนแลว

ทตูสวรรคองคอืน่ๆ จงึดดีตามดวยเสยีงดนตรี

อนัไพเราะเปนดนตรีสมบรูณแบบของสวรรค

ไมมีคําพูดใดจะบรรยายถึงความไพเราะนี้ได

เปนเสียงเพลงสวรรคของพระเจา ในขณะที่

ใบหนาของทูตสวรรคทุกองคเปลงประกาย

ดวยพระฉายาของพระเยซ ูสองรศัมเีจดิจาที่

ไมอาจบรรยายเปนคาํได3 {CCh 172.3}

พระเจาทรงสําแดงใหดิฉันเห็นวา

เยาวชนตองยกมาตรฐานใหสูงขึ้นและเอา

พระวจนะของพระเจามาเปนที่ปรึกษาและ

ผูนาํของพวกเขา หนาท่ีอันนายาํเกรงนีต้กอยู
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กบัเยาวชนซึง่เปนสิง่ทีพ่วกเขาใหความสาํคญั

แตเพียงเล็กนอย ดนตรีท่ีพวกเขานําเขาไป

ในบาน แทนที่จะกระตุนความบริสุทธิ์และ

ฝายจิตวิญญาณ กลับหันเหจิตใจใหออกไป

จากความจริง ดูเสมือนวาเพลงรองเลนและ

ดนตรียอดนิยมเปนสวนหนึ่งของชีวิตจิตใจ

ของพวกเขา เครื่องดนตรีเขามาแยงเวลา

ที่นาจะอุทิศใหกับการอธิษฐาน เมื่อเราไมได

ใชดนตรีไปในทางผิดจะนําพระพรมาให

มากมาย แตเมือ่ใชผดิกจ็ะเปนคาํสาปรนุแรง

ดนตรีปลุกความตื่นเตนได แตจะไมใหพละ

R

กําลังและความกลาหาญที่ชาวคริสเตียนจะ

หาพบไดในพระที่นั่งแหงพระคุณเทานั้นใน

ขณะท่ีทูลความตองการและรองครํ่าครวญ

ดวยเสยีงอนัดงัพรอมนํา้ตาขอกาํลงัของสวรรค

มาเสริมเพื่อตอตานการทดลองที่รุนแรงของ

ความชั่ว ซาตานเปนผูนําของเชลยเยาวชน

โอ ดิฉันจะพูดอะไรไดเลาเพื่อนําพวกเขา

ใหทําลายอํานาจความหลงใหลของซาตาน

ซาตานเปนจอมเจาเลหผูมีความสามารถสูง

ลอลวงพวกเขาไปสูความพินาศได4 {CCh

172.4}

(1) FE 97, 98; (2) PP 594; (3) 1T 146 (4) 1T 496-497.
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คริสเตียนควรระวังเรื่องของคําพูด

พวกเขาไมควรนําเรื่องท่ีเปนภัยของเพื่อน

คนหนึ่งไปบอกเพื่อนอีกคนหน่ึง โดยเฉพาะ

อยางยิ่งหากเขารูวาทั้งสองฝายไมคอยลง

รอยกนั เปนเรือ่งโหดรายทีจ่ะบอกใบและพูด

เปนนัย ราวกับวาคุณรูเรื่องเพื่อนคนนี้เปน

อยางดีหรอืวาคนอืน่ไมรูเรือ่งนี ้การพดูเปรยๆ

เชนนีข้ยายวงกวางออกไปและสรางความฝงใจ

ในเชิงลบยิ่งขึ้นแทนที่จะเลาขอมูลอยาง

ตรงไปตรงมาโดยไมพูดเกินความจริง มี

ความเสยีหายใดบางทีค่รสิตจกัรไมถกูกระทบ

เนื่องจากเรื่องเชนนี้! พฤติกรรมของสมาชิก

ในคริสตจักรที่ไมแนวแนมั่นคงและไมคอย

เฝาระวงัทาํใหครสิตจกัรออนปวกเปยกเหมอืน

นํา้ ความมัน่ใจตองสญูเสยีไปจากการกระทาํ

ของสมาชิกคนอ่ืนท่ีอยูในคริสตจักรเดียวกัน

ทั้งๆ ที่ผูกระทําก็ไมตั้งใจจะใหเปนเชนนั้น

การขาดสตใินการเลอืกเรือ่งทีจ่ะสนทนาสราง

ความเสยีหายไดอยางมหาศาล {CCh 174.1}

เราควรสนทนาถึงเรื่องของฝายจิต

วิญญาณและเรื่องของพระเจา แตเรากลับ

ไมทําเชนนั้น หากการคบคาสมาคมระหวาง

เพื่อนคริสเตียนมีไวเพื่อพัฒนาความคิดและ

จิตใจแลว จะไมมีเรื่องใหเสียใจตามมาและ

มองกลับดวยความพึงพอใจในสิ่งที่สนทนา

ไป หากใชเวลาไปอยางไมเอาจริงเอาจังและ

พูดคุยเรื่องไรสาระรวมทั้งใชเวลามีคาไปใน

การวิเคราะหชําแหละชีวิตและอุปนิสัยของ

ผูอืน่แลว มติรภาพเชนนัน้จะเปนตนเหตขุอง

ความชัว่และอทิธิพลของคณุจะเปนกลิน่แหง

ความตายทีน่าํไปสูความตาย1 {CCh 174.2}

ใหคิดในแงดีตอทุกคน
เม่ือเราฟงคําตําหนิท่ีใสพี่นอ     งของ

เรา เรารับคําตําหนินั้นมา สําหรับคําถามที่

วา “ขาแตพระยาหเวห ผูใดจะอาศัยอยูใน

พลับพลาของพระองค ผูใดจะอยูบนภูเขา

บริสุทธิ์ของพระองค” ผูประพันธเพลงสดุดี

ตอบวา “คือผูดําเนินชีวิตอยางหาท่ีติมิได

และทาํสิง่ทีช่อบธรรมและพดูความจรงิจากใจ

ของตน ผูไมใชลิน้ของตนในการนนิทาวาราย

ไมทําชั่วตอเพื่อนและไมเยาะเยยเพื่อนบาน

ของตน” สดดุ ี15:1-3 {CCh 174.3}

สังคมของการนนิทาจะถกูขดัขวางไป

หากเพียงทุกคนจะระลึกไวเสมอวาผูที่เลา

ความผดิของผูอืน่ใหเขาฟงจะประกาศความผดิ

ของตนเองใหผู อื่นฟงอยางเสรีเม่ือโอกาส

เอื้ออํานวย เราควรพยายามคิดดีตอทุกคน

โดยเฉพาะพีน่องของเรา จนกวาสถานการณ

บงัคบัใหเราคดิไปในทางอืน่ เราไมควรเรงรบี

เชื่อรายงานชั่ว บอยครั้งสิ่งเหลานี้เกิดจาก

ความอจิฉาหรอืการเขาใจผดิหรอือาจมาจาก
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การพดูเกนิความจรงิ หรอืการเปดเผยความจรงิ

เพียงบางสวน หากปลอยความริษยาและ

ความระแวงใหเขามาแลว มันจะขยายความ

ออกไปเหมือนเชนกอหนาม หากมีพี่นอง

คนหนึ่งหลงทางไป ไดเวลาแลวที่คุณตอง

แสดงวาคุณใสใจเขาดวยความจริงใจ ใหไป

หาเขาดวยความหวังดี อธิษฐานกับเขาและ

อธิษฐานเผื่อเขา ใหเราคิดถึงราคาที่ไมอาจ

คาํนวณไดซึง่พระครสิตทรงชาํระเพือ่ความรอด

ของเขา ดวยวิธีนี้ คุณอาจชวยจิตวิญญาณ

ดวงหนึ่งใหรอดพนจากความตายและกําจัด

บาปไปมากมาย {CCh 174.4}

การชําเลืองมอง คําพูดคําหนึ่ง แม

กระทัง่นํา้เสยีงอาจมคีวามสาํคญัตอเรือ่งของ

ความเท็จ เสมือนหน่ึงลูกศรหนามท่ีปกลึก

ลงไปยังหัวใจของบางคน กอใหเกิดแผลที่

ไม อาจรักษาได ด วยเหตุนี้  ความสงสัย

คําตําหนิ อาจตกใสคนคนหนึ่งที่พระเจาอาจ

ใชเปนภาชนะในการสรางคณุงามความดกีไ็ด

ชื่อเสียงของเขามัวหมองไป ชีวิตที่จะเกิด

ประโยชนนัน้ถกูทาํลายไป ในสตัวบางตระกลู

หากมีตัวหนึ่งบาดเจ็บและลมลง ตัวอื่นตาง

เขาจูโจมและทําลายฉีกสัตวตัวนั้นเปนชิ้นๆ

ชายหญิงที่อางตนเปนคริสเตียนก็ปลอยตัว

ไปกบัวญิญาณทารณุโหดรายนีเ้ชนกนั พวก

เขาแสดงออกถึงความกระตือรือรนแบบ

ฟาริสีที่จะขวางกอนหินใสผู ที่มีความผิด

นอยกวาพวกตน มีบางคนเปดเผยความผิด

และความลมเหลวของผูอื่นเพื่อหันเหความ

สนใจไปจากความผิดของตัวเขาเองหรือเพื่อ

สรางความดีสําหรับตนเองที่ทํางานอยาง

กระตือรือรนเพื่อพระเจาและเพื่อคริสตจักร2

{CCh 175.1}

ใหเอาเวลาท่ีใชตําหนิความต้ังใจและ

งานของผู รับใชของพระคริสตมาเพื่อการ

อธิษฐานจะดีกวา มีอยูบอยครั้ง หากผูที่หา

เรื่องทราบความจริงของเรื่องท่ีตนเองกําลัง

ตําหนิอยู เขาจะมีความคิดเห็นที่แตกตาง

ออกไปอยางสิ้นเชิง จะเปนการดียิ่งสําหรับ

คนเหลานี้ แทนที่จะตําหนิและติเตียนผูอื่น

ทกุคนจะพดูวา “ขาพเจาตองบากบัน่ใหตวัเอง

ไดรบัความรอด หากขาพเจาตองการรวมมอื

กับพระองคผูทรงประสงคชวยจิตวิญญาณ

ของขาพเจาใหรอด ขาพเจาจะตองคอยเฝา

ระวงัตนเองอยางขยนัขนัแขง็ ขาพเจาจะตอง

ตัดความชั่วทั้งหมดออกไปจากชีวิตขาพเจา

ขาพเจาตองเปนคนที่สรางใหมในพระคริสต

ขาพเจาตองเอาชนะความผิดพลาดทั้งหมด

แลว แทนท่ีจะตดักาํลงัผูท่ีกาํลงัดิน้รนตอสูกบั

ความชัว่ ขาพเจาตองเสรมิกาํลงัคนเหลานัน้

ดวยถอยคาํหนนุชใูจ3 {CCh 175.2}

ผูที่มีใจริษยามองไมเห็นสิ่งดีอันใดใน
ผูอื่น

เราไมควรปลอยใหเรือ่งยุงยากใจและ

ความผิดหวังกัดกรอนจิตวิญญาณของเรา

และทําใหเรากลัดกลุมและรอนใจ อยาใหมี

การขัดแยง อยาใหมีการคิดรายหรือพูดราย

เกลือกวาเราทําใหพระเจาไมพอพระทัย

พีน่องของดฉินั หากคณุเปดใจใหความอจิฉา

และการคิดรายเขามา พระวิญญาณบริสุทธิ์

ไมอาจสถิตอยูในตัวคุณได จงแสวงหาความ
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ไพบูลยของพระเยซูคริสต จงทํางานใน

แนวทางของพระองค จงใหความคดิและคาํพดู

และการกระทําทั้งหมดเป ดเผยให เห็น

พระองค คุณจําเปนตองรับบัพติศมาทุกวัน

ในความรักที่ทําใหอัครทูตทั้งหลายสามัคคี

เปนหนึง่เดยีว ความรกัเชนนีจ้ะทาํใหสขุภาพ

ทางฝายกาย ใจ และจิตวิญญาณแข็งแรง

จงลอมจิตวิญญาณของคุณดวยบรรยากาศ

ที่เสริมกําลังฝายจิตวิญญาณ จงปลูกฝง

ความเชือ่ ความหวงัใจ กาํลงัใจและความรกัไว

จงใหสันติสุขของพระเจาครอบครองหัวใจ

ของคณุ4 {CCh 175.3}

ความอิจฉาไมใชเพียงแตเปนการใช

อารมณไปในทางผิด แตเปนอารมณราย

อยางหนึ่งที่ทําใหสวนอื่นๆ ของรางกาย

ทํางานผิดพลาด มีจุดเริ่มตนท่ีซาตาน มัน

ตองการเปนที่หน่ึงในสวรรค และเน่ืองจาก

วามันไมไดอํานาจและรัศมีภาพที่ตองการ

มันจึงกบฏตอรัฐบาลของพระเจา มันอิจฉา

บรรพบุรุษคูแรกของเราและลวงใหท้ังสอง

ทําบาปและดวยเหตุนี้จึงทําลายเขาทั้งสอง

และมนุษยชาตไิป {CCh 175.4}

คนที่มีใจริษยาจะหลับตาใหกับคุณ

ลกัษณและการกระทาํดขีองผูอืน่ เขาพรอมที่

จะใสรายและกลาวหาในสิ่งท่ีดีเลิศ คนท่ัวไป

มักยอมรับและปลอยความผิดของผูอื่นไป

แตอยาไปคาดหวังอะไรมากจากคนที่อิจฉา

ริษยาเลย เนื่องจากการอิจฉาผูใดเปนการ

ยอมรับวาผูนั้นเหนือกวาตน ความเยอหย่ิง

จะไมยอมลดราวาศอกแกคนใด หากมีความ

พยายามใดที่จะโนมนาวใหคนขี้อิจฉาสํานึก

ถงึบาปของตน เขาจะเคยีดแคนตอเปาหมาย

อารมณมากขึ้นและบอยครั้งเขาอยูในสภาพ

ทีไ่มอาจเยยีวยาได {CCh 175.5}

คนขี้อิจฉาจะกระจายพิษไปทุกแหง

หนที่เขาไป สรางความหมางใจในหมูเพื่อน

ฝงูและกอความเกลยีดชงัและตอตานพระเจา

รวมทั้งเพื่อนมนุษย เขาใฝหาการไดรับการ

ยอมรบัจากผูอืน่วาเขาดทีีส่ดุและยิง่ใหญทีส่ดุ

ไมใชดวยการลงแรงกระทําเรื่องที่กลาหาญ

หรือการยอมเสียสละตนเองเพื่อใหบรรลุ

เปาหมายของความเปนเลิศ แตโดยการยืน

ตรงจดุทีต่นยนืแลวกล็ดคณุคาความพากเพยีร

ของผูอืน่ลงไป {CCh 176.1}

ล้ินท่ีชอบสรางความเดือดรอน ล้ินท่ี

พูดพลามที่วา เชิญรายงานแลวขาพเจาจะ

รายงานบางนั้น อัครทตูยากอบกลาววาลวน

เปนผูที่ถูกกําหนดใหตกไปในหลุมไฟนรก

คนเหลานี้สาดกระจายเชื้อไฟไปทุกดาน

ผู แจกจายคํานินทาเคยทุกขรอนอะไรตอ

ผูบรสิทุธิท์ีเ่ขาสบประมาทไหม? แมวาพวกเขา

ทําลายความหวังและกําลังใจของเหยื่อที่

จมลึกลงไปอยูใตภาระที่พวกเขากอขึ้นแลว

พวกเขาก็ยังจะไมหยุดการทําชั่ว คนเหลานี้

สนใจแตสนองความตองการของตนเองใน

เรื่องอื้อฉาว แมกระทั่งผู ที่อางตนวาเปน

คริสเตียนยังปดตาไมรับรู ตอส่ิงที่บริสุทธิ์

สจุรติ สงูสงและนารกัแตกลบัไปใหคณุคาแก

สิง่ทีไ่มพงึปรารถนาและเสียหายและเผยแพร

สิง่เหลานีไ้ปทัว่ทัง้โลก5 {CCh 176.2}
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ความริษยาและการชอบจับผิด
ดฉินัเจบ็ปวดทีต่องพดูวาในหมูสมาชกิ

คริสตจักรมีลิ้นที่ขาดการควบคุมอยูหลาย

ประเภท มลีิน้เทยีมเทจ็ทีอ่ยูไดดวยการสราง

ความเดือดรอน มีลิ้นบิดเบือนที่คอยกระซิบ

สงขาวตอกัน พูดซุบซิบกัน เขายุ งอยาง

ไมเปนเรื่อง ลอเลียนอยางคลองแคลว ใน

บรรดาผู ที่ชอบนินทา บางคนทําไปดวย

ความอยากรูอยากเหน็ บางเกดิจากความรษิยา

มีอีกมากที่ทําไปเพราะเกลียดชังผูที่พระเจา

ตรสัผานเพือ่เตอืนสอนพวกเขา ความขดัแยง

ทั้งหมดนี้มีการเคล่ือนไหวกันอยู บางคน

ปกปดความรู สึกแทจริงไว ในขณะที่มีอีก

หลายคนกระตือรือรนที่จะประกาศทุกสิ่งที่

รับรูหรือแมเพียงแตสงสัยวามีเรื่องเลวราย

ทีเ่กดิขึน้กบัผูอืน่ {CCh 176.3}

ดิฉันทราบดวีา วญิญาณทีแ่ทจรงิของ

พยานเท็จเหลานี้ซึ่งสามารถพลิกความจริง

ใหเปนความเท็จ ความดีเปนความชั่วและ

ความบรสิทุธิใ์หเปนความผดินัน้กาํลงัทาํงาน

อยางแข็งขันอยู ซาตานตีอกดีใจกับสภาพนี้

ของผูที่เปนคนของพระเจา มีคนมากมาย

ในขณะที่ละเลยจิตวิญญาณของตนเอง เขา

กลับรอนรนเฝาหาโอกาสเพื่อวิจารณและ

กลาวรายผูอื่น ทุกคนมีอุปนิสัยที่บกพรอง

อยูแลว และไมใชเรื่องยากที่จะเปดใหความ

ริษยาแปลความหมายเพื่อทําใหเกิดความ

เสียหาย ผูพิพากษาที่ตั้งตนขึ้นเองเหลานี้

จะพูดวา “บัดนี้เรามีขอเท็จจริงแลว เราจะ

เอาขอมูลเหลานีผ้กูมดัเขา ตัง้ขอกลาวหาเขา

จนเขาไมอาจแกตัว” เขาคอยจองหาโอกาส

เหมาะแลวแฉคาํนนิทาออกมาเปนชดุๆ และ

นําเสนอออกมาเปนเกล็ดเล็กเกล็ดนอยของ

ขาวดทีีผ่านการเลอืกสรรแลว {CCh 176.4}

ในความพยายามทีจ่ะเสนอความเหน็

ของตนสักเรื่องหนึ่ง ผูที่มีลักษณะธรรมชาติ

ในการจินตนาการอยางแรงกลาจะเส่ียงตอ

การหลอกลวงตัวเองและหลอกลวงผู อื่น

เขารวบรวมขอมูลความคิดเห็นท่ีผูอื่นเผลอ

พูดไปโดยไมคํานึงวาเปนการพูดอยางเรง

รีบและดวยเหตุนี้จึงอาจไมสะทอนความรูสึก

ทีแ่ทจรงิของผูพดู แตคาํวจิารณทีไ่มผานการ

ตรึกตรองกอนเหลานี้ บอยครั้งเปนคําพูดที่

ไมมีสาระสําคัญพอที่จะมีคุณคาเอามาใสใจ

แตถูกเอาแวนขยายของซาตานมาครุนคิด

แลวพูดขยายความจนจอมปลวกกลายเปน

ภเูขา {CCh 176.5}

การคอยรวบรวมรายงานทั้งหมดที่

ลอยอยูในอากาศ คอยขดุเอาอปุนสิยัทัง้หมด

ของคนอื่นที่นาสงสัยขึ้นมา แลวสนุกกับ

การใชสิง่เหลานัน้ทาํลายเขานัน้ เปนความรัก

ตามแบบฉบับของคริสเตียนหรือ? ซาตาน

ตีอกดีใจเมื่อมันใสร ายปายสีและทําลาย

ผู ติดตามของพระเยซูคริสตได  มันเปน

“ผู กล าวหาพี่น อง” วิวรณ 12:10 และ

ครสิเตยีนจะเขาไปชวยมนัในงานนีเ้ชยีวหรอื?

{CCh 177.1}

พระเนตรทิพยของพระเจาที่ทรงเฝา

คอยสังเกตอยูตลอดเวลานั้นทรงเห็นความ

บกพรองของทุกคนและตัณหาที่ครอบครอง

แตละคน แตถึงกระนั้น พระองคยังทรง

อดทนนานกับความผิดของเราและสงสาร



ความออนแอของเรา พระองคทรงเรียกรอง

ให คนทั้งหลายถนอมรักษาวิญญาณจิต

อันออนหวานละมุนละไมและความอดทน

นานแบบเดียวกัน คริสเตียนที่แทจริงจะ

ไมยินดีปรีดากับการเปดเผยความผิดพลาด

และความบกพรองของผูอืน่ เขาจะหนัไปจาก

ความชัว่ชาและความบกพรองทัง้ปวงเพือ่คดิ

แตสิ่งที่มีเสนหและนารัก สําหรับคริสเตียน

แลว การกระทําท้ังหลายที่หาเรื่อง คําพูด

ทั้งหมดที่ตําหนิและกลาวโทษนั้นเปนเรื่อง

เจบ็ปวดหวัใจ6 {CCh 177.2}

ผลของการตําหนิคริสตจักรและผูนํา
สถาบัน

วิญญาณของการนินทาและการเลา

เรื่องโกหกทั้งหลายเปนหนวยงานตัวแทน

พิเศษของซาตานเพื่อหวานความหมางใจ

และความขัดแยงรุนแรง เพื่อแยกมิตรสหาย

และบอนทําลายความเชื่อของคนมากมาย

ในสถานะที่แทจริงของเรา พ่ีนองชายหญิง

ทั้งหลาย คุณดูเหมือนเตรียมพรอมอยูเสมอ

ที่จะพูดถึงจุดบกพรองและความผิดที่ตนเอง

คิดวามีในผูอื่น และโดยเฉพาะอยางยิ่งตอ

ผู ที่ไมหวั่นเกรงตอขาวสารคําตําหนิและ

คาํเตอืนของพระเจาทีป่ระทานใหแกพวกเขา

{CCh 177.3}

ลูกๆ ในบานของคนขี้บนเหลานี้ยอม

ตองไดยินและรับพิษสงของความชิงชังนี้

พอแมจึงหลงผิดไปปดกั้นทางเขาสู หัวใจ

ของเด็ก ไมทราบวามีครอบครัวจํานวนมาก

เทาไรที่เติมรสชาติอาหารมื้อเย็นทุกวันดวย

ความสงสัยและการตั้งคําถาม พวกเขาจะ

ชําแหละอุปนิสัยของเพื่อนๆ ของตนแลว

นําเสิรฟการสนทนาแบบนี้เปนของหวาน

ปดทายไปดวย คาํพดูทีบ่ดิเบอืนไปเพยีงเลก็ๆ

นอยๆ ถูกขยายความไปรอบโตะอาหาร ไม

เพียงในหมูผูใหญเทานั้น แตเด็กๆ ก็รวมวง

ดวย เรือ่งเชนนีท้าํใหพระเจาไมทรงไดรบัเกยีรติ

พระเยซูตรัสวา “ซึ่งพวกทานไดทํากับคนใด

คนหนึ่งที่เล็กนอยที่สุดในพี่นองของเรานี้

กเ็หมอืนทาํกบัเราดวย” มทัธิว 25:40 ดงันัน้

พระเยซูคริสตจึงไดรับการลบหลูเกียรติและ

ลวงเกนิโดยผูทีก่ลาวรายผูรบัใชของพระองค

{CCh 177.4}

มีการลบหลู ชื่อเสียงของผู รับใชที่

พระเจาทรงเลือกสรรไวแลวและในบางกรณี

ผูทีอ่ยูในตาํแหนงทีจ่ะตองคอยปกปองผูรบัใช

เหลานี้กลับปฏิบัติตอพวกเขาอยางเหยียด

หยามที่สุด เด็กๆ ยอมตองไดยินคําวิจารณ

อยางไมเคารพของพอแมในเรื่องการกลาว

รายและคําตักเตือนของผูรับใชของพระเจา

พวกเขาเขาใจไดดีถึงการตอวาแบบติดตลก

และคาํพดูสบประมาททีเ่ขาหพูวกเขาในบาง

ครัง้บางคราวและมแีนวโนมนาํเรือ่งศกัดิส์ทิธิ์

และนิจนิรันดรในสมองของพวกเขาไปเทียบ

เคียงกับเรื่องทางฝายโลก พอแมกําลังทําให

ลูกๆ ของตนเปนคนไมเชื่อพระเจาต้ังแตวัย

เด็กไดชางดีกระไรเพียงนี้ นี่เปนวิธีสอนเด็ก

ใหขัดขืนและไมเคารพตอคําเตือนสอนของ

สวรรคทีต่าํหนบิาป {CCh 177.5}

การถดถอยฝายจิตวิญญาณจะแพร

หลายในท่ีซึ่งความชั่วเชนนี้ปรากฏอยู พอ

¡ÒÃµÔàµÕÂ¹áÅÐ¼Å·ÕèµÒÁÁÒ 207



208 ¤íÒá¹Ð¹íÒÊíÒËÃÑº¤ÃÔÊµ¨Ñ¡Ã

แมเหลานี้หลงกลศัตรูจนตาบอด พากัน

ประหลาดใจวาทําไมลูกๆ จึงมีแนวโนมท่ี

จะไมเชื่อและสงสัยความจริงของพระคัมภีร

ไดถึงเพียงนี้ พวกเขาตางคลางแคลงใจวา

ทาํไมจงึเปนเรือ่งยากนกัทีจ่ะเอาอทิธพิลฝาย

ศีลธรรมและศาสนาใหเขาถึงจิตใจของลูกๆ

หากพอแมเหลานี้มีสายตาฝายวิญญาณแลว

พวกเขาจะเหน็ไดทนัทวีาสภาพอนันาเวทนานี้

เปนผลจากอิทธิพลทางบานของพวกเขาเอง

เปนผลติผลของความรษิยาและความไมวางใจ

ดวยเหตุนี้คนไมเชื่อในศาสนาจํานวนมากได

รับการอบรมจากครอบครัวที่อางตนวาเปน

ครสิเตยีน {CCh 177.6}

คนมากมายมีความสุขเปนพิเศษกับ

การไดสนทนาและเกาะติดอยูกับเรื่องของ

ความบกพรอง ไมวาจะเปนเรื่องจริงหรือ

เรื่องจินตนาการขึ้นที่เกี่ยวกับผู มีหนาที่

รับผิดชอบมากมายในสถาบันพระราชกิจ

ของพระเจา พวกเขามองขามสิง่ดทีีท่าํสาํเรจ็

ลุลวงไปแลว และประโยชนซ่ึงเปนผลจาก

การทํางานของเขาและความภักดีอยาง

ไมทอถอยตอหนาที่การงานและคอยจองแต

ความผดิพลาดของพวกเขา สาํหรบับางเรือ่ง

ที่ทําลุลวงไปแลว และไดผลที่ตามมาแลว

พวกเขาก็จะจินตนาการวานาจะทําไดดวย

วธิทีีด่กีวาและใหผลทีน่าพึงพอใจกวา ความจรงิ

มอียูวา หากปลอยใหคนเหลานีท้าํแลว พวก

เขาคงปฏิเสธที่จะทําภายใตสภาพการณ

อันยากลําบากเชนนี้ หรืออาจทําไดไมดีเทา

ผูที่ไดทําสําเร็จมาแลวตามที่พระเจาทรงนํา

{CCh 178.1}

แตคนปากจดัชางตเิหลานีจ้ะเกาะตดิ

อยูกบัลกัษณะงานทีไ่มพงึปรารถนามากกวา

เหมือนดั่งเชนตะไครที่เกาะติดกับความ

หยาบกรานของกอนหิน จิตวิญญาณของ

คนเหลานี้แคระแกร็นเพราะหมกมุนอยูกับ

ความลมเหลวและความผดิของผูอืน่ พวกเขา

ไมมีศีลธรรมพอที่จะเขาใจถึงการทําความดี

และสิง่ทีส่งูสง การพากเพยีรอยางไมเหน็แกตวั

ความกลาหาญทีแ่ทจรงิและการเสยีสละตนเอง

พวกเขาจะไมมชีวีติและความหวงัใจทีส่งางาม

กวาและสูงสงกวา ความคิดและแผนงานจะ

ไมหลากหลายและกวางไกลกวานี้ พวกเขา

ไมปลูกฝงความรักที่บอกถึงลักษณะเฉพาะ

ของชีวิตคริสเตียน พวกเขาเส่ือมถอยไป

ทุกวันและมีแนวคิดและมุมมองที่แคบลง

ทุกวัน ความใจแคบคือธาตุแทของพวกเขา

และบรรยากาศทีล่อมรอบพวกเขาเปนพษิตอ

สนัตสิขุและความสขุ7 {CCh 178.2}

ทกุๆ สถาบนัจะตองตอสูกบัความยาก

ลําบาก การทดลองมีไวเพื่อทดสอบจิตใจของ

ประชากรของพระองค เมื่อความทุกขมาถึง

คนงานของพระเจาแลว จะทําใหรู วาเรามี

ความเชื่อที่แทจริงในพระเจาและงานของ

พระองคมากเพียงไร ในเวลาเชนนี้อยาให

ผู ใดมองดวยแสงแหงความเลวราย และ

แสดงออกถึงความสงสัยและความไมเชื่อ

จงอยาตําหนิผูท่ีแบกรับภาระหนาท่ี จงอยา

ใหการสนทนาในบานของคุณรับพิษของ

การวิจารณผู รับใชของพระเจา พอแมที่

จมปลักอยู กับวิญญาณของการวิจารณนี้

ไมไดอบรมลูกๆ ของตนใหมีความฉลาดขึ้น
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เพื่อมุ งสู ความรอดเลยคําพูดของพวกเขา

มีแนวโนมที่จะสั่นคลอนความเชื่อและความ

มั่นใจไมเพียงแตของเด็กแตของผูท่ีมีอายุ

มากขึน้ดวย8 {CCh 178.3}

ผู จัดการของสถาบันเรามีภาระที่

ยุงยากที่สุดในการรักษาระเบียบและจัดให

เยาวชนที่อยูภายใตการดูแลของพวกเขาให

เรียบรอย สมาชิกคริสตจักรจะชวยไดมาก

หากจะชวยกันคํ้าชูแขนของพวกเขา เมื่อ

เยาวชนไมยินดีที่จะอยูภายใตกฎระเบียบ

ของสถาบนัหรอืมเีรือ่งใดๆ กต็ามทีไ่มถกูกบั

ผูบังคับบัญชา เขาตองการเดินตามทางของ

เขาเอง พอแมจงอยาหลงผดิปกปองและเหน็

อกเหน็ใจลกูๆ ของตนเลย {CCh 178.4}

เปนเรื่องดี และดียิ่งขึ้นอีก หากให

ลูกของคุณตกอยูในความทุกขหรือนอนอยู

ในหลุมศพ ดีกวาท่ีจะไดรับการสั่งสอนท่ีจะ

ไมเอาจริงกับหลักการซ่ึงเปนรากฐานของ

ความซื่อสัตยตอความจริง ตอเพื่อนมนุษย

ดวยกนัและตอพระเจา9 {CCh 178.5}

การวิจารณตนเองเทานั้นที่มีคุณคา
พึงกระทํา

หากทุกคนท่ีอางวาเปนคริสเตียนจะ

ใชความสามารถในการสํารวจตนเองเพื่อหา

ความชัว่ใดทีม่ใีนตวัซึง่จาํเปนตองแกไขแทนที่

จะพูดถึงความผิดของผูอื่นแลว คริสตจักร

ของเราในทุกวันนี้จะมีสภาพที่สมบูรณขึ้น

อีกมาก บางคนประพฤติตนในทางซ่ือสัตย

สุจริตไดหากไมมีเรื่องตองเก่ียวของกับของ

มีคา แตเม่ือใดที่ยึดนโยบายเปนใหญ ความ

ซื่อสัตยสุจริตก็จะถูกลืมไป ความซื่อสัตย

สุจริตกับนโยบายจะไมมีวันทํางานรวมกัน

ไดในจิตใจคนเดียวกัน ในระยะยาว หากไม

ขับไลนโยบายออกไปและใหความจริงและ

ความซื่อตรงเปนใหญก็ตองฟูมฟกนโยบาย

และลืมความซื่อสัตยสุจริตเสีย สองสิ่งนี้

เขากันไมได ทั้งสองไมมีสิ่งใดที่เหมือนกัน

ฝายหนึง่เปนผูทาํนายพระบาอลั อกีฝายหนึง่

จะเปนผูเผยพระวจนะเที่ยงแทของพระเจา

เม่ือพระยาหเวหทรงรวบรวมเพชรนิลจินดา

ของพระองคแลว คนท่ีซื่อสัตย คนท่ีจริงใจ

คนทีส่จุรติจะไดรบัการยอมรบัดวยความยนิดี

ทตูสวรรคไดรบับญัชาใหทาํมงกฎุเพือ่มอบแก

คนเหลานี้ มงกุฎเพชรพลอยประกายดาว

จะสะทอนพระสิริอันเจิดจา เปนแสงที่เปลง

ประกายจากพระท่ีนัง่ของพระเจา {CCh 179.1}

พระยาหเวหทรงทดสอบและพิสูจน

ประชากรของพระองค คณุกวดขนัและตาํหนิ

อุปนิสัยบกพรองของคุณเองไดดวยความ

พึงพอใจ แตขอใหแสดงความเมตตา ความ

สงสารและเคารพตอผู อื่น ใหถามตัวเอง

ทกุวนัวา ขาพเจาดจีนถงึสวนลกึแลวหรอืยงั

หรอืวาเปนคนไมจรงิใจ จงรองขอตอพระเจา

เพื่อชวยคุณใหรอดพนจากการหลอกลวง

ในเรื่องนี้ทั้งหมด เปนเรื่องเกี่ยวของกับผล

ประโยชนชั่วนิรันดร ในขณะท่ีคนมากมาย

วิ่งตามหาเกียรติยศและการคากําไรอยาง

ละโมบ พี่น องที่รักของดิฉัน ขอใหใส ใจ

แสวงหาความมั่นใจในความรักของพระเจา

และรองทูลวา ผู ใดจะชี้แนะขาพเจาถึงวิธี

ทําใหขาพเจาม่ังคงอยูในหนาท่ีการงานและ
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ความเชือ่ {CCh 179.2}

ซาตานศึกษาอยางละเอียดถี่ถวน

ถึงบาปที่เกี่ยวของกับทางฝายกายและฝาย

ความคดิของมนุษยแลวจึงเริม่งานลอลวงและ

ดักจับพวกเขา เราติดอยูภายใตการทดลอง

ที่มืดสนิท แตชัยชนะจะเปนของเราหากเรา

ตอสูอยางกลาหาญในสงครามของพระเจา

R

ทุกคนตกอยูในอันตราย แตหากคุณดําเนิน

ไปอยางถอมตนและหมั่นอธิษฐานอยูเสมอ

คุณจะเดินพนจากการทดสอบอยางลํ้าคา

ย่ิงกวาทองคํา มากยิ่งกวาทองคําแหงเมือง

โอฟร แตหากไมระมัดระวังและไมอธิษฐาน

คณุจะเปนเหมอืนเสยีงฆองและฉาบเทานัน้10

{CCh 179.3}

(1) 2T 186, 187; (2) 5T 58, 59; (3) 8T 83, 84; (4) 8T 191; (5) 5T 56, 57; (6) 5T 94-96; (7) 4T 195, 196;

(8) 7T 183; (9) 7T 185, 186; (10) 5T 96-98. 
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ในเรื่องของเสื้อผาก็เหมือนเชนใน

เรื่องอื่นๆ เปนสิทธิพิเศษของเราท่ีจะถวาย

เกียรติพระผู สรางของเราในเรื่องของการ

แตงกาย พระเจาทรงมพีระประสงคใหเสือ้ผา

ของเราไมเพยีงตองเรยีบรอยและถกูสขุลักษณะ

แตตองเหมาะสมและทนัสมยั {CCh 180.1}

เราควรพยายามทาํลกัษณะภายนอก

ของเราใหดดูทีีส่ดุ ในพิธตีางๆ ของพลบัพลา

พระเจาทรงกาํหนดรายละเอยีดในเรือ่งเสือ้ผา

ของผูที่รับใชที่อยูเบื้องพระพักตรพระองค

ดวยเหตนุีเ้ราจงึเรยีนรูวาพระองคทรงสนพระทยั

เรื่องเครื่องแตงกายของผู รับใชพระองค

พระองคทรงกาํหนดเสือ้คลมุทีเ่ฉพาะสาํหรบั

อาโรน เพราะเสือ้คลมุนัน้มคีวามหมาย ดวย

เหตุนี้การแตงกายของผูติดตามพระคริสต

จะตองสื่อความหมายเชนกัน ในทุกเรื่อง

เราจะตองเปนผูแทนของพระองค ลักษณะ

ภายนอกในทกุขัน้ตอนของเราควรตองเรยีบรอย

สภุาพ และบรสิทุธิ ์{CCh 180.2}

พระครสิตทรงใชตวัอยางในธรรมชาติ

[เชนดอกไมคือดอกลิลี่] เพ่ือสอนใหเห็นถึง

ความงามท่ีสวรรคถอืวามคีา สิง่ทีท่าํใหเครือ่ง

แตงกายของเราเปนทีพ่อพระทยัของพระองค

คอื ความสงางามทีอ่อนนอม ความเรยีบงาย

ความบรสิทุธิ ์ความเหมาะสม1 {CCh 180.3}

หลักการชี้นําในเรื่องของการแตงกาย
โดยท่ัวไป เครื่องแตงกายและการ

ตกแตงเครื่องแตงกายไวบนรางกายเปน

ดัชนีบ งบอกถึงความเปนชายหรือหญิง

{CCh 180.4}

เราตัดสินลักษณะนิสัยของคนดวย

แบบเส้ือผาที่ใส หญิงที่สุภาพเรียบรอยและ

เครงในทางธรรม จะแตงกายอยางสุภาพ

เรียบรอย การเลือกเส้ือผาท่ีเรียบงายและ

เหมาะสมเผยใหเห็นถึงรสนิยมที่ผานการ

กลั่นกรองแลว สติที่ไดรับการปลูกฝงมาเปน

อยางดีแลว ผูที่แตงกายเรียบงายและไมเส

แสรงในเรื่องของเส้ือผาและในเรื่องมารยาท

ของตนแสดงวาเธอเขาใจถึงความเปนสตรี

ทีแ่ทจรงิอยูทีค่ณุคาทางศลีธรรม ความเรยีบ

งายของเสือ้ผาชางมเีสนห และนาสนใจเพยีง

ไรนัน้ สามารถเปรยีบไดกบัความงดงามของ

ดอกไมในทุงนา {CCh 180.5}

ดิฉันขอรองเราทั้งหลายใหเดินดวย

ความระมดัระวงัและรอบคอบตอเบือ้งพระพกัตร

พระเจา จงปฏิบัติตามประเพณีการแตงกาย

เทาที่เรื่องนี้สามารถเขาไดกับหลักการของ

สขุภาพ จงใหพีน่องหญงิสาวของเราแตงกาย

อยางเรียบงายตามท่ีหลายคนทําอยูโดย

ใหใชเส้ือผาท่ีทําจากผาเนื้อดีและทนทาน

เหมาะกับยุคสมัยนี้และอยาใหปญหาเรื่อง
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เสือ้ผารกสมองอยูตลอดเวลา พีน่องหญงิสาว

ของเราควรแตงกายอยางเรยีบงาย พวกเธอ

ควรนุงหมดวยอาภรณทีส่ภุาพ มคีวามกลวัอาย

และสงบเสงี่ยม จงใหตัวอยางที่มีชีวิตของ

ความงามภายในของพระเจาแกชาวโลกเถิด

{CCh 180.6}

หากโลกแนะวิธีการแตงกายที่สุภาพ

สะดวกและถูกสุขลักษณะซึ่งสอดคลองตาม

พระคัมภีรแลวจะไมเกิดการเปลี่ยนแปลง

ระหวางความสมัพนัธของเรากบัพระเจาหรอื

กบัโลกเลยในการนาํรปูแบบของการแตงกาย

นัน้มาใช ครสิเตยีนควรตองเดนิตามพระครสิต

และใหเรื่องเสื้อผาของพวกเขาเปนไปตาม

คาํสอนของพระเจา {CCh 180.7}

พวกเขาตองหนัหนจีากการปฏบิตัติน

อยางสุดขั้ว พวกเขาควรติดตามอยางถอม

ตนดวยแนวคดิทีต่รงไปตรงมาโดยไมใสใจตอ

คําเยินยอ หรือคําตําหนิ และควรยึดติดกับ

หลกัการทีถ่กูตองเพราะคณุงามความดใีนตวั

ของมันเอง {CCh 181.1}

อยาเสยีเวลาของคณุไปกบัความพยายาม

ทีจ่ะตดิตามแฟชัน่อนัโงเขลาทัง้หลายในเรือ่ง

ของเสื้อผา แตงกายใหสะอาดเรียบรอยและ

เหมาะสม แตอยาทําตัวของคุณเองตกเปน

เรื่องใหผูอื่นวิจารณโดยการแตงตัวมากเกิน

ไปหรือปลอยตัวอยางไมเรียบรอย จงทําตัว

ประหนึ่งวาดวงตาสวรรคกําลังเฝามองคุณ

และคุณกําลังดําเนินชีวิตภายใตการยอมรับ

หรอืไมยอมรบัของพระเจา2 {CCh 181.2}

คําสอนจากพระคัมภีร
พระครสิตทรงสงัเกตเหน็ถึงก  ารทุมเท

ในเรื่องการแตงตัว และพระองคทรงเตือน

ถูกแลว พระองคทรงบัญชาวาผูติดตามของ

พระองคจงอยาใสใจกับเรื่องนี้มากเกินไป

“ทานกระวนกระวายถึงเครื่องนุงหม ทําไม

จงพิจารณาดอกไมในทุงนานั้นเติบโตขึ้นได

อยางไร มันไมทํางาน มันไมปนดาย แตเรา

บอกพวกทานวาแมกษัตริยซาโลมอนเมื่อ

บริบูรณดวยศักดิ์ศรีก็ไมไดแตงพระองคงาม

เทาดอกไมเหลานีส้กัดอกหนึง่” มทัธวิ 6:28, 29

ความโออวดและความฟุมเฟอยในเรื่องการ

แตงกายเปนบาปทีห่ญิงสาวตางฝกใฝชอบทาํ

ดงันัน้คาํแนะนาํนีจ้งึมไีวสาํหรบัพวกเธอโดย

เฉพาะ ทองคาํไขมกุและสิง่ของราคาแพงตางๆ

มีคุณคานอยเพียงไร เมื่อเปรียบกับความ

สุภาพถอมตนและความรักของพระคริสต

{CCh 181.3}

ดิฉันไดรับการแนะนําใหไปยังขอ

พระคมัภีรตอไปนี ้ทตูสวรรคพดูวา “พวกเขา

จะตองสอนคนของพระเจา” 1 ทโิมธ ี2:9, 10

กลาววา : “พวกผู หญิงก็เหมือนกัน ควร

แตงกายใหสุภาพดวยความเหมาะสม และ

พอเหมาะพอควร ไมตองถักผมหรือประดับ

กายดวยทองคาํ ไขมกุ หรอืเสือ้ผาราคาแพง

แตประดับดวยการทําดี สมกับเปนหญิงที่

ประกาศตนวานมัสการพระเจา” พระธรรม

1 โปโตร 3:3-5 กลาววา: “อยาประดบัตวัแต

ภายนอก ดวยการถักผม การสวมใสเครื่อง

ทองหรือการนุงหมเส้ือผา แตจงประดับดวย

บุคลิกที่ซอนอยู ในใจ ดวยเครื่องประดับ
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ซึ่งไมรู เสื่อมสลาย คือ ดวยจิตใจที่สุภาพ

ออนโยนและจิตใจท่ีสงบ ซ่ึงเปนสิ่งที่ล้ําคา

ยิ่งนักในสายพระเนตรพระเจา เพราะวา

บรรดาสตรีผูบริสุทธิ์ในสมัยกอน. . . . ก็ได

ประดบักาย [เชนนัน้]” {CCh 181.4}

คนจํานวนมากมองวาคําสั่งเหลาน้ี

ลาสมัยเกินไปที่จะใสใจ แตพระผูประทาน

พระบัญชานี้แกสาวกทั้งหลายเขาพระทัยถึง

ภัยอันตรายของการรักการแตงตัวในยุคของ

เราและประทานคําเตือนนี้มาใหเรา เราจะ

ปฏิบัติตามคําเตือนนี้และเปนคนฉลาดขึ้น

หรอืไม? {CCh 181.5}

ผูที่เพียรพยายามติดตามพระคริสต

จะมีสติอยางมีหลักธรรมในเรื่องของเครื่อง

แตงกายที่ตนสวมใส พวกเขาจะบากบ่ัน

ปฏบิตัติามขอเรยีกรองของคาํเตอืน [1 เปโตร

3:3-5] ที่พระเจาทรงโปรดประทานไวอยาง

ชดัเจนนี้3 {CCh 181.6}

การปฏิเสธตนในการแตงกายเปน

สวนหนึ่งของหนาที่คริสเตียนของเรา การ

แตงตัวอยางเรียบๆ หลีกเลี่ยงการโออวดใน

เรื่องเครื่องทองรูปพรรณ เพชรพลอยและ

เครื่องประดับทุกชนิดเปนสิ่งท่ีสอดคลองกับ

ความเชือ่ของเรา4 {CCh 181.7}

คนมากมายตองการคําแนะนําวาจะ

ตองแตงกายอยางไรในที่ประชุมนมัสการ

ในวันสะบาโต พวกเขาไมควรเขาไปเบ้ือง

พระพักตรพระเจาดวยเสื้อผาสามัญปกติที่

สวมใสตลอดสัปดาห ทุกคนควรมีชุดพิเศษ

สําหรับวันสะบาโตเพื่อสวมใสเม่ือเขารวม

การนมัสการในวิหารของพระเจา ในขณะที่

เราไมควรประนีประนอมตามแฟชั่นของโลก

เราก็ไมควรเพิกเฉยในเรื่องของรูปลักษณ

ภายนอกของเรา เราควรแตงกายอยาง

เรียบรอยและมีระเบียบแมวาจะไมมีเครื่อง

ประดับ บุตรของพระเจาจะตองบริสุทธิ์ทั้ง

ภายในและภายนอก5 { CCh. 181.8}

โดยเฉพาะอย างยิ่ งภรรยาของ

ศาสนาจารยของเรา ควรระมัดระวังอยาได

หลกีหางจากคาํสอนอนัชดัเจนของพระคมัภรี

ในเรื่องของการแตงกาย คนมากมายมองดู

คําสั่งนี้ว าล าสมัยเกินไปที่มีค าคู ควรแก

การใสใจ แตพระผูประทานใหแกสาวกทัง้หลาย

ของพระองคเขาพระทัยถึงภัยอันตรายจาก

การหลงใหลเครื่องแตงกายในยุคของเรา

และประทานคําเตือนใหแกเรา เราจะเชื่อฟง

คําตักเตือนนี้และเปนคนฉลาดขึ้นหรือไม

ความฟุมเฟอยเรื่องการแตงกายนั้นยังคง

เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ที่สุดปลายยังมาไมถึง

แฟชั่นเปลี่ยนอยูตลอดเวลาและพี่สาวนอง

สาวของเราก็หลงติดตามการต่ืนตัวนี้โดย

ไมคํานึงถึงเวลาหรือคาใชจ าย มีการใช

จายเงินจํานวนมหาศาลในเรื่องของเส้ือผา

แทนที่ควรนํามาคืนพระเจาผู ทรงเปนผู 

ประทานให6 {CCh 182.2}

อิทธิพลของแบบเสื้อ
การรักการแตงกายทําอันตรายตอ

ศลีธรรมและทาํใหหญงิมลีกัษณะตรงขามกบั

สตรีคริสเตียน ซึ่งมีคุณลักษณะเฉพาะตรง

ความสงบเสงี่ยมและสุขุม บอยครั้งเส้ือผา

ที่โออวดและหรูหรามักสงเสริมตัณหาในใจ
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ของผูสวมใสและปลุกเราอารมณใฝตํ่าในใจ

ของผูเห็น พระเจาทรงตระหนกัดวีาการหมกมุน

อยูกับความโออวดและเรื่องไรสาระของการ

แตงกาย บอยครัง้จะนาํไปสูการทาํลายลกัษณะ

นสิยัทีด่งีาม พระองคทรงตระหนกัดวีาเครือ่ง

นุงหมราคาแพงมักขัดขวางความปรารถนา

ในการทาํดี7 {CCh 182.3}

เสือ้ผาทีเ่รยีบงาย ธรรมดา ไมเสแสรง

ควรเปนสิง่ทีน่าแนะนาํสาํหรบันองสาวเยาววยั

ทั้งหลายของดิฉัน ไมมีวิธีใดที่คุณสามารถ

ใหแสงของคุณสองสวางแกผู อื่นไดดีกวา

ความเรียบงายของเสื้อผาและกิริยาทาทาง

ของคุณ คุณแสดงใหเขาทั้งหลายเห็นวา

ในการเปรียบเทียบกับสิ่งของนิรันดรแลว

คุณประเมินสิ่งของตางๆในชีวิตน้ีไดอยาง

เหมาะสม8 {CCh 182.4}

หลายคนแตงตวัเหมอืนชาวโลกเพือ่จะ

มีอิทธิพลตอผูที่ไมเชื่อ แตในเรื่องนี้พวกเขา

ทําผิดอยางนาเศรา หากพวกเขาตองการ

มีอิทธิพลอันแทจริงและชวยคนเหลานั้นให

รอดก็ใหพวกเขาดําเนินชีวิตตามความเช่ือ

ของพวกเขา ใหแสดงความเชื่อของพวกเขา

ดวยผลงานอันชอบธรรม และทําใหมองเห็น

อยางชดัเจนถงึความแตกตางระหวางครสิเตยีน

และชาวโลก คําพูด การแตงตัวและความ

ประพฤติของพวกเขาควรประกาศใหผูอื่น

เห็นถึงพระเจา แลวอิทธิพลอันศักดิ์สิทธิ์จะ

สองมายังคนทั้งปวงท่ีอยูรอบขางและแมคน

ทีไ่มเชือ่จะเรยีนรูจากพวกเขาวาไดอยูรวมกบั

พระเยซ ูหากผูใดทีต่องการใหอทิธพิลของเขา

ประกาศถงึเรือ่งของความจรงิ จงใหพวกเขา

ดํารงชีวิตตามความเชื่อของเขาและปฏิบัติ

ตามพระเจาพระผูทรงเปนแบบอยางอนัถอมตน9

{CCh 182.5}

พี่สาวและนองสาวที่รักของดิฉัน จง

หลีกเลี่ยง แมแตการแสดงออกที่เลวทราม

ในยุคที่เรงรีบ ที่เต็มไปดวยความเส่ือมโทรม

คณุอยูไดอยางปลอดภยัไมได หากคอยปกปอง

ตนเอง คุณงามความดีและความออนนอม

ถอมตัวเปนส่ิง หายาก ดิฉนัจึงขอรองในฐานะ

ผูติดตามพระคริสต จงเชิดชูความเชื่อ ทะนุ

ถนอมความออนนอมถอมตนอันลํ้าคา ซึ่ง

ไมอาจประเมินราคาไดไวเสมอ สิ่งนี้จะคอย

ปกปองคณุความด ี{CCh 182.6} 

การแตงกายอยางเรยีบงายและบรสุิทธ์ิ

เมือ่รวมกบักริยิามารยาททีส่ภุาพ จะปกคลมุ

รอบกายหญิงสาวดวยบรรยากาศแหงความ

รกัตวัสงวนตัวอนัศกัด์ิสิทธ์ิ ซึง่จะปกปองเธอ

จากภยัอนัตรายนบัพนั10 {CCh 182.7}

การแตงกายอยางเรียบงายจะทําให

หญงิสาวทีรู่จกัคดิดดูไีปหมด {CCh 183.1}

จงแตงกายแบบที่คริสเตียนควรแตง

คือ เรียบงาย แตงกายของคุณอยางเรียบๆ

ดงัเชนหญงิสาวทีม่คีวามเชือ่ศรทัธาในพระเจา

และมคีวามประพฤตทิีด่ ี{CCh 183.2}

คนมากมายสูญเสียรสนิยมเรียบงาย

ตามธรรมชาติและไปหลงเสนหสิ่งที่ทําเทียม

เพ่ือตองการตดิตามความงีเ่งาของแฟชัน่ คน

เหลานี้ยอมสละเวลาและเงินทอง พละกําลัง

ของสติปญญาและความสูงสงท่ีแทจริงทาง

ฝายวิญญาณและอุทิศทั้งตัวใหกับการเรียก

รองของชวีติทีท่าํตามแฟชัน่ {CCh 183.2}
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เยาวชนที่รัก ความประสงคของคุณ

ในการแตงกายตามแฟชั่น และสวมใสลูกไม

และทองคํา และการอวดของเทียมจะไมมี

สวนแนะนําศาสนาของคุณ หรือความจริง

ที่คุณเชื่อใหแกผู อื่น ผู ท่ีมีความคิดจะเห็น

ความพยายามในการตบแตงภาพลักษณ

ภายนอกของคุณเปนเครื่องพิสูจนถึงความ

ออนแอทางความคิดและใจที่หยิ่งผยอง11

{CCh 183.4}

มีเครือ่งแตงกายอยูชดุหนึง่ทีเ่ดก็และ

เยาวชนทุกคนสามารถแสวงหามาไดดวย

นํ้าใสใจจริง นั่นคือความชอบธรรมของเหลา

ธรรมิกชน หากพวกเขาสมัครใจและอดทน

ในการแสวงหาส่ิงน้ีเหมือนเชนท่ีพวกเขา

(1) CG 413; (2) CG 413-415; (3) CG 415, 416; (4) 3T 366; (5) 6T 355; (6) 4T 630. 631; (7) 4T 645;

(8) 3T 376; (9) 4T 633, 634; (10) CG 417; (11) CG 421; (12) CG 417, 418.

แสวงหาแฟชั่นของเครื่องแตงกายตาม

มาตรฐานของสังคมโลกแลว พวกเขาจะได

สวมใสอาภรณแหงความชอบธรรมของพระ

คริสตในไมชา และชื่อของพวกเขาจะไมถูก

ลบออกจากสมุดทะเบียนแหงชีวิต ผูเปนแม

รวมทั้งเยาวชนและเด็กทั้งหลายจําเปนตอง

อธิษฐานวา “ขอทรงเนรมิตสรางใจสะอาด

ภายในขาพระองคและขอทรงสรางจติใจหนกั

แนนขึ้นใหมภายในขาพระองค” สดุดี 51:10

ความบริสุทธิ์ของใจและความนารักของจิต

วิญญาณนั้นลํ้าคามากกวาทองคําทั้งสําหรับ

ปจจุบันและสําหรับนิรันดรกาล ผู ที่มีใจ

บรสิทุธิเ์ทานัน้จะเหน็พระเจา12 {CCh 183.1}

R
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มิตรผูเยาวท่ีรัก สิ่งท่ีคุณหวานคุณ

จะเก็บเกี่ยว บัดน้ีเปนเวลาของการหวาน

สาํหรบัคณุ การเกบ็เกีย่วของคณุจะเปนเชนไร

คุณกําลังหวานอะไรลงไป ทุกๆ คําพูดของ

คุณ ทุกกิจกรรมที่คุณทํา ลวนเปนเมล็ดซ่ึง

จะออกผลดีหรือชั่วและจะใหผลแหงความ

ชื่นชมหรือโศกเศราแกผู หวาน ผลผลิตท่ี

ไดจะเปนไปตามชนิดของเมล็ดท่ีหวานไป 

พระเจาประทานความกระจางอนัยิง่ใหญและ

สิทธิพิเศษมากมายแกคุณ หลังจากไดรับ

ความกระจางนีแ้ลว หลงัจากภยัอนัตรายตางๆ

ไดถกูเปดเผยอยางเดนชดัตอคณุแลว ความ

รับผิดชอบจะเปนของคุณ วิธีซึ่งคุณปฏิบัติ

ตอความกระจางทีพ่ระเจาประทานแกคณุจะ

หันตราชั่งไปอยูดานความสุขหรือความทุกข

คณุกาํลงัปนแตงชะตาอนาคตของตวัคณุเอง

{CCh 184.1}

พวกคณุทัง้หลายลวนมอีทิธพิลกอให

เกดิการดหีรอืการชัว่ตอความคดิและอปุนสิยั

ของผู อื่น และอิทธิพลที่คุณกระทําตอคน

เหลานั้นจะถูกจารึกไวในหนังสือบันทึกของ

สวรรค ทูตสวรรคองคหน่ึงคอยเฝาคุณและ

บันทึกคําพูดและการกระทําของคุณ เมื่อ

คุณตื่นขึ้นในเวลาเชา คุณตระหนักถึงการ

ชวยเหลือตัวเองไมไดและตองการกําลังจาก

พระเจาหรือไม? และคุณทูลขอตอพระบิดา

บนสวรรคดวยใจถอม และดวยความจริงใจ

ถึงความตองการของคุณหรือไม? หากคุณ

ทาํเชนนี ้ทตูสวรรคจดบนัทกึคาํอธษิฐานของ

คุณและหากคําอธิษฐานเหลานี้ไมไดออกมา

จากริมฝปากที่แสรงแลว เมื่อคุณกําลังเส่ียง

ตอการทําผิดโดยไมรูตัวและมีอิทธิพลที่จะ

นําผูอื่นใหหลงผิด ทูตพิทักษของคุณจะอยู

เคียงขางคุณ กระตุนคุณใหไปสูทางที่ดีกวา

ชวยเลอืกคาํพดูใหคณุและควบคมุการกระทาํ

ของคณุ {CCh 184.2}

หากคุณไมรู สึกถึงภัยอันตรายและ

หากคุณไมทูลอธิษฐานขอความชวยเหลือ

และกาํลงัเพือ่ตอตานการทดลอง คณุจะหลง

ผดิไปแนนอน การละเลยตอหนาทีข่องคณุจะ

ถกูบนัทกึไวในหนงัสอืของพระเจาบนสวรรค

และในวนัแหงความยากลาํบาก คณุจะขดัสน

{CCh 184.3}

มีบางคนรอบตัวคุณซึ่งถูกรอบรม

สั่งสอนใหเครงครัดในเรื่องของศาสนา และ

บางคนถูกตามใจ เอาใจ เยินยอและชื่นชม

กระทั่งเสียคนไปจนเปนคนที่มีชีวิตใชการ

ไมได ดิฉันกําลังกลาวถึงหลายๆ คนที่ดิฉัน

รู จัก อุปนิสัยของพวกเขาเสียไปเนื่องจาก

ถูกตามใจ ยกยอปอปน และเกียจครานจน

ชีวิตนี้ไร ประโยชน และหากเขาเปนคน

ไรประโยชนสําหรับชีวิตนี้แลว เราจะยังหวัง
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สิ่งใดไดในชีวิตนั้นซึ่งมีแตความบริสุทธิ์และ

ความศักดิ์สิทธิ์และเปนที่ซึ่งทุกคนมีแต

คุณลักษณะแหงความปรองดองกัน ดิฉัน

อธิษฐานเผื่อคนเหลานี้แลว ดิฉันพูดกับ

พวกเขาเปนการสวนตัว ดิฉันตระหนักดีถึง

อทิธพิลของคนเหลาน้ีทีจ่ะกระทาํตอความคดิ

ของผูอื่นในการนําไปสูเรื่องไรสาระ รักการ

แตงตัวและไมเอาใจใสตอเรือ่งของชวีตินรินัดร

ความหวังเดียวสําหรับคนเหลานี้คือ ให

พวกเขาระวังตัวในเรื่องความประพฤติของ

ตนเอง ใหพวกเขาถอมใจอันหย่ิงยโสและ

หลงละเมอลงตอเบือ้งพระพกัตรของพระเจา

สารภาพบาปของเขาและกลบัใจ1 {CCh 184.4}

จงพัฒนารสนิยมในเรื่องของฝายจิต
วิญญาณ

ความปลอดภัยเดียวสําหรับเยาวชน

คือการเฝาระวังอยางไมหยุดหยอนและ

อธิษฐานดวยใจถอม พวกเขาไมจําเปนตอง

ยกยอตนเองวาดํารงชีวิตคริสเตียนไดโดย

ปราศจากสิ่งเหลาน้ี ซาตานใชแสงสวาง

อําพรางการทดลองและเลหกลเหมือนเชน

เมื่อมันทํากับพระคริสตในปากันดาร ใน

ขณะนั้นมันปรากฏกายเหมือนทูตสวรรค

องคหนึ่ง ศัตรูฝายจิตวิญญาณจะเขาหาเรา

ในลักษณะของแขกผู มาเยือนจากสวรรค

และอัครทูตแนะนําวิถีเดียวที่ปลอดภัยคือ

การมีสติและการเฝาระวัง เยาวชนท่ีตามใจ

ตนเองในความสะเพราและการไมเอาจรงิเอา

จังและผูที่ละเลยหนาที่คริสเตียนกําลังตก

อยูภายใตการทดลองของศัตรูอยูเนืองนิตย

แทนทีเ่ขาจะมชียัเหมอืนเชนทีพ่ระครสิตทรง

ชนะมาแลว2 {CCh 185.1}

คนมากมายอางวาตนอยูฝายพระครสิต

ทัง้ๆ ท่ีไมเปนเชนนัน้เลย การเคลือ่นไหวของ

พวกเขาฝกใฝอยูฝายซาตาน เราจะใชวิธีใด

ตัดสินวาเราอยูฝายใด ผู ใดครอบครองใจ

ของเรา ผู ใดควบคุมความคิดของเรา เรา

ชื่นชอบที่จะพูดคุยกับใคร ใครไดความรัก

อบอุนท่ีสุดและพลังท่ีดีท่ีสุดของเรา หากเรา

อยู ฝายพระเจาความคิดของเราจะอยู กับ

พระองคและมคีวามคดิหวานซึง้ทีสุ่ดตอพระองค

เราไมผกูมติรกบัชาวโลก เราถวายทกุส่ิงของ

เราแดพระองคและเปนของพระองคแลว เรา

ปรารถนาทีจ่ะดําเนนิตามแบบพระฉายาของ

พระองค หายใจแบบเดียวกับพระวิญญาณ

ของพระองค ทาํตามพระประสงคของพระองค

และกระทาํทกุสิง่เพือ่ใหพระองคทรงโปรดปราน

{CCh 185.2}

การศึกษาท่ีแทจริงคือการใชความ

สามารถของเราเพื่อใหเกิดผลที่มีประโยชน

ทําไมเราจึงสนใจเรื่องศาสนานอยเหลือเกิน

ในขณะที่โลกเอาพลังของสมอง กระดูกและ

กลามเนือ้ไป ทัง้นีเ้นือ่งจากพละกาํลงัทัง้หมด

ในตัวตนของเราโนมเอียงไปสูทิศทางนั้น

เรารบัการอบรมใหรบัมอืกบักจิกรรมทางโลก

อยางจรงิจงัและทุมเทจนกระทัง่เปนเรือ่งงาย

ทีจ่ะใหสมองมุงไปในทศิทางนัน้ นีค่อืเหตผุล

วาทําไมคริสเตียนจึงพบชีวิตทางฝายธรรม

นั้นแสนลําบากและชีวิตฝายโลกจึงสบาย

ย่ิงนัก เพราะเราทุมแรงฝกความสามารถ

ไปทิศทางนั้น ในเรื่องของชีวิตฝายธรรมเรา
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ยอมรับความจริงในพระวจนะของพระเจา

แตขาดการแสดงออกดวยการประพฤติ

ในชวีติ {CCh 185.3}

การปลูกฝงความคิดทางดานศาสนา

และความรูสกึถงึชวีติทีต่องอทุศิตนใหพระเจา

ไมไดถกูบรรจุไวใหเปนสวนหนึง่ของการศกึษา

เรื่องทั้งหมดนี้ควรสงอิทธิพลและควบคุม

ตัวเขาทั้งบุคคล นิสัยฝกใฝในดานคุณธรรม

ยังบกพรอง การทําดีเกิดขึ้นเปนครั้งคราว

เมื่อโอกาสอํานวย แตความคิดใฝสูงตาม

ธรรมชาติและพรอมอยูเสมอไมใชหลักการท่ี

ควบคมุจติใจของเขา {CCh 185.4}

จิตใจจะตองถูกอบรมสอนและฝกให

รักความบริสุทธิ์ จะตองสนับสนุนใหรักใน

สิง่ทีอ่ยูฝายจติวญิญาณ แนนอนทเีดยีว ตอง

ใหการสนับสนุนหากคุณตองการเติบโตขึ้น

ในพระคุณและในความเขาใจถึงความจริง

ใจปรารถนาคุณความดีและความบริสุทธิ์

ที่แทจริงเปนสิ่งที่ถูกตองเทาที่ยังคงดําเนิน

ตอไปขางหนา แตหากคุณหยุดที่นี่จะไมเกิด

ประโยชนใดเลย ความตั้งใจที่ดีนั้นถูกตอง

แตจะไมเปนประโยชนใดนอกเสยีจากตดัสนิใจ

ลงมือปฏิบัติ คนมากมายจะสูญหายไปใน

ขณะที่หวังและปรารถนาจะเปนคริสเตียน

แตพวกเขาไมไดลงแรงอยางเอาจริงเอาจัง

ดวยเหตนุี ้เมือ่นาํขึน้ใสตราชัง่จะพบวาพวกเขา

ยังขาดอยู ความตั้งใจตองไดรับการนําไป

ปฏิบัติในทิศทางที่ถูกตอง ขาพเจาจะเปน

ครสิเตยีนอยางสดุจิตสดุใจ ขาพเจาจะเรยีนรู

ความรักที่สมบูรณแบบทั้งในแนวยาวและ

แนวกวาง แนวสงู และแนวลกึ จงฟงพระดาํรสั

ของพระเยซ ู“คนทีห่วิและกระหายความชอบ

ธรรมกเ็ปนสขุ เพราะวาพระเจาจะทรงใหอิม่”

มทัธวิ 5:6 พระครสิตทรงจัดเตรยีมอาหารไว

มากพอ เพือ่ใหจติวญิญาณทีห่วิและกระหาย

ความชอบธรรมอิม่บรบิรูณ3 {CCh 185.5}

จงเอื้อมไปหาความรอบรูฝายจิตวิญญาณ
ที่สูงขึ้น

พื้นฐานแหงความรักอันบริสุทธิ์จะ

สงเสริมจิตวิญญาณเพื่อกาวใหสูงขึ้น เพิ่ม

ความรูเรื่องของพระเจาใหมากขึ้น เพื่อวา

จะไมพอใจกบัความรอบรูทีย่งัขาดความบรบิรูณ

คนสวนใหญที่แสดงตนเปนคริสเตียนไมเคย

ตระหนักถึงพละกําลังฝายจิตวิญญาณที่

พวกเขาสามารถหาได หากพวกเขามีความ

ทะเยอทะยานและความอดทนในเรื่องของ

พระเจาพอๆ กับท่ีพวกเขาตามหาทรัพยสิน

ท่ีไรสาระและเสื่อมสลายไดในชีวิตนี้ คน

มากมายทีแ่สดงตนวาเปนครสิเตยีนพงึพอใจ

กับความแคระแกร็นฝายจิตวิญญาณ พวก

เขาไมมีความประสงคในการวางเปาหมาย

เพื่อแสวงหาแผนดินของพระเจาและความ

ชอบธรรมกอน ดวยเหตนุี ้การมพีระลกัษณะ

ของพระเจาจึงเปนสิ่งลึกลับสําหรับพวกเขา

คนเหลานี้ไมอาจเขาใจเรื่องนี้ได พวกเขา

ไมรูจกัพระครสิตดวยความรูจากประสบการณ

{CCh 186.1}

เมื่อปลอยใหชายและหญิงที่พึงพอใจ

กบัสภาพอนัแคระแกรน็และพิการในเรือ่งของ

พระเจาโยกยายไปอยูสวรรคอยางปจจุบัน

ทันดวนและในชั่วพริบตาเดียวใหพวกเขา
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ไปเห็นถึงบรรยากาศอันสูงสง ศักดิ์สิทธิ์ของ

ความไพบูลยซึ่งสถิตอยูท่ีนั่นตลอดกาลท่ีซึ่ง

จิตวิญญาณทุกดวงเต็มเปยมดวยความรัก

ใบหนาเปลงปลั่งดวยความชื่นบาน ดนตรี

อันไพเราะเชิญชวนใหหลงใหลขับรองดวย

เสียงที่ดังยิ่งขึ้นเพื่อถวายเกียรติพระเจาและ

พระเมษโปดกและลําแสงที่ ไม ดับจาก

พระพกัตรของพระผูประทบับนพระทีน่ัง่และ

จากพระเมษโปดกสองมายงัเหลาผูรอด และ

ใหพวกเขาตระหนักวายังมีความสุขที่สูงสง

และยิ่งใหญกวาที่ที่ยังไมไดประสบ เพราะ

เม่ือเขายิ่งไดรับความชื่นบานใจของพระเจา

พวกเขาจะไดเพิม่ความสามารถในการขึน้สงู

ไปสูความชื่นชมนิรันดร และรับกําลังที่ใหม

และยิ่งใหญกวาจากแหลงอันไมสิ้นสุดของ

สงาราศแีละความสขุสาํราญทีไ่มอาจบรรยาย

ได--ดฉินัขอถามวาคนเหลานีจ้ะอยูพรอมกบั

ชาวสวรรค รวมรองเพลงกบัพวกเขาและทน

กบัสงาราศทีีบ่รสิทุธิ ์สงูสงและสงางามทีส่อง

มาจากพระเจาและพระเมษโปดกไดหรอืไม?

โอ! ไมไดอยางแนนอน เวลาแหงการทดสอบ

ของพวกเขาถูกยืดออกไปหลายป เพื่อให

พวกเขาเรยีนรูภาษาสวรรคเพือ่จะได “พนจาก

ความเสื่อมทรามที่มีอยู ในโลกอันเกิดจาก

ความปรารถนาชัว่และจะมสีวนในพระลกัษณะ

ของพระองค” 2 เปโตร 1:4 แตคนเหลาน้ีมี

ธุรกิจที่เห็นแกตัวที่คอยดึงเอาความคิดและ

พลังของพวกเขาไปเสีย พวกเขาไมยอมรับ

ใชพระเจาโดยปราศจากขอแมและรับงาน

ของพระเจาเปนธุระของตนเอง ธุรกิจทาง

ฝายโลกตองมาเปนอันดับหน่ึงและใชพลัง

สวนทีด่ทีีส่ดุของพวกเขา และใสใจในพระเจา

เพยีงชัว่คราว คนเชนนีจ้ะถูกเปลีย่นไปหลงัจาก

การตดัสนิครัง้สดุทายหรอืเมือ่มกีารประกาศวา

“จงใหคนชอบธรรมทําการชอบธรรมตอไป”

“จงใหคนอธรรมประพฤติการอธรรมตอไป”

ววิรณ 22:11 ไดหรอื? เวลานัน้กาํลงัจะมาถงึ

{CCh 186.2}

ผูทีฝ่กความคดิจติใจเพือ่ใหชืน่ชมกบั

เรือ่งของฝายจติวญิญาณจะเปนผูทีไ่ดรบัการ

เปล่ียนแปลงและจะไมตกตะลึงอันเนื่องจาก

สงาราศีอันบริสุทธิ์และสูงสงของสวรรค คุณ

อาจมีความรูดีเกี่ยวกับเรื่องศิลปะ คุณอาจ

คุนเคยกับวิทยาศาสตร คุณอาจมีความเปน

เลิศทางดนตรีหรือในดานการเขียน กิริยา

มารยาทของคุณเปนที่ถูกใจของคนที่คุณคบ

แตส่ิงเหลานี้มีผลตอการเตรียมตัวของคุณ

สําหรับสวรรคอยางไร? ส่ิงเหลานี้ชวยคุณ

พรอมท่ีจะยืนอยูหนาบัลลังกของพระเจา

อยางไร?4 {CCh 186.3}

อุปนิสัยของชาวสวรรคตองไดมาขณะ
อยูในโลกนี้

อยาหลงเลย คณุจะลอเลนกบัพระเจา

ไมได กาลาเทีย 6:7 ไมมีสักส่ิงใดนอกจาก

ความบริสุทธิ์เทานั้นที่จะเตรียมคุณสําหรับ

สวรรค การเครงครัดฝายธรรมอยางจริงใจ

และสัมผัสไดเทานั้นท่ีทําใหคุณมีอุปนิสัย

บรสิทุธิแ์ละสงูสงพอทีจ่ะเขาไปสูเบือ้งพระพกัตร

พระเจา พระผูประทับอยูในความจํารัสที่เรา

ไมสามารถเขาถึง อุปนิสัยของสวรรคจะตอง

แสวงหาจากโลกนี้ ไมเชนนั้นจะไมมีทางหา



220 ¤íÒá¹Ð¹íÒÊíÒËÃÑº¤ÃÔÊµ¨Ñ¡Ã

ไดอกี จงเริม่ตนโดยพลนั อยาปลอบใจตนเอง

วาเวลาหนึง่จะมาถงึเมือ่คณุสามารถใชความ

พยายามไดงายกวาขณะนี้ ทุกวันที่ผานไป

จะทําใหคุณหางเหินจากพระเจามากขึ้น จง

เตรียมตัวเพือ่ชวิีตนิรนัดรดวยความกระตอืรอืรน

ทีค่ณุไมเคยมีมากอน จงฝกความคดิของคณุ

ใหรักพระคัมภีร ใหรักการประชุมอธิษฐาน

ใหรักเวลาแหงการใครครวญถึงพระเจา และ

โดยเฉพาะอยางย่ิงเวลาที่จิตวิญญาณของ

คุณสนทนากับพระเจา จงใสใจในเรื่องของ

สวรรค หากคุณตองการเขารวมกับนักรอง

ชาวสวรรคในปราสาทเบ้ืองบน5 {CCh 187.1}

จงยึดความรักของพระเจาไวใหมั่นในขณะ
ที่คุณยังทําได

ความคิดของดิฉันหวนกลับไปนึกถึง

เรื่องของอับราฮัมผู ซื่อสัตย ผู ซึ่งเชื่อฟง

พระบญัชาทีพ่ระเจาประทานใหในคํา่คนืหนึง่

ทีเ่มอืงเบเออรเชบา ทานพาอสิอคัไวเคยีงขาง

กายเดนิทางไปตามพระบญัชา ทานมองเหน็

ทิวเขาที่อยู เบื้องหนาท่ีซึ่งพระองคจะทรง

กําหนดใหทราบวาบนเขาลูกใดทานจะตอง

ไปถวายเครือ่งเผาบชูา {CCh 187.2}

อับราฮัมผูกอิสอัคตามที่พระเจาทรง

บัญชาดวยมือที่สั่นเทาของบิดาท่ีเปยมดวย

ความรักเมตตา ผูเปนลูกยอมปฏิบัติตาม

เพราะเขาเชื่อในความสัตยซื่อของพอ แต

เมื่อทุกสิ่งพรอมแลว เม่ือความเชื่อและการ

ยอมจาํนนของลกูถกูทดสอบอยางเตม็ทีแ่ลว

ทตูสวรรคของพระเจาจงึหามมอืของอบัราฮมั

ที่ยกชูขึ้นพรอมที่จะฆาลูกชายของตน และ

บอกกับทานวาเปนการเพียงพอแลว “บัดนี้

เรารูแลววาเจายําเกรงพระเจา และเจาไมได

หวงบุตรชายคือบุตรชายคนเดียวของเจาไว

จากเรา” ปฐมกาล 22:12 {CCh 187.3}

การกระทาํของอับราฮมัดวยความเชือ่

เชนนี้ถูกบันทึกไวเพื่อเปนประโยชนแกเรา

เปนบทเรียนย่ิงใหญแหงความม่ันใจในขอ

กาํหนดของพระเจาไมวาจะใกลตวัหรอืเจบ็ปวด

เพยีงไร นอกจากนีย้งัสอนเดก็ๆ ใหยอมจาํนน

ตอพอแมและพระเจา การเชือ่ฟงของอบัราฮมั

เปนบทเรยีนสอนเราใหทราบวาไมมสีิง่ใดลํา้คา

เกนิกวาทีจ่ะถวายพระเจา {CCh 187.4}

พระเจาประทานพระบตุรของพระองค

ให ดําเนินชีวิตที่ถูกลบหลู  เหยียดหยาม

ปฏิเสธตนเอง ยากจน ตรากตรํา ถูกตําหนิ

และพบกบัความตายอยางทารณุบนกางเขน

ซํา้ยงัไมมทีตูสวรรคองคใดนาํขาวดมีาบอกวา

“บัดนี้เปนการเพียงพอแลว เจาไมตองตาย

พระบตุรสดุทีร่กัของเรา” ทตูสวรรคมากมาย

รอคอยดวยความทกุข หวงัวาในนาทสีดุทาย

พระเจาจะทรงยับยั้งไมใหความตายอันนา

อับอายเชนนี้ของพระองคเกิดขึ้นเชนเดียว

กับเหตุการณของอิสอัค แตทูตสวรรคไมได

รับอนุญาตใหนําขาวเชนนี้ไปถวายพระบุตร

ของพระเจา ความอับอายที่เกิดขึ้นที่หอง

พิพากษาและตามเสนทางไปสูคาลวารีคง

ดําเนินตอไป พวกเขาเยาะเยยเหยียดหยาม

และถมนํา้ลายใสพระองค พระองคทรงอดกลัน้

ตอการหัวเราะเยาะ การตําหนิและกลาวหา

ของผูทีเ่กลยีดชงัพระองค จนกระทัง่พระองค

ทรงกมพระเศยีรและสิน้พระชนมบนกางเขน
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{CCh 187.5}

พระเจาจะประทานบทพิสจูนความรกั

ของพระองคทีย่ิง่ใหญกวาการประทานพระบตุร

ของพระองคที่มาผานฉากแหงความทุกข

ทรมานเชนนี้ไดอีกหรือไม? และโดยการ

ที่ของประทานสําหรับมนุษยนั้นพระองค

ประทานใหโดยไมคิดมูลคาซึ่งเปนความรัก

ทีไ่มมขีอบเขต ดวยเหตนุี ้พระเจาจงึทรงถอื

ในทํานองเดียวกนัวาความมัน่ใจ ความเชือ่ฟง

หัวใจทั้งดวง และความรักอันอุดมของเราที่

ถวายพระองคจึงตองไมมีขอบเขตดวย

พระองคทรงเรยีกรองใหมนษุยถวายทัง้หมด

เทาที่จะถวายได การมอบถวายในสวนของ

เราจะตองไดสัดสวนกับของประทานของ

พระเจา จะตองสมบรูณและไมขดัสนในสิง่ใด

เราทกุคนเปนหนีพ้ระเจา พระองคทรงอางสทิธิ์

ในเราโดยที่เราไมอาจตอบสนองการอางน้ี

หากเราไมถวายเครื่องบูชาเต็มขนาดและ

ดวยความเตม็ใจ พระองคทรงเรยีกรองใหเรา

เชื่อฟงอยางฉับไวและเต็มใจ และพระองค

จะไมทรงยอมรับสิ่งใดที่ขาดไปจากนี้ บัดนี้

เรามีโอกาสที่จะรับความรักและสิทธิพิเศษ

ของพระเจา ปน้ีอาจเปนปสดุทายในชวีติของ

บางคนที่อานเรื่องนี้ มีใครบางไหมในกลุม

เยาวชนทั้งหลายที่อานคําออนวอนนี้แลวยัง

คงเลอืกทีจ่ะรบัความสนกุสนานทางฝายโลก

มากกวาสันติสุขที่พระคริสตประทานใหแก

ผู แสวงหาและปฏิบัติตามนํ้าพระทัยดวย

ความจรงิใจและชืน่ชม6 {CCh 188.1}

ขึ้นชั่งบนตราชู
พระเจาทรงกาํลงัใชตราชใูนพระวหิาร

ชั่งอุปนิสัย กิริยา และความต้ังใจของเราอยู

จะเปนเรื่องท่ีนากลัวย่ิง หากพระผูไถผูทรง

สิ้นพระชนมบนกางเขนเพื่อนําพาเราเขาหา

พระองคประกาศวาเราขาดความรักและ

ความเชื่อฟง พระเจาประทานของประทาน

ยิง่ใหญและมคีาแกเราแลว พระองคทรงโปรด

ประทานแสงสวางและความกระจางในเรื่อง

พระประสงคของพระองคเพื่อเราไมจําเปน

ตองทําผิดและเดินในความมืด การชั่งบน

ตราชูและพบวายังขาดอยูในวันพิพากษา

สดุทายและรางวลัตอบแทนนัน้จะเปนเรือ่งที่

นากลวั เปนความผดิรนุแรงทีไ่มอาจแกไขได

มิตรเยาวทั้งหลาย จะใหคนหาชื่อของคุณ

ในสมุดของพระเจาดวยความผิดหวังหรือ?

{CCh 188.2}

พระเจาทรงมอบหมายงานใหคณุทาํเพือ่

พระองค เปนงานทีจ่ะทาํใหคณุเปนผูรวมงาน

กับพระองค รอบตัวของคุณมีจิตวิญญาณ

ทีต่องชวยใหรอด มคีนทีค่ณุหนนุใจเพือ่ใหรับ

พระพรดวยนํ้าพักนํ้าแรงของคุณได คุณนํา

จิตวิญญาณเหลานี้ใหหันจากบาปเพื่อกลับ

มาหาความชอบธรรมได เมือ่คณุตระหนกัถงึ

ความรับผิดชอบของคุณที่มีตอพระเจาแลว

คุณจะรูสึกวาคุณจําเปนตองซื่อสัตยในการ

อธิษฐานและซื่อสัตยในการเฝาคอยตอสูการ

ทดลองของซาตาน หากคุณเปนคริสเตียน

ทีจ่รงิแท คณุจะรูสกึเปนทกุขกบัความมดืมน

ดานศีลธรรมของโลกยิ่งกวาการหมกมุนอยู

กับความคะนองและความภาคภูมิใจกับการ
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แตงกาย คุณจะอยูทามกลางคนท่ีเปนทุกข

และรองไหตอสิ่งอันนารังเกียจที่กระทําตอ

แผนดินโลก คุณจะตอตานการทดลองของ

ซาตานในเรื่องการหมกมุนอยูกับความเรื่อง

ไรสาระและการโออวดดวยของตกแตงกาย

กระจุกกระจิกและเครื่องประดับ ความคิด

จะแคบและสติปญญาจะลดนอยลงเพราะไป

ใสใจสิ่งไรสาระโดยละเลยความรับผิดชอบ

ทีส่งูสงกวา {CCh 188.3}

เยาวชนของเราในทกุวนัน้ีเปนคนงาน

ของพระคริสตไดหากเขาตองการที่จะเปน

และดวยการทาํงานเชนนี ้ความเชือ่ของพวกเขา

จะเขมแข็งขึ้นและความเขาใจตอเรื่องของ

พระเจาจะเพิม่มากขึน้ ทกุความตัง้ใจทีซ่ือ่สตัย

และทกุการกระทาํทีช่อบธรรมจะถกูบนัทกึไว

ในสมดุแหงชวีติ ดฉินัหวงัวาดฉินัจะสามารถ

กระตุนเยาวชนใหเห็นและรูสึกถึงบาปของ

การดํารงชีวิตไปตามกิเลสของตนเองและ

ทําใหปญญาของตนแคระลงสูสิ่งไรคาและ

ไรสาระของชีวิตนี้ หากพวกเขาเพียงแตยก

ความคดิทางปญญาและคาํพดูใหสงูขึน้เหนอื

สิ่งเยายวนอันนาตลกคะนองของโลกนี้และ

ตั้งเปาหมายที่จะถวายเกียรติพระเจาแลว

สันตสิขุของพระองคทีเ่กนิความเขาใจทัง้หลาย

จะเปนของพวกเขา7 {CCh 188.4}

พระเจาทรงประสงคใหเยาวชนเปน

ผูมีความตั้งใจจริงจัง เพื่อเตรียมพรอมที่จะ

ลงมือทํางานในพระราชกิจอันประเสริฐของ

พระองค และมีความเหมาะสมที่จะแบกรับ

ความรับผิดชอบ พระเจาทรงเรียกชายหนุม

ทีมี่หวัใจไมทจุรติ รางกายแขง็แรงและกลาหาญ

และมุงมั่นที่จะตอสูอยางลูกผูชายในความ

ขัดแยงที่อยูตอหนาพวกเขา เพื่อพวกเขา

จะถวายเกียรติพระเจาและเปนพระพรแก

มนุษยชาติ หากเยาวชนเพียงแตจะเอา

พระคัมภีรมาศึกษา เพียงแตจะทําใหความ

ปรารถนาอยางมุทะลุสงบลงและคอยฟง

พระสุรเสียงของพระผูสรางและพระผูไถของ

พวกเขาแลว พวกเขาไมเพยีงแตจะมสีนัตภิาพ

กับพระเจาแตจะคนพบวาตัวเองสงางามขึ้น

และปรบัตวัสงูขึน้ {CCh 189.1}

คุณจะตองนําความสวางไปยังทุกที่

ที่คุณไป สําแดงใหผูอื่นเห็นวาวัตถุประสงค

ของคุณมีความเขมแข็ง ไมใชเปนคนลังเลใจ

โอนเอียงไปตามคําชักชวนของมิตรชั่วได

งายๆ อยายอมแพตอคําเสนอแนะของผูท่ี

ไมถวายเกยีรตพิระเจา แตคนหาทางท่ีจะปฏริปู

ตามกลบัคนืมาและกูจติวญิญาณตางๆ กลบั

คนืมาจากความชัว่ {CCh 189.2}

ใหหันไปพึ่งพิงการอธิษฐาน ชักชวน

ดวยวิญญาณของความนอบนอมและความ

ถอมใจผูที่ทําใหตัวเองทุกขใจ จิตวิญญาณ

หนึ่งดวงท่ีเราชวยใหหลุดพนจากความผิด

และนํามาอยูภายใตรมธงของพระคริสตจะ

ทําใหชาวสวรรคมีความชื่นชมและมีดาวติด

ไวบนมงกุฎแหงความชื่นชมยินดีของคุณ

จิตวิญญาณดวงหนึ่งท่ีไดรับความรอดจะนํา

จติวญิญาณดวงอืน่ๆ ใหไดรบัความรูเรือ่งของ

ความรอดโดยผานแรงจงูใจของผูทีช่อบธรรม

และดวยประการฉะนีพ้ระราชกจิจะขยายตอไป

และในวันพิพากษาเทานั้นที่จะเปดเผยถึง

ขนาดของผลงานทีไ่ดทาํไป {CCh 189.3}
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อยาลงัเลท่ีจะลงมอืทาํงานรบัใชพระเจา

เพราะคดิวาทาํไดแตเพยีงเลก็นอย จงทาํงาน

นอยนิดของคุณดวยความซ่ือสัตย เพราะ

พระเจาจะทรงประกอบกจิรวมกบัความพยายาม

R

ของคุณ พระองคทรงจารึกนามของคุณใน

สมุดประจําชีพวาคุณเหมาะท่ีจะเขารวม

ความยนิดขีองพระยาหเวห8 {CCh 189.4}

(1) 3T 363, 364; (2) 3T 374; (3) 2T 262-265; (4) 2T 266, 267; (5) 2T 267, 268; (6) 3T 368-370; 

(7) 3T 370, 371; (8) MYP 21-23. 
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8

อทิธพิลโนมนาวจงูใจทีม่อียูทัว่ไปในโลก

คือปลอยใหเยาวชนทําตามอําเภอใจอยาง

ธรรมชาตขิองเขาเอง และหากเดก็แสดงออก

ถึงความกาวราวเกเร พอแมก็จะบอกวาสัก

พักหนึ่งพวกเขาจะแกไขใหถูกตองไดเอง

และเม่ือเขาสูวัยรุนอายุสิบหกหรือสิบแปดป

พวกเขาจะรู จักใชเหตุผลกันเองและละทิ้ง

อุปนิสัยไมดีเหลาน้ันไปเองและในท่ีสุดจะ

กลายเปนชายและหญงิทีม่ปีระโยชน ชางเปน

ความคิดที่ผิดพลาดอะไรปานนั้น เปนเวลา

หลายปพวกเขาถูกปลอยใหศัตรูหวานเมล็ด

พันธุชั่วในสวนของจิตใจ พวกเขาถูกปลอย

ใหหลกัการทีผ่ดิเตบิใหญขึน้ และในหลายกรณี

แรงงานท่ีทุมเทลงไปบนดนิผืนน้ันหลงัจากน้ัน

จะไมเกดิประโยชนอนัใดเลย {CCh 190.1}

ซาตานเปนนกัทาํงานทีม่ฝีไมลายมอื

ยอดเยี่ยมทั้งยังมีความอดทนยิ่งนัก เปน

ศตัรรูายตวัฉกรรจ เมือ่ไรทีม่กีารกลาวถอยคาํ

อยางไมระมัดระวังที่สงผลรายตอเยาวชน

ไมวาเพือ่เอาใจหรอืเพ่ือทาํใหพวกเขารงัเกยีจ

บาปนอยลง ซาตานจะรีบฉวยโอกาสนี้นํา

อาหารไปบาํรงุเมลด็พนัธุชัว่ทีห่วานไวใหมนั

ฝงรากลกึและผลดิอกออกผลอยางอดุมสมบรูณ

พอแมบางคนทําลายลูกๆ ดวยการปลอยให

ลกูๆ ตดินสิยัผดิๆ เปนเครือ่งหมายสญัลกัษณ

ตดิตวัเหน็ไดไปตลอดชวีติ บาปเหลานีล้วนมี

สาเหตุมาจากพอแม ลูกเหลานี้อาจไดชื่อวา

เปนคริสเตียน แตหากปราศจากการทุมเท

พระคุณอยางพิเศษและการปฏิรูปชีวิตอยาง

พิถีพิถันตอจิตใจของพวกเขา อุปนิสัยเดิมๆ

ก็จะปรากฏออกมาและพวกเขาจะสําแดง

คุณสมบัติที่พอแมปลอยใหพวกเขาหลอ

หลอมขึน้มา1 {CCh 190.2} 

พอแมจาํเปนตองปกครองลกูๆ ของตน

แกไขและปราบอารมณของพวกเขามิฉะนั้น

พระเจาจะทรงทําลายเด็กๆ เหลานี้อยาง

แนนอนในวันท่ีพระองคทรงพระพิโรธอยาง

รุนแรง และพอแมที่ไมไดควบคุมลูกๆ ของ

ตนก็หนีความผิดไมพน โดยเฉพาะผูรับใช

ทัง้หลายของพระเจาจะตองปกครองครอบครวั

ของตนใหอยูในโอวาทท่ีดีและใหอยูภายใต

การดูแล ดิฉันมองเห็นวาพวกเขาไมพรอม

ที่จะพิจารณาตัดสินเรื่องตางๆ ท่ีเกิดขึ้นใน

ครสิตจกัร นอกเสยีจากวาพวกเขาจะสามารถ

ปกครองบานของตนเองใหไดด ีพวกเขาตอง

จัดการบานตนเองใหมีระเบียบเรียบรอย

เสียกอนเปนอันดับแรก และแลวการตัดสิน

และอิทธิพลของเขาจะแสดงออกใหเห็นใน

ครสิตจกัร2 {CCh 190.3}

จะตองเรยีกลกูชายและลกูสาวทกุคน

ใหมาชี้แจงถึงสาเหตุท่ีไมไดกลับมาบานใน

ยามคํา่คนื พอแมควรตองทราบวาลกูๆ ของตน
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ไปคางคนือยูกบัใครและไปอยูในบานของใคร3

{CCh 190.4}

ปรัชญาของมนุษยยังไมเคยคนพบ

แผนการในการจัดการดูแลลูกๆ ที่ฉลาด

ปราดเปรือ่งกวาแผนทีพ่ระเจาของเราประทาน

ใครเลาจะเขาใจความตองการท้ังหลายของ

เด็กๆ ไดดีกวาพระผูสรางของพวกเขา มี

ใครเลาจะสนใจสวัสดิภาพของพวกเขาไดดี

ไปกวาพระเจาพระองคผูทรงไถพวกเขาดวย

พระโลหิตของพระองค หากมีการศึกษา

พระวจนะของพระเจาอยางละเอยีดถีถ่วนและ

ปฏิบัติตามอยางสัตยซื่อ จะมีจิตวิญญาณ

จาํนวนนอยลงทีต่องระทมทกุขเพราะพฤตกิรรม

ทีล่วงละเมดิของเดก็ชัว่ทัง้หลาย {CCh 190.5}

ลูกๆ มีสิทธิเรียกรองสิ่งที่พอแมตอง

ยอมรับและเคารพ พวกเขามีสิทธิ์ที่จะไดรับ

การศึกษาและไดรับการฝกอบรมซึ่งจะทําให

พวกเขาเปนคนทีท่าํประโยชนได ไดรบัความ

นับถือและเปนสมาชิกที่น ารักของสังคม

บนโลกนี ้และไดรบัการเตรยีมความพรอมทาง

ศลีธรรมสาํหรบัสงัคมทีบ่รสิทุธิแ์ละศกัดิส์ทิธิ์

ในภายภาคหนา คนหนุมสาวจะตองไดรับ

การอบรมสัง่สอนวาความผาสกุของทัง้ปจจบุนั

และอนาคตของพวกเขาสวนใหญขึ้นอยูกับ

นิสัยซึ่งพวกเขาปลูกฝงมาจากวัยเด็กและ

วยัรุน4 {CCh 190.6}

ชายและหญงิทีต่างอางวาเคารพนบัถอื

พระคริสตธรรมคัมภีรและปฏิบัติตามคําที่

สั่งสอนไว ลวนลมเหลวในหลายดานที่จะ

ปฏิบัติตามขอกําหนด ในการฝกอบรมลูกๆ

พวกเขาทําตามนิสัยอันดันทุรังของตนเอง

มากกวาการทําตามพระประสงคที่พระเจา

ทรงสําแดงไว การละเลยหนาที่เหลานี้ทําให

สูญเสียจิตวิญญาณนับหมื่นดวง พระคริสต

ธรรมคมัภรีวางกฎเกณฑอยางถกูตองเพือ่ฝก

ระเบยีบวนิยัลกูๆ หากพอแมใสใจตอกฎเกณฑ

เหลานี้ เรานาจะเห็นเยาวชนอีกจําพวกหนึ่ง

ที่มีความแตกตางขึ้นเวทีกิจกรรม แตพอแม

ทีอ่างวาเปนผูศกึษาและทาํตามพระครสิตธรรม

คัมภีรกลับทําตรงกันขามกับคําสอนอยาง

สิ้นเชิง เราไดยินเสียงรองทุกขโศกและ

ครํ่าครวญจากบรรดาพอและแมท่ีรองไห

โศกเศราเสยีใจกบัพฤตกิรรมของลกูๆ ของตน

โดยหารู ไมแมแตนอยวาพวกเขาเองเปน

ผูชกันาํความทกุขและความเจ็บปวดรวดราวนี้

มาสูตนเองและทาํลายลกูดวยความรกัลกูแบบ

ผดิๆ พวกเขาไมเคยตระหนกัวาความรบัผดิชอบ

ในการอบรมนสิยัทีถ่กูตองใหแกลกูๆ นัน้ตอง

เริม่ตนจากวยัทารก5 {CCh 191.1}

เด็กๆ ท่ีเปนคริสเตียนจะใหความ

สําคัญอันดับแรกกับความรักและคําแนะนํา

ของพอแมทีย่าํเกรงพระเจามากกวาพรอืน่ใด

ของโลกนี ้พวกเขาจะรกัและใหเกยีรตพิอแม

ของตน การทําใหพอแมมีความสุขควรเปน

บทเรียนหลักในชีวิตของพวกเขา ในยุคแหง

การพยศขัดขืนนี้ เด็กๆ ที่ขาดการอบรม

สั่งสอนระเบียบและวินัยที่ถูกตองจะรูสึกได

แตนอยถึงหนาที่ของตนที่มีตอพอแม บอย

ครัง้นกั ทีพ่อแมยิง่ทาํดตีอพวกเขา พวกเขา

กลับยิ่งแสดงความอกตัญูมากขึ้นและให

เกยีรตนิอยลงตอพอแมของตน {CCh 191.2}

ในระดับหนึ่ง พอแมกําความสุขใน
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อนาคตของลูกๆ ไวอยูในมอืของตนเอง ภารกจิ

อันสําคัญยิ่งของการหลอหลอมอุปนิสัยของ

ลูกๆ ตกอยูในความรับผิดชอบของพอแม

คาํชีแ้นะในวยัเดก็จะตดิตวัลกูไปตลอดชัว่ชวีติ

ของพวกเขา พอแมเปนผูหวานเมล็ดพันธุ

ซึ่งจะเจริญงอกงามขึ้นจนเกิดผลไมวาจะ

ดีหรือชั่ว เขาทั้งสองทําใหบุตรชายและ

บุตรหญิงของตนมีความสุขหรือความทุกข

ได6 {CCh 191.3}

พอแมตองมีความคิดเห็นตรงกัน
เด็กๆ มีธรรมชาติที่ออนไหวนารัก

เราทาํใหพวกเขาพงึพอใจไดงายๆ และทาํให

เศราเสียใจไดงายเชนกัน ดวยถอยคําและ

ทาทางอันออนโยนที่เปยมดวยความรักใน

การอบรมใหมีระเบียบวินัย คุณแมสามารถ

ผูกมัดลูกๆ ใหเขากับจิตใจของพวกเขาได

การแสดงออกถงึความรนุแรงและความเขมงวด

กับลูกๆ เปนขอผิดพลาดอยางมหันต ความ

แนวแนที่สมํ่าเสมอและการควบคุมดวย

อารมณที่ไมเรารอนเปนสิ่งจําเปนในการ

บมเพาะระเบียบวินัยภายในทุกครอบครัว

พูดในสิ่งที่คุณตองการสื่อความหมายอยาง

สงบเสงี่ยม ดําเนินตอไปดวยความพินิจ

พิเคราะห และกระทําในสิ่งที่คุณพูดอยาง

ไมบดิพลิว้7 {CCh 191.4}

พอแมไมควรลืมวนัเวลาในวยัเด็กของ

ตนเอง พวกเขาเสาะแสวงหาความเหน็อกเหน็ใจ

และความรกัมากเพยีงใด พวกเขาทุกขปานใด

เมื่อถูกติเตียนและดุดาดวยความหงุดหงิด

พวกเขาควรทําความรูสึกของตนเองใหออน

เยาวลงอีกครั้งหนึ่ง และนําความทรงจําของ

ตนเองมาเขาใจถึงความตองการของลูกๆ

ของตน แตดวยความแนวแนเจือปนดวย

ความรัก พวกเขาควรเรียกรองการเชื่อฟง

จากลูกๆ ของตนได คําพูดของพอแมจะ

ตองไดรับการปฏิบัติตามโดยอัตโนมัติ8

{CCh 191.5}

ความไมหนักแนนของการปกครอง

ในครอบครัวเปนตนกําเนิดของภัยอันตราย

อันใหญหลวง ความจริงแลวเรื่องนี้เลวพอๆ

กับการไมมีการปกครองใดเลย มีคําถามที่

ชอบถามกนับอยๆ วาทาํไมลกูๆ ของพอแม

ท่ีเครงศาสนาจึงมักเปนเด็กหัวแข็ง ทาทาย

และชอบตอตาน คําตอบจะพบไดจากการ

อบรมภายในครอบครวั {CCh 192.1}

หากเมื่อใดที่พอแมมีความเห็นไม

ตรงกัน ใหพวกเขาอยาปรากฏตัวพรอมกัน

ตอหนาลูกๆ จนกวาจะทําความเขาใจกันได

{CCh 192.2}

หากพอแมรวมมือกันในงานของการ

ฝกวินัย ลูกจะทราบดีวามีความคาดหวังใด

ในตัวเขา แตหากผูเปนพอแสดงออกดวย

คําพูดและสีหนาท่ีบงบอกวาไมเห็นดวยกับ

การสั่งสอนของคุณแม ถาเขารู สึกวาเธอ

เขมงวดเกินไปและคิดวาตนเองตองคลาย

ความเขมงวดของบทลงโทษบางดวยการปลอบ

หรอืตามใจ นัน่จะเปนการทาํลายลกู ไมนาน

ตอมาลกูจะเขาใจวาเขาอยากจะทาํอะไรตาม

ใจชอบก็ได พอแมที่ทําบาปเชนนี้ตอลูกๆ

ของตนจะตองรับผิดชอบตอความเสียหาย

ทางจติวญิญาณของลกู9 {CCh 192.3}



พอแมตองเรยีนรูตัง้แตแรกทีจ่ะควบคมุ

ตนเอง จากนั้นจึงจะประสบความสําเร็จใน

การควบคุมลูกๆ ของพวกเขา ทุกครั้งที่

พวกเขาควบคุมตนเองไมได แลวพูดหรือ

ประพฤติอยางไมอดทน เขาท้ังสองกําลัง

ทําบาปตอพระเจา ทั้งสองควรใชเหตุผลกับ

ลูกๆ กอน ชี้ใหลูกๆ เห็นอยางชัดเจนถึง

ความผดิของตนเอง อธบิายถงึบาปของพวกเขา

แลวเนนยํ้าใหพวกเขาจดจําไววาพวกเขา

ไมไดทําบาปตอพอแมเทานั้นแตตอพระเจา

ดวย ใหตัวคุณเองขมอารมณลงและดวย

หัวใจที่เต็มลนดวยความสงสารและความ

เสียใจตอลูกๆ ของคุณท่ีทําผิด จงอธิษฐาน

รวมกันกับลูกๆ กอนที่จะสอนพวกเขาให

แกไข แลววิธีของคุณในการแกไขความผิด

จะไมทําใหลูกๆ เกลียดชังคุณ พวกเขาจะ

รกัคณุ พวกเขาจะมองเห็นวาคุณไมไดทาํโทษ

พวกเขาเพราะวาลูกๆ สรางความลําบากใจ

แกคณุหรอืเพราะวาคณุตองการระบายความ

โกรธของคุณกับพวกเขา แตจากความรูสึก

ของหนาที่ เพื่อประโยชนของพวกเขา ลูกๆ

จะไมถูกทอดทิ้งใหเติบโตขึ้นในบาป10 {CCh

192.4}

อันตรายของการอบรมสั่งสอนที่เขมงวด
เกินไป

มเีดก็ๆ ในหลายครอบครวัซึง่ดเูหมอืน

วาประพฤติตัวดีในขณะที่อยู ภายใตการ

อบรมสั่งสอน แตเมื่อตองอยูในสถานะที่ตอง

แยกจากระบบที่คอยยึดพวกเขาใหอยู ใน

กฎระเบียบ พวกเขาดูเหมือนวาจะสูญเสีย

ความสามารถในการคดิ ทาํหรอืตดัสนิใจดวย

ตนเอง {CCh 192.5}

การอบรมส่ังสอนเยาวชนอย าง

เขมงวดโดยไมมีการแนะนําพวกเขาใหคิด

และทําอยางถูกตองดวยตนเองตามที่ความ

สามารถและการพัฒนาสติปญญาของพวก

เขาเองจะอํานวย เพื่อวาโดยวิธีนี้ พวกเขา

จะเตบิโตขึน้ในความนกึคดิ ความรูสกึเคารพ

ตนเองและมั่นใจในความสามารถของตนเอง

นั้น ก็จะไดแตสรางชนกลุมหนึ่งท่ีออนกําลัง

ในดานปญญาและศีลธรรม และเมื่อพวกเขา

กาวข้ึนไปยนืในโลกเพือ่ดาํเนนิชวิีตของตนเอง

พวกเขาก็จะเปดเผยความจริงที่ไดรับการ

ฝกฝนมาเยี่ยงสัตวและไมใชไดรับการอบรม

สั่งสอน ความต้ังใจของพวกเขาแทนท่ีจะถูก

แนะนาํกลบักลายเปนถกูบงัคับดวยระเบยีบวนิยั

ทีเ่ครงครดัของพอแมและคุณคร ู{CCh 192.6}

พอแมและคณุครทูัง้หลายทีช่อบโออวด

วาสามารถควบคุมจิตใจและความตั้งใจของ

เดก็ๆ ทีอ่ยูใตการดแูลของตนไดอยางครบถวน

จะหยุดคุยอยางโออวดหากพวกเขามีโอกาส

ตดิตามชวีติในอนาคตของเดก็ๆ ซึง่อยูภายใต

การดูแลดวยวิธีบังคับหรือขมขูใหกลัว เด็ก

เหลานั้นแทบจะไมพรอมที่จะไปรับความ

รับผิดชอบอันหนักหนวงของชีวิตเลย เมื่อ

เด็กเหลานี้พนจากการดูแลของพอแมและ

คุณครู และถูกบังคับใหตองคิดและทําดวย

ตนเอง พวกเขาแทบจะตัดสินใจเดินผิดทาง

และจะยอมแพตอการทดลองตางๆ อยาง

แนนอน พวกเขาไมไดทาํใหชวีตินีป้ระสบผล

สําเร็จ และความบกพรองเดียวกันก็ปรากฏ
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ในชีวิตดานศาสนาของพวกเขาดวย หากครู

ของเด็กและเยาวชนเหลาน้ีรู ตั้งแตแรกถึง

ผลลพัธในอนาคตท่ีตนเองจะประสบ พวกเขา

อาจเปลี่ยนแผนการศึกษาของตน คุณครู

ประเภทซึ่งพอใจที่แทบสามารถควบคุม

ความตัง้ใจของนกัเรยีนของตนเกอืบทัง้หมด

มักไมใชคุณครูที่ประสบผลสําเร็จมากท่ีสุด

แม ว าจะดูดีในขณะอบรมสั่งสอนก็ตาม

{CCh 192.7}

คุณครูพวกน้ีโดยมากชอบสงวนทาที

มากเกนิไปและใชอาํนาจของตนอยางเยน็ชา

และไรความเห็นอกเห็นใจซึ่งไมอาจชนะใจ

เด็กๆ และนักเรียนของตนได หากพวกเขา

จะรวบรวมนักเรียนใหมาอยูใกลชิดกับพวก

เขาและแสดงใหนักเรียนเห็นวาพวกเขารัก

นักเรียนและพรอมจะใหความสนใจเอาใจใส

ในทุกความเพียรพยายามของนักเรียนแม

กระทั่งเรื่องของกีฬา บางครั้งแมทําตัวเปน

เดก็อยูทามกลางพวกเดก็ๆ พวกเขาจะสราง

ความสุขขึ้นอยางมากในใจของเด็กๆ และ

ไดความรักของเด็กๆ พรอมกับชนะความไว

วางใจดวย และในไมชา เด็กๆ ก็จะเคารพ

และมีความรักตอสิทธิอํานาจของพอแมและ

คณุคร ู{CCh 193.1}

ในทางกลับกัน เราไมควรปลอยให

เด็กๆ ทําและคิดอยางเปนอิสระไมพึ่งการ

ตัดสินใจของพอแมและคุณครู เด็กๆ ควร

ไดรบัการสอนใหเคารพในการตดัสนิใจทีผ่าน

ประสบการณและไดรับคําแนะนําจากพอแม

และคุณครูของพวกเขา เด็กๆ เหลานี้ควร

ไดรบัการอบรมใหทาํจติใจของตนเองใหเขากนั

ไดกบัจติใจของพอแมและคณุครขูองพวกเขา

และใหเขาใจถึงความถูกตองในการปฏิบัติ

ตามคําแนะนําเหลานั้น และเมื่อถึงเวลาที่

พวกเขาตองออกจากการควบคุมดูและของ

พอแมและคุณครู อุปนิสัยของพวกเขาจะ

ไมเปนเหมือนตนออที่พลิ้วไปตามสายลม11

{CCh 193.2}

การปลอยใหลูกๆ เติบโตขึ้นโดยขาด
การอบรมสั่งสอนนั้นเปนบาป

พอแมบางคนไมไดใหการศึกษาฝาย

ศาสนาและยังละเลยการศึกษาในโรงเรียน

ของพวกเขา การศกึษาทัง้สองอยางนีไ้มควร

ถูกละเลย สติปญญาของเด็กๆ นั้นวองไว

ตื่นตัวอยู ตลอดเวลา และหากไมใชไปกับ

แรงงานทางกายหรือการศึกษา เด็กเหลานี้

จะตกเปนเหยื่ออันโอชะของอิทธิพลชั่ว การ

ปลอยปละละเลยลูกๆ ใหเติบโตขึ้นโดยขาด

การอบรมส่ังสอนเปนบาป พอแมควรจัดหา

หนงัสอืทีน่าสนใจและเปนประโยชนมาใหลกูๆ

และฝกสอนพวกเขาใหหัดทํางาน จัดเวลา

ใหทํางานดวยแรงกายและเวลาเพื่อการ

เลาเรียนและการอานหนังสือ พอแมควร

แสวงหาวธิทีีจ่ะยกความสามารถทางสตปิญญา

และจิตใจของลูกใหสูงขึ้น หากปลอยจิตใจ

ใหวาง ไมไดรับการบมเพาะมักจะชั่วชา

ตํ่าทราม มีกิเลสและคดโกง ซาตานทําให

โอกาสของมันดีขึ้นและบมเพาะสมองของ

คนเกยีจคราน12 {CCh 193.3}

หนาที่ของแมเริ่มตนตั้งแตลูกยังเปน

ทารก เธอควรเอาชนะอารมณและความตัง้ใจ



ของลกูของตน นาํใหมาอยูภายใตการควบคมุ

ของตน และสอนใหเช่ือฟง ในขณะทีล่กูโตขึน้

ก็อยาไดคลายความตึง แมทุกคนควรยอม

ใชเวลาในการใหเหตุผลกับลูก เพ่ือแกไข

ขอผดิพลาดของพวกเขา และสอนดวยความ

อดทนอดกลัน้วธิทีีถ่กูตองแกพวกเขา พอแม

ครสิเตยีนควรตระหนักวาพวกเขากาํลงัแนะนาํ

สัง่สอนและเตรยีมลกูๆ ของตนใหมคีณุสมบตัิ

เหมาะจะเปนบตุรธดิาของพระเจา ประสบการณ

ฝายศาสนาทั้งหมดของลูกไดรับอิทธิพลจาก

การสั่งสอน และอุปนิสัยท่ีพวกเขาไดรับการ

หลอหลอมขึน้ในวยัเดก็ หากความตัง้ใจไมได

อยูในการควบคมุและทําใหยอมตามความต้ังใจ

ของพอแมตั้งแตเวลานั้น ก็จะเปนภาระที่

ลําบากยากเข็ญเปนอยางยิ่งที่จะเรียนรูใน

เวลาตอมา จะเปนการดิ้นรนที่รุนแรงอยาง

มากยิ่งเพียงไร เปนความขัดแยงอยางย่ิง

เพียงไร ในการทําใหความตั้งใจที่ไมเคย

ถูกควบคุมนั้นมาใหทําตามขอกําหนดของ

พระเจา พอแมผูท่ีละเลยภารกิจสําคัญย่ิงนี้

ไดทําขอผิดพลาดที่ใหญหลวงและทําบาป

ตอลูกๆ ผูนาสงสารของตนและตอพระเจา13

{CCh 193.4}

คณุพอคณุแมทัง้หลาย หากคณุลมเหลว

ที่จะใหการศึกษาซึ่งพระเจาทรงมอบหนาที่

ใหคุณทํา คุณจําเปนตองไปชี้แจงผลลัพธ

ดังกลาวตอพระองค ผลลัพธเหลานี้จะไมได

จํากัดอยู แตกับลูกๆ ของคุณเทานั้น ใน

ขณะที่ปลอยใหหนามเพียงก่ิงเดียวเจริญ

เติบโตในทุงนาจนเกิดผลผลิตตามชนิดของ

มันนั้น ดวยเหตุนี้บาปอื่นๆ ที่ตามมาจาก

การปลอยปละละเลยของคุณจะไปทําลาย

คนอีกมากมายที่เขามาคลุกคลีอยูในแวดวง

อทิธพิลของพวกเขา14 {CCh 194.1}

คําสาปแชงของพระเจาจะตกอยูแก

พอแมที่ไมสัตยซื่ออยางแนนอน พวกเขา

ไมไดเพยีงแตปลกูหนามทีจ่ะทาํรายพวกเขา

ทีน่ีเ่ทานัน้ แตเมือ่วนัพพิากษามาถงึ พวกเขา

ยังตองไปเผชิญกับความไมซื่อสัตยของ

ตนเอง ลูกๆ มากมายจะลุกขึ้นตอวาและ

ประณามพอแมของตนทีไ่มเหนีย่วรัง้ควบคมุ

พวกเขาและกลาวโทษพอแมที่เปนสาเหตุ

ของความพินาศของพวกเขา ความเห็นอก

เหน็ใจจอมปลอมและความรกัอยางไรเหตผุล

ของตนเองทําใหพอแมท้ังหลายนํามาแกตัว

ตอความผิดของลูกๆ จึงมองขามไปโดยไมมี

การแกไขจนลูกๆ เสียผูเสียคนดวยผลจาก

การกระทําเชนนี้ โลหิตของจิตวิญญาณ

เหลานี้จะไปตกอยู บนพอแมผู ไมซื่อสัตย

ทัง้หลาย15 {CCh 194.2}

ความชั่วรายของความเกียจคราน
ดฉินัไดรบัการเปดเผยใหเหน็วามบีาป

มากมายเกดิจากความเกยีจคราน สมองและ

มือไมที่มีงานทําอยู ตลอดเวลาจะหาเวลา

ไมไดที่จะไปตอแยกับการทดลองที่ศัตรู

คอยจองจะเสนอแนะ แตมือไมและสมอง

ที่วางไรงานทําพรอมท่ีจะปลอยใหซาตาน

เขามาควบคุม ความนึกคิดหากวาง จะไป

จมปลกัอยูกบัส่ิงทีไ่มถกูตอง พอแมควรสอน

ลูกๆ ใหรูวาความเกียจครานนั้นเปนบาป16

{CCh 194.3}
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ไมมอีะไรทีจ่ะชกัจงูไปสูความชัว่อยาง

แนนอนไดมากไปกวาการไปปลดภาระทัง้หมด

ออกมาจากลูกๆ จนทําใหพวกเขาใชชีวิต

อยางวางๆ ปราศจากเปาหมาย และไมตอง

ทาํอะไรหรอืไปทําแตเรือ่งทีต่นเองชอบ สมอง

ของเด็กนั้นตื่นตัวอยูอยางไมสุขตลอดเวลา

และหากไมใชไปกับเรื่องที่ดีและมีประโยชน

แลว พวกเขาจะหนัไปหาส่ิงชัว่อยางเลีย่งไมพน

ในขณะที่เปนเรื่องถูกตองและจําเปนที่จะให

พวกเขาตองมเีวลาสาํหรบัสนัทนาการพกัผอน

หยอนใจก็จริง พวกเขาจะตองไดรับการ

อบรมสอนใหรูจักทํางาน กําหนดเวลาอยาง

สมํ่าเสมอที่จะทํางานท่ีใชแรงกายและการ

อานและเรียนหนังสือดวยเชนกัน ใหคอยดู

วาพวกเขามีงานทําท่ีเหมาะสมกับวัย และ

จัดหาหนังสือที่มีประโยชนและนาสนใจให

อาน17 {CCh 194.4}

บอยครั้ง ลูกๆ จะเริ่มตนงานท่ีได

รับมอบดวยความกระตือรือรน แตจะงุนงง

หรือเบื่อหนายในเวลาตอมา พวกเขาอยาก

จะเปลีย่นและไปทาํในสิง่ทีใ่หม เหตนุี ้พวกเขา

อาจไปจับงานหลายอยาง จนหมดกําลังใจ

และกเ็ลกิทํา และจึงทาํใหพวกเขาหนัไปสนใจ

จากสิ่งหนึ่งไปอีกสิ่งหนึ่ง แลวไมไดทําอะไร

สักอยางจนสมบูรณ พอแมไมควรปลอยให

การชอบเปลี่ยนมาครอบงําลูกๆ ของตน

พวกเขาจะตองไมไปยุ งอยู กับเรื่องอื่นๆ

มากมายจนไมมีเวลาท่ีจะไปจัดระเบียบดวย

ความอดทนกับจิตใจท่ีกําลังพัฒนา คําพูด

ที่ใหกําลังใจ หรือการชวยเหลือเล็กนอยใน

เวลาที่เหมาะสมอาจสนับสนุนใหพวกเขา

เอาชนะความยุงยากและความทอแทใจไปได

แลวความพึงพอใจที่ไดเห็นงานที่เขาทําได

สําเร็จจะกระตุนใหพวกเขาทุมเทตอไปให

มากยิง่ขึน้18 {CCh 194.5}

เดก็ๆ ทีถ่กูปลอบประโลมเอาอกเอาใจ

และคอยไดรบับรกิารมกัจะคาดหวงัสิง่เหลานี้

ตลอดเวลา และหากไมสมหวัง พวกเขาจะ

ผิดหวังและทอแทใจ อารมณเชนเดียวกันนี้

จะเห็นไดในตัวของพวกเขาไปจนตลอดชีวิต

พวกเขาจะชวยเหลอืตนเองไมได ตองพึง่พา

ความชวยเหลือจากผูอื่น คาดหวังใหผูอื่น

เอาใจตนจนตองทําตามใจพวกเขา และ

หากถูกตอตาน แมแตในเวลาที่โตขึ้นเปน

ชายหนุมหญิงสาวแลว พวกเขาจะมองวา

ตนเองถูกขมเหง และดวยประการฉะนี้

พวกเขาจงึดาํเนนิชวีติผานโลกดวยความกงัวล

โดยแทบจะไมสามารถแบกรับปญหาหนัก

ของตนเอง บนพึมพําและกลัดกลุมอยูเสมอ

เพราะวาทกุสิง่ไมถกูใจพวกเขา19 {CCh 194.6}

ผูหญิงทําผิดอยางมหันตตอตนเอง

และครอบครวัโดยทาํงานของตวัเองและของ

ครอบครวัดวย นัน่คอื เมือ่เธอไปเกบ็ฟนและ

ตักนํ้าและแมกระทั่งไปหยิบขวานมาผาฟน

เองในขณะทีส่ามแีละลกูชายกาํลงันัง่สังสรรค

ผอนคลายอยูหนาเตาผงิ พระเจาไมเคยออกแบบ

ใหภรรยาตองมาเปนทาสในครอบครวัของตน

คุณแมหลายคนตองแบกภาระเกินกําลังใน

การดแูลงานบานในขณะทีล่กูๆ ไมเคยไดรบั

การสอนใหแบงเบาภาระหนาท่ีในบาน ผลท่ี

ตามมาคอืเธอตองแกเกนิวยัและตองมาเสยีชวีติ

กอนวัยอันควร จากลูกๆ ไปในวัยท่ีตองการ



ÃÐàºÕÂºÇÔ¹ÑÂáÅÐ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ·ÕèàËÁÒÐÊíÒËÃÑºÅÙ¡æ ¢Í§àÃÒ 231

ผูนําทางแกเทาที่ยังขาดประสบการณ แลว

จะไปโทษใครไดเลา? {CCh 195.1}

สามคีวรทําทุกอยางที่จะทําไดในการ

ดูแลเอาใจใสภรรยาและทําใหเธอมีจิตใจ

เบกิบาน ไมควรปลอยใหลกูๆ วาง ไมมอีะไร

จะทําเพราะวาไมนานนักสภาวะเชนน้ีจะ

กลายเปนนสิยั20 {CCh 195.2}

พอแมทั้งหลาย จงนําลูกๆ ของคุณ
มาหาพระคริสต 

เด็กๆ อาจมีความประสงคทําในสิ่งที่

ถกูตอง หวัใจของพวกเขาอาจมีความตองการ

ท่ีจะเชือ่ฟงและปฏบิตัดิตีอพอแมหรอืผูปกครอง

แตเด็กเหลานี้ตองการความชวยเหลือและ

กาํลงัใจจากพวกเขา พวกเขาอาจมคีวามตัง้ใจ

ที่แนวแนดี แตนอกเสียจากวาหลักการของ

พวกเขาไดรับแรงเสริมของศาสนาและชีวิต

ไดรับอิทธิพลดวยพระคุณของพระเจาที่

เปลี่ยนแปลงใหมแลว พวกเขาจะพลาด

เปาหมายทีต่องการ {CCh 195.3}

พอแมควรเพ่ิมความพยายามขึ้นอีก

เทาตวัในการชวยใหลกูๆ ของตนไดรบัความ

รอด พอแมทั้งหลายควรสั่งสอนพวกเขา

อยางสัตยซื่อ พยายามอยางมากที่สุดที่จะ

ไมปลอยใหพวกเขาไปรวบรวมการเรียนรู

ดวยตนเอง จะตองไมปลอยใหเยาวชนไป

เรียนรูความชอบธรรมและความอธรรมดวย

ตนเองอยางขาดการเลอืกเฟน โดยมแีนวคดิ

ทีว่า ณ เวลาหนึง่ในอนาคต ความชอบธรรม

จะมีอํานาจเหนือกวาและความอธรรมจะ

สญูเสยีอทิธพิลไปเอง ความชัว่จะแพรกระจาย

ไดรวดเรว็กวาความด ี{CCh 195.4}

คุณพอคุณแมทั้งหลาย คุณควรตอง

เริม่อบรมระเบยีบวนิยัในจติใจของลกูๆ ตัง้แต

ยังเยาววัยจนในที่สุดพวกเขาจะมาเปน

ครสิเตียน จงใหความพากเพยีรพยายามของ

พวกคณุทัง้หลายทุมเทไปเพือ่ความรอดของ

ลูกๆ จงปฏิบัติเหมือนกับวาลูกๆ ถูกจัดวาง

ไวในการดูแลของคุณเพื่อเจียระไนใหเปน

อญัมณลีํา้คาเพือ่สองแสงแจมจรสัในแผนดนิ

ของพระเจา จงระวังอยากลอมใหพวกเขา

ไปนอนหลบัอยูตรงปากเหวแหงความพนิาศ

ดวยความคดิผดิทีว่าพวกเขายงัไมโตพอทีจ่ะ

รับผิดชอบ ยังไมโตพอที่จะสํานึกผิดตอบาป

ของพวกเขาและยอมรับนับถือพระคริสต

{CCh 195.5}

พอแมทั้งหลายควรตองอธิบายและ

ทําใหแผนการของการไถใหกระจางงายขึ้น

เพื่อสมองอันเยาววัยจะเขาใจได เด็กๆ อายุ

แปดหรือสิบหรือสิบสองปลวนโตพอที่จะรับ

รูถึงเรื่องศาสนาเปนการสวนตัว จงอยาสอน

ลูกๆ ของคุณดวยการอางอิงไปถึงเรื่องใน

อนาคตเมื่อพวกเขาจะโตพอที่จะสํานึกผิด

และกลับมารับเชื่อความจริงนี้ หากจะสอน

พวกเขาอยางถูกตองเหมาะสม เด็กๆ เล็กๆ

จะมีแนวคิดที่ถูกตองเกี่ยวกับสภาพการ

เปนคนบาปของตนและหนทางท่ีจะไดรับ

ความรอดผานทางพระคริสต ศาสนาจารย

โดยมากมักจะเพิกเฉยเกินไปในเรื่องการ

ไดรับความรอดของเดก็ๆ และขาดความสนทิ

สนมเปนการสวนตัวกับเด็กๆ โอกาสทองใน

การสรางความประทับใจแกจิตใจของเด็กๆ
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บอยครั้งมักผานไปโดยไมไดทําใหดีขึ้น21

{CCh 195.6}

คุณพอและคณุแมทัง้หลาย คณุตระหนกั

หรือไมถึงความรับผิดชอบอันสําคัญที่ตกมา

อยูกับคุณ คุณรูตัวหรือไมถึงความจําเปนที่

ตองคุมกันลูกๆ ของคุณจากอุปนิสัยที่เสื่อม

ศีลธรรมอยางไมใสใจ อนุญาตใหลูกๆ ของ

คุณผูกมิตรที่จะสงอิทธิพลอันดีเทานั้นตอ

อปุนสิยัของพวกเขา อยาอนญุาตใหพวกเขา

มีโอกาสออกไปนอกบานในยามคํ่าคืนนอก

เสียจากวาคุณทราบวาพวกเขาไปอยูที่ใด

และไปทาํอะไร จงสัง่สอนหลกัการของความ

บรสิทุธิท์างศลีธรรมใหพวกเขา หากทีผ่านมา

คุณปลอยปละละเลยท่ีจะสั่งสอนพวกเขา

แบบบรรทัดตอบรรทัด ขอความตอขอความ

ที่นี่นิดที่นั่นหนอยแลวละกอ จงลงมือทํา

หนาทีข่องคณุทนัท ีจงแบกความรบัผดิชอบนี้

ของคณุไวและลงมอืทาํสําหรบัวนันีแ้ละตลอด

นรินัดรกาล อยาปลอยเวลาใหผานไปอกีหนึง่วนั

โดยไมไดสารภาพความผดิฐานละเลยหนาที่ๆ

มตีอลกูๆ ของคณุ จงบอกพวกเขาวาตอไปนี้

คณุจะเอาจรงิในการทาํหนาทีซ่ึง่พระเจาทรง

กําหนดให ชักชวนพวกเขาใหมารวมมือ

ปฏิรูปเรื่องนี้กับคุณ ทุมเทความพากเพียร

อยางขยันขันแข็งเพื่อกอบกูสิ่งที่พลาดไป

ในอดีต จะไมยอมอยูในสภาพความเย็นชา

แบบครสิตจกัรเลาดเิซยีอกีตอไป ในพระนาม

ของพระเยซู ดิฉันขอเรียกรองทุกครอบครัว

ให สําแดงธาตุแท ของตนเอง จงปฏิรูป

ครสิตจกัรในบานของคณุเอง22 {CCh 196.1}

จงอยาเพิกเฉยตอความตองการของ
จิตใจ

ดิฉันไดรับการเปดเผยวาในขณะที่

พอแมทัง้หลายผูมคีวามยาํเกรงพระเจาชอบ

หามปรามลูกๆ ของตน พวกเขาควรศึกษา

นสิยัใจคอและอารมณของลกูๆ และขวนขวาย

ท่ีจะสนองความตองการของพวกเขา พอแม

บางคนดูแลเอาใจใสอยางดีตอความตองการ

ทางฝายกายของลกูๆ พวกเขาพยาบาลดวย

ความเอน็ดแูละอยางเอาใจใสตอลกูๆ ในยาม

เจ็บไขไดปวยแลวก็คิดวาไดทําหนาที่แลว

พวกเขาทําผิดในเรื่องนี้ หนาที่ของพวกเขา

เพียงเพิ่งเริ่มตน ความตองการทางจิตใจ

ควรไดรับการตอบสนอง เปนเรื่องที่ตองการ

ทักษะในการประยุกตใชวิธีบําบัดตอจิตใจ

ทีป่วย {CCh 196.2}

เด็กๆ มีการทดลองอันยากลําบาก

ตองแบกรบัทีม่ลีกัษณะรายแรงเหมอืนเชนกบั

ในผูใหญ พอแมมักไมรูสึกเชนนี้ตลอดเวลา

จติใจของพวกเขางนุงงสบัสนอยูเสมอ พวกเขา

ทําหนาที่ภายใตมุมมองและความรู สึกที่

ไมถกูตอง เมือ่ซาตานโหมกระหนํา่ใสพวกเขา

และพวกเขายอมจํานนตอการทดลองของมนั

พวกเขาใชคาํพดูทีห่งดุหงดิ และดวยทาทาง

ทีก่ระตุนโมหะของลูกๆ และบางคร้ังเครงครัด

และชวนใหหัวเสีย ลูกๆ ที่นาสงสารรวมรับ

อารมณอยางเดียวกัน และพอแมก็ไมพรอม

ท่ีจะชวยเหลือพวกเขา เพราะพวกเขาเปน

ตนเหตขุองปญหา บางครัง้ดเูหมอืนวาทกุสิง่

ทุกอยางจะผิดไปหมด หงุดหงิดกันรอบดาน

และทกุคนกต็กอยูในเวลาแหงความทกุขและ
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ความเศรา พอแมจะโยนความผิดไปใหลูกๆ

ทีน่าสงสาร และคดิวาพวกเขาเปนเดก็ไมเชือ่ฟง

และเกเร เปนลกูทีเ่ลวทีส่ดุในโลก ในเมือ่ตนเหตุ

ของความวุ นวายอยู ที่ตัวของพวกเขาเอง

{CCh 196.3}

พอแมบางคนทําเรื่องทะเลาะใหญโต

มากมายขึ้นโดยการขาดการควบคุมตนเอง

แทนที่จะเรียกรองอยางสุภาพใหลูกๆ ทํา

สิ่งโนนหรือสิ่งนี้ พวกเขากลับออกคําสั่งดวย

นํ้าเสียงที่ดาทอ แลวก็ยังตามดวยถอยคําที่

ติเตียนทั้งๆ ที่ลูกๆ ไมไดทําอะไรที่สมควร

จะไดรับ คุณพอและคุณแมทั้งหลาย วิธีนี้ที่

คณุใชกบัลูกๆ จะทาํลายจติใจทีร่าเรงิเบกิบาน

และความทะเยอทะยานของพวกเขา พวกเขา

จะทําตามที่คุณสั่งไมใชดวยความรัก แต

เพราะพวกเขาไมกลาที่จะขัดขืน จิตใจของ

พวกเขาไมไดอยูในสิง่ทีพ่วกเขาทาํ แตทาํไป

ดวยความนาเบื่อหนาย แทนท่ีจะเปนความ

ยนิด ีและความรูสกึนีม้กัจะนาํพวกเขาใหลมื

ทีจ่ะทาํตามวธิทีีค่ณุสัง่ แลวกจ็ะยิง่เพิม่ความ

หัวเสียแกคุณและยิ่งทําใหสถานการณของ

ลูกๆ แยลงไปกวาเดิม คุณจะคอยจับผิด

พวกเขา เห็นความผิดพลาดของพวกเขา

ประดงัมาปรากฏตอหนาคณุ {CCh 196.4}

อยาปลอยใหลูกๆ ของคุณเห็นคุณ

ขมวดคิว้ หากพวกเขายอมแพตอการทดลอง

และหลงัจากนัน้เกดิรูตวัและสาํนกึผดิในความ

ผดิพลาดของตน จงใหอภยัพวกเขาอยางไมมี

เงื่อนไขแบบเดียวกับท่ีคุณคาดหวังจะไดรับ

การอภัยบาปจากพระบิดาบนสรวงสวรรค

ของคุณ จงสั่งสอนพวกเขาอยางออนโยน

เพื่อมัดพวกเขาไวท่ีใจของคุณ เวลาเชนนี้

เปนวนิาทีวกิฤตสิาํหรับลกูๆ ผลกระทบตางๆ

จะจูโจมรอบตัวลูกๆ เพื่อพรากพวกเขาไป

จากตัวคุณ ซึ่งคุณจําเปนตองตาน จงสอน

ลูกๆ ในแนวทางท่ีพวกเขาจะสรางความ

เชื่อมั่นในตัวคุณใหได จงใหพวกเขาเขามา

กระซิบที่หูของคุณถึงเรื่องการทดลองและ

ความชืน่ชมยนิดีของพวกเขา โดยการสนบัสนนุ

ในแนวทางนี้ คุณจะชวยพวกเขาใหรอดพน

กับดักมากมายท่ีซาตานเตรียมไวดักเทาท่ี

ยังออนประสบการณของพวกเขา โปรดอยา

ปฏิบัติกับลูกๆ ของคุณดวยสีหนาท่ีบ้ึงตึง

โดยลืมนึกถึงชีวิตในวัยเด็กของคุณเอง และ

ลืมไปวาพวกเขายังเปนเด็กอยู โปรดอยา

คาดหวังวาพวกเขาจะตองเปนคนที่สมบูรณ

แบบหรอืพยายามสรางพวกเขาใหเปนสภุาพ

บุรุษและสุภาพสตรีในทันทีทันใด การทํา

เชนนั้นจะปดประตูที่จะเขาถึงพวกเขา เปน

ประตูที่คุณควรจะเตรียมไวใหพวกเขา และ

จะผลกัดนัใหพวกเขาไปเปดประตอูกีบานหนึง่

ทีน่าํไปสูอทิธิพลชัว่เพือ่ใหผูอืน่มามอมยาพษิ

แกจิตใจออนวัยของพวกเขากอนที่คุณจะ

รูภยัอนัตรายของพวกเขา23 {CCh 197.1}

อยาแกไขสั่งสอนลูกในขณะโกรธ
หากลกูๆ ของคณุไมเชือ่ฟง พวกเขา

ควรไดรับการแกไขส่ังสอน แตกอนจะแกไข

สัง่สอนพวกเขา จงปลกีตวัของคณุออกมาอยู

ตามลาํพงัและทลูขอพระเจาใหทรงลดใจแขง็

กระดางของลูกๆ และใหสติปญญาแกคุณ

ในการจัดการกับเรื่องนี้ ดิฉันไมเคยรูวาวิธีนี้
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เคยลมเหลว คุณไมอาจทําใหลูกๆ เขาใจถึง

เรื่องฝายจิตวิญญาณไดในขณะที่จิตใจ [ของ

พอแม] ยงัคงวาวุนอยูในโมหะ {CCh 197.2}

คุณควรแกไขลกูๆ ของคณุดวยความรกั

อยาปลอยใหพวกเขาทาํตามใจของตนเองจน

จะทาํใหคณุโกรธและไปลงโทษพวกเขา การ

แกไขสั่งสอนดวยวิธีน้ีรังแตจะเปนประโยชน

แกความชั่วร ายแทนที่จะแกไขเยียวยา

{CCh 197.3}

การแสดงความโกรธตอลกูๆ ทีท่าํผดิ

มีแตจะเพิ่มความชั่วราย เปนการเพิ่มความ

ไมพอใจที่เลวรายที่สุดขึ้นในใจของเด็กและ

ชักนําเขาใหรูสึกวาคุณไมไดใสใจในตัวเขา

เขาจะใหเหตุผลแกตนเองวาหากคณุเปนหวงเขา

คณุจะไมปฏบิตัเิชนนีต้อเขา {CCh 197.4}

แลวคุณนึกหรือวาพระเจาจะไมทรง

ตระหนักรูวิธีที่เด็กๆ เหลานี้ถูกลงโทษหรือ?

พระองคทรงทราบดีและทรงทราบดีกวานั้น

ดวยวาหากการอบรมสั่งสอนทําไปดวยวิธี

เพื่อเอาชนะแทนท่ีจะขับไลไสสง จะไดผลท่ี

เปนพระพรอยางมากย่ิงเพยีงไร24 {CCh 197.5}

ความสําคัญของความซื่อสัตยอยาง
เขมงวดกับลูกๆ

พอแมทั้งหลายควรเปนแบบอยาง

แหงความซื่อสัตย  เพราะนี่คือบทเรียน

ประจาํวนัทีต่องไดรบัการประทบัไวในใจของ

ลูก พอแมทั้งหลายควรยึดหลักการที่มั่นคง

ไมแปรเปลีย่นในการปกครองทกุเรือ่งของชวีติ

โดยเฉพาะอยางย่ิงเก่ียวกับการศึกษาและ

อบรมฝกฝนลูกๆ ของตน “แมเดก็กเ็ผยตวัเอง

ออกมาโดยการประพฤติของเ ขาวาสิ่งที่เขา

ทาํบริสทุธิแ์ละถกูตองหรือไม” สภุาษิต 20:11

{CCh 197.6}

แมทีข่าดการตดัสนิใจทีด่ ีและเปนคน

ทีไ่มปฏบิตัติามคาํแนะนาํของพระเจาจะอบรม

ลูกของตนใหเปนคนหลอกลวงและหนาไหว

หลงัหลอก ลกัษณะอปุนสิยัทีท่ะนถุนอมไวนี้

จะฝงลึกอยางเหนียวแนนจนการโกหกเปน

เรื่องเปนไปตามธรรมชาติเหมือนกับการ

หายใจ การเสแสรงกลายเปนความจรงิใจและ

ความเปนจรงิ {CCh 197.7}

คุณพอคุณแมท้ังหลาย จงอยาพูด

กลับกลอก อยาพูดความไมจริงในการอบรม

สั่งสอนหรือในการยกตัวอยาง หากตองการ

ใหลูกๆ ของคุณมีความซื่อสัตย ก็จงเปน

คนซือ่สตัยเอง จงพดูตรงๆ และไมแปรเปลีย่น

แมแตการพูดกลับไปกลับมาเพียงเล็กนอย

ก็ไมเปนที่ยอมรับ เนื่องจากแมจะคุนเคยกับ

การพดูกลบักลอกและไมสตัยซือ่ ลกูๆ จงึทาํ

ตามแบบอยางของเธอ {CCh 198.1}

การปฏิบัติอยางซื่อสัตยในทุกราย

ละเอียดของชีวิตแมเปนเรื่องจําเปนท่ีสุดท่ี

ขาดเสียไมได และเปนเรื่องสําคัญเชนกัน

ในการอบรมส่ังสอนเด็กผู หญิงท่ีเยาววัย

เชนเดียวกับเด็กผูชายท่ีเยาววัยวาอยาเล่ียง

พูดความจริงหรือหลอกลวงแมแตนอย25

{CCh 198.2}

ความสําคัญของการพัฒนาอุปนิสัย
พระเจาประทานหนาทีค่วามรบัผดิชอบ

ใหแกพอแม เพื่อใหหลอหลอมอุปนิสัยของ



ลูกๆ ของตนตามพระฉายาของพระองค

ดวยพระคุณของพระองค พวกเขาสามารถ

บรรลุความสําเร็จในภารกิจที่สําคัญนี้ แต

ตองอาศัยความมุมานะอดทนไมนอยไปกวา

ความแนวแนและเด็ดขาด เพื่อนําทางแก

ความตัง้ใจและการควบคมุกเิลสตางๆ ทุงนา

ที่ปลอยทิ้งไว ก็จะมีพงหนามและไมหนาม

ขึน้รกเตม็ทุง ผูใดทีต่องการเกบ็เกีย่วผลผลติ

ที่ใหประโยชนหรือสวยงามจะตองเตรียมดิน

กอนแลวจงึหวานเมลด็พนัธุ จากนัน้กข็ดูดนิ

รอบๆ ตนออน กาํจดัวชัพชื พรวนดนิใหรวนซยุ

แลวตนไมเหลาน้ันจึงจะเจริญเติบโตและ

ตอบแทนการดูแลเอาใจใสและนํ้าพักนํ้าแรง

ของเขาอยางคุมคา {CCh 198.3}

การหลอหลอมนิสัยเปนภารกิจที่

สําคัญที่สุดเทาท่ีเคยมอบหมายใหมนุษย

รับผิดชอบ และไมเคยเปนเชนนี้มากอนที่มี

การศึกษาอยางแข็งขันเกี่ยวกับเรื่องน้ีท่ีมี

ความสําคัญเทาในยุคนี้ ไมเคยมีชั่วอายุคน

รุนใดมากอนหนานี้ที่ไดรับการเรียกรองให

รับมือกับเรื่องที่มีความสําคัญเชนนี้ ไมเคย

มีหนุ มสาวยุคใดที่ตองเผชิญกับอันตราย

ที่รุนแรงเชนที่พวกเขากําลังเผชิญอยู ใน

ทกุวนันี้26 {CCh 198.4}

ความเขมแข็งของอุปนิสัยประกอบ

ดวยสองสิ่ง--พลังของจิตใจและพลังในการ

ควบคุมตนเอง เยาวชนมากมายเขาใจผิด

คิดวาอารมณกิเลสท่ีรุนแรงอยางควบคุม

ไมไดหมายถึงความเขมแข็งของอุปนิสัย

แตขอเทจ็จรงิกลบัเปนวาผูทีถ่กูกเิลสครอบงาํ

ตางหากที่เปนคนออนแอ ความยิ่งใหญและ

ความสงางามของมนุษยที่แทจริงนั้นวัดกัน

ที่พลังของความรูสึกท่ีผูนั้นปราบ ไมใชดวย

พลังของความรูสึกที่พิชิตเขา ผูที่เขมแข็ง

ท่ีสุดคือในขณะที่รูตัววาตนเองออนไหวตอ

การถกูลวงเกนิแตเขากย็งัสามารถเกบ็อารมณ

และพรอมจะใหอภัยศัตรูของเขา คนเชนนี้

เปนวรีบรุษุทีแ่ทจรงิเลยทเีดยีว {CCh 198.5}

หลายคนมคีวามคดิอนัจาํกดัวาตนเอง

จะกลายเปนคนอยางไร จนพวกเขาจะเปน

คนแคระแกร็นและเกบ็ตวัในวงแคบๆ แตหารู

ไมวา หากพวกเขาไดปรบัปรงุความสามารถ

ที่พระเจาประทานแกพวกเขาแลวพวกเขา

นาจะพัฒนาอุปนิสัยใหสูงสงกวานี้และทุมเท

แรงโนมนาวใหกบัการนาํจติวญิญาณอกีมาก

มายมาหาพระครสิต ความรูเปนพลงั แตความ

สามารถทางสติปญญาท่ีขาดความดีในจิตใจ

กก็ลายเปนพลงัของความชัว่ {CCh 198.6}

พระเจาประทานพลังทางสติปญญา

และพลังทางศีลธรรมใหแกเรา แตสวนใหญ

แลว แตละคนลวนเปนสถาปนิกของอุปนิสัย

ของตนเอง ทุกวัน โครงสรางนี้จะตอใหสูง

ขึ้นไป พระวจนะของพระเจาทรงเตือนเรา

ใหระวังใสใจวาเราจะสรางอยางไร ใหคอย

ตรวจสอบวาตึกของเรานั้นตั้งฐานรากอยูบน

ศิลานิรันดรนั้น เวลากําลังใกลเขามาเมื่อ

ผลงานของเราจะตั้งเดนตามสภาพของมัน

เวลานี้เปนเวลาที่ทุกคนตองปลูกฝงพลังที่

พระเจาประทานใหพวกเขา เพือ่วาพวกเขาจะ

หลอหลอมอปุนสิยัเพือ่คณุประโยชนบนโลกนี้

และเพือ่ชวีติหลงัจากนัน้ {CCh 198.7}

ทกุการกระทาํของชวีติ แมจะไมสาํคญั
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เพยีงใด ลวนมอีทิธิพลสงผลตออปุนสิยั อปุนสิยั

ทีด่นีัน้มคีายิง่กวาทรพัยสมบตับินโลกนี ้และ

แรงงานที่ทุ มเทเพ่ือหลอหลอมอุปนิสัยนี้ก็

เปนสิง่ทีป่ระเสรฐิทีส่ดุเทาทีม่นษุยจะเขารวม

ทาํได {CCh 199.1}

อปุนสิยัทีห่ลอหลอมดวยสถานการณ

จะเปลี่ยนแปลงงายและขัดแยงกัน เต็มไป

ดวยความแตกตางกัน ผูที่มีอุปนิสัยเชนนี้จะ

ไมมเีปาหมายท่ีสงูสงหรอืจดุมุงหมายของชวีติ

พวกเขาไมอาจมีแรงจูงใจทําใหอุปนิสัยของ

ผูอื่นสูงสงขึ้น พวกเขาไรจุดมุ งหมายและ

ไรพลงัอาํนาจ {CCh 199.2}

ระยะเวลาเล็กนอยที่เราไดรับการ

จัดสรรใหมาในโลกนี้จะตองปรับปรุงเพื่อใช

ใหอยางชาญฉลาด พระเจาทรงประสงคให

คริสตจักรของพระองคเปนคริสตจักรที่มี

ชีวิตจิตใจ อุทิศตน และทํางาน แตในเวลานี้

สมาชิกของเราในองครวมยังหางไกลจาก

จดุนีม้าก พระเจาทรงเรยีกบรรดาจติวญิญาณ

ทีก่ลาหาญ ใหมาเปนครสิเตยีนทีก่ระตอืรอืรน

ผูที่ปฏิบัติตามแบบอยางแทจริงของพระเจา

และเปนผูที่ประสงคจะทุมเทแรงชักจูงของ

ตนเองเพือ่พระเจาและความชอบธรรม พระเจา

ทรงมอบหมายความไววางใจอันศักดิ์สิทธิ์นี้

แกเรา เปนความจรงิทีส่าํคญัและนาเกรงขาม

ที่สุด เราควรตองสําแดงหนาที่น้ีใหปรากฏ

ในชวีติและอปุนิสยัของเรา27 {CCh 199.3}

ประสบการณสวนตัวในการใหคาํแนะนํา
แกลูกๆ

คุณแมบางคนทําตัวไมสมํ่าเสมอ

ในการปฏิบัติกับลูกๆ ของตน ในบางเวลา

พวกเขาตามใจลูกๆ จนเกิดผลเสีย แตอีก

หลายครั้ง พวกเขาปฏิเสธที่จะใหสิ่งดีงามที่

ไมเกิดโทษท่ีจะทําใหลูกๆ มีความสุขอยาง

มากยิ่ง ในการกระทําเชนนี้ พวกเขาไมได

เลียนแบบพระคริสต พระองคทรงรักเด็กๆ

พระองคทรงเขาพระทัยถึงความรู สึกของ

พวกเขาท้ังหลายและทรงเหน็อกเหน็ใจพวกเขา

ในความสุขและการทดลองของพวกเขา28

{CCh 199.4}

เมือ่ลูกๆ ขออนญุาตไปเทีย่วกบัเพ่ือน

กลุมนี้หรือไปรวมงานปารต้ีสังสรรค จงบอก

ลกูๆ วา “แมอนญุาตใหไปไมได ใหหนนูัง่ทีน่ี่

แลวแมจะบอกหนูวาทําไมจึงใหไปไมได แม

กําลังทําหนาที่นี้เพื่อชีวิตนิรันดรกาลและ

เพือ่พระเจา พระเจาประทานลกูมาใหแมและ

มอบหมายใหแมดูแลหนู แมกําลังทําหนาที่

แทนพระเจามาดูแลลูก เพราะฉะนั้น แม

ตองคอยติดตามดูแลหนูดุจเชนผูที่ตองไป

รายงานในวันพิพากษาของพระเจา หนู

ตองการใหชื่อของแมถูกบันทึกไวในสมุดบน

สวรรคในฐานคนลมเหลวในการทําหนาท่ี

ดูแลลูกๆ เปนคนที่ยอมปลอยใหศัตรูรุกลํ้า

เขามายึดพื้นท่ีซึ่งแมควรเปนผูครอบครอง

ไวไมใชหรือ? ลูก แมกําลังบอกหนูใหรู วา

ทางเดินใดเปนเสนทางที่ถูกตอง หากหนู

เลือกที่จะหันไปจากแมของหนูและเขาสูเสน

ทางแหงความพินาศ แมก็จะไมขัดขวาง แต

หนูจะตองทุกขทรมานกับบาปของลูกเอง”

{CCh 199.5}

นี่คือวิธีที่ดิฉันใชกับลูกๆ ของดิฉัน
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และกอนที่ดิฉันจะอธิบายจบ พวกเขาก็จะ

สะอื้นรองไหแลวพากันพูดวา “ขอใหคุณแม

อธิษฐานเผื่อพวกหนูไดหรือไมคะ” แนนอน

ดิฉันไมเคยปฏิเสธท่ีจะอธิษฐานเผื่อพวกเขา

ดฉินัจะคกุเขาลงขางๆ พวกเขาและอธษิฐาน

ดวยกันกับพวกเขา จากนั้น ดิฉันจะปลีกตัว

ออกมาและทูลขอตอพระเจาตลอดคืนจน

กระทัง่ดวงอาทติยขึน้มาจากขอบฟา เพือ่วา

ฤทธิ์เดชของศัตรูจะถูกทําลาย และดิฉันก็

ประสบชยัชนะ ถงึแมวาดฉัินตองทุมเทแรงงาน

ทั้งคืน ดิฉันรูสึกไดถึงผลตอบแทนอันล้ําคา

ตอนที่ลูกเขามาหอมลอมและกลาววา “โอ

คณุแม หนู (ผม) ดใีจมากทีค่ณุแมไมอนญุาต

ใหหน ู(ผม) ไปยงัสถานทีท่ีห่นู (ผม) ตองการ

ไป ตอนนี้หนู (ผม) รูแลววามันไมดี” {CCh

199.6}

คุณพอคุณแมทั้งหลาย นี่คือวิธีที่คุณ

ตองปฏิบัติ ราวกับวาคุณมุงหมายเชนน้ัน

คุณตองปฏิบัติภารกิจนี้อยางเอาจริงเอาจัง

หากคุณหวังจะชวยลูกๆ ของคุณไดเขาสู 

อาณาจกัรของพระเจา29 {CCh 200.1}

เราไมอาจใหการศึกษาที่ถูกตองและ

เหมาะสมแกเยาวชนในประเทศนีห้รอืในประเทศ

อื่นๆ ไดหากเราไมแยกเยาวชนเหลานั้นให

หางไกลจากเมอืง ธรรมเนยีมการปฏบิตัติางๆ

ในเมืองไมเหมาะสมตอจติใจของเยาวชนเพ่ือ

เขาถงึความจรงิ30 {CCh 200.2}

พอแมตองใหพระเจานํามากกวานี้
คุณไมอาจรอดพนจากการรับโทษ

หากคณุละเลยทีจ่ะอบรมสัง่สอนอยางถกูตอง

ใหกบัลกูๆ ของคณุ อปุนสิยัอนับกพรองของ

ลูกๆ จะประจานความไมสัตยซื่อของคุณ

ความชั่วท่ีคุณปลอยใหผานไปโดยไมแกไข

ความกาวราว มารยาทที่หยาบกราน ความ

ไมเคารพยําเกรงผูใหญและไมเชื่อฟง นิสัย

ท่ีเกยีจครานและขาดสมาธจิะนาํความเสือ่มเสยี

มาสูชื่อเสียงของคุณและความขมขื่นในชีวิต

ของคณุ ชะตาอนาคตของลกูๆ ของคณุฝาก

ไวในมอืของคณุเปนสวนใหญ หากคณุลมเหลว

ในหนาที่ คุณก็นําพวกเขาไปเปนลูกมือของ

ศัตรูและทําใหพวกเขาเปนตัวแทนของมัน

ในการทําลายผูอื่น ในทางกลับกัน หากคุณ

อบรมสั่งสอนลูกๆ ดวยความสัตยซื่อ หาก

ในชีวิตของคุณ คุณวางตัวอยางการฝกใฝ

พระเจาตอหนาพวกเขา คณุนาํพวกเขามาหา

พระคริสตได และพวกเขาก็จะสงแรงชักจูง

ผูอื่นอีกตอหนึ่ง ดวยการทําเชนนี้ ผูคนอีก

มากมายจะไดรับความรอดจากการทํางานท่ี

ผานตวัคณุ31 {CCh 200.3}

พระเจาทรงประสงคใหเราปฏิบัติตอ

ลูกๆ ของเราดวยความเรยีบงาย เรามีแนวโนม

ทีจ่ะลมืวาเดก็ๆ ไมไดมขีอไดเปรยีบของการ

อบรมส่ังสอนอันยาวนานนับปเหมือนกับที่

พวกผูใหญไดรบั หากเดก็เลก็ๆ ไมไดทาํตาม

แนวคิดของเราในทุกแงมุมแลว บางครั้งเรา

มักคิดวาพวกเขานาจะตองถูกดุวา แตการ

กระทําอยางนี้ไมอาจแกไขความผิดพลาดได

จงนาํพวกเขาไปหาพระผูชวยใหรอด แลวทลู

เรือ่งทัง้หมดตอพระองค แลวเชือ่มัน่วาพระพร

ของพระองคจะมาอยูกับพวกเขา32 {CCh

200.4}
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ลูกๆ ควรไดรับการอบรมสั่งสอนให

เคารพและยาํเกรงในชวงเวลาของการอธษิฐาน

กอนที่คุณจะออกจากบานไปทํางาน ควรให

สมาชิกทุกคนในครอบครัวมาอยูพรอมหนา

แลวผูเปนพอหรือหากพอไมอยูใหผูเปนแม

อธิษฐานทูลขออยางกระตือรือรนตอพระเจา

ใหทรงคุมครองทุกคนตลอดทั้งวัน โปรดเขา

มาอธิษฐานดวยใจที่เต็มลนดวยความถอม

ดวยความออนโยนและดวยความตระหนักดี

ถึงภัยอันตรายและการทดลองที่พรอมจะ

เขามาปะทะกับคุณและลูกๆ ของคุณ ดวย

ความเชื่อใหถวายลูกๆ บนแทนบูชา ทูลขอ

การคุมครองของพระองคสําหรับพวกเขา

ทูตสวรรคผูพิทักษจะปองกันเด็กๆ ที่ไดรับ

การถวายในลกัษณะนีแ้ดพระเจา เปนหนาที่

ของพอแมคริสเตียน ในเวลาทุกเชาและเย็น

ทีจ่ะอธษิฐานอยางกระตอืรอืรนและดวยความ

เชื่อที่แนวแน เพื่อสรางรั้วคุมกันลอมรอบ

ลูกๆ ของตน พอแมตองคอยอบรมสั่งสอน

ลกูๆ ดวยความอดทน ดวยความเมตตาและ

อยางไมรู จักเหน็ดเหนื่อยเพื่อใหดํารงชีวิต

เปนทีโ่ปรดปราณพระเจา33 {CCh 200.5}

ใหสอนลกูๆ ของคณุวาเปนสทิธพิเิศษ

ของพวกเขาท่ีจะรบับพัตศิมาของพระวญิญาณ

บริสุทธิ์ทุกวัน ใหพระคริสตประทานความ

ชวยเหลอืแกคุณในการรบัใชตามพระประสงค

ของพระองค ดวยการอธิษฐาน คุณจะไดรับ

ประสบการณที่จะเสริมสรางภารกิจของการ

อบรมลูกๆ ของคุณใหบรรลุผลสําเร็จอยาง

บรบิรูณ34 {CCh 200.6}

พลงัอาํนาจคาํอธษิฐานของคณุแมนัน้

ไมมีทางที่จะประมาณคาได คุณแมที่คุกเขา

ลงอยูขางๆ ลูกชายและลูกสาวตลอดระยะ

เวลาแหงการเปลี่ยนแปลงอยางไมคาดคิด

ในวยัเดก็ ตลอดชวงเวลาแหงภยัอนัตรายใน

วยัเยาวจะไมมทีางทราบถงึผลของคาํอธษิฐาน

ทลูขอของเธอทีม่ตีอชวีติของลกูๆ จนกระทัง่

ถงึวนัพพิากษา หากเธอตดิสนทิกบัพระบตุรของ

พระเจาดวยความเชื่อ แขนอันออนโยนของ

เธอมทีางทีจ่ะยบัยัง้ลกูชายของเธอใหพนจาก

อาํนาจของการทดลอง มทีางเหนีย่วรัง้ลกูสาว

ของเธอใหรอดพนจากการหมกมุนในบาป

เมื่อใดท่ีกิเลสตัณหาจูโจมเพื่อครองความ

เปนใหญ พลังแหงรัก แรงโนมนาวใจท่ีคอย

ยับย้ัง อยางแรงกลาจริงใจ อยางมุงมั่นของ

ผูเปนแมมทีางท่ีจะถวงดลุจติวญิญาณดวงนัน้

ใหเขามาอยูขางความชอบธรรมของตราชัง่35

{CCh 201.1}

หลังจากที่คุณทําหนาที่ของคุณแก

ลูกๆ อยางสัตยซื่อแลว จงพาพวกเขามาหา

พระเจาและทูลขอพระองคใหชวยเหลือคุณ

จงบอกพระองควาคุณทําหนาท่ีสวนของคุณ

แลว ทลูขอพระองคใหทรงทาํสวนของพระองค

ซึง่คณุไมอยูในสภาพทีจ่ะทาํได ทลูขอพระองค

ใหประทานพระวญิญาณบรสิทุธิข์องพระองค

มาควบคุมสติอารมณและอุปนิสัยของ

พวกเขาใหสุภาพออนโยน พระองคจะสดับ

คาํอธษิฐานของคณุ พระองคทรงปรารถนาทีจ่ะ

ตอบคําอธิษฐานของคุณ โดยผานพระวจนะ

ของพระองค พระองคทรงบญัชาคณุใหอบรม

สัง่สอนแกไขขอผดิพลาดของลกูๆ จง “ตสีอน

พวกเขาเมื่อยังมีความหวัง” และตองถือ
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ปฏิบัติตามพระวจนะของพระองคในเรื่อง

เหลาน้ี36 {CCh 201.2}

สอนความเคารพนับถือและมารยาท
พระเจ าทรงบัญชาโดยเฉพาะให

เคารพอยางออนนอมตอผูสูงวัย พระองค

ตรัสวา “ศีรษะท่ีมีผมหงอกเปนมงกุฎแหง

ศกัดิศ์ร ีซึง่จะพบไดกแ็ตในผูดาํเนนิชวีติดวย

ความชอบธรรม” สุภาษิต 16:31 ศีรษะที่มี

ผมหงอกบอกถึงสงครามที่ไดตอสูและชนะ

มาแลว บอกถึงภาระตางๆ ที่ไดแบกรับไว

และการทดลองตางๆ ที่ไดตอตานมาแลว

เปนการบอกถึงเทาที่ออนลาซึ่งเขาใกลจุด

พกัผอนของตนแลวและตาํแหนงทีใ่นไมชาจะ

วางลง จงชวยลูกๆ ของคุณใหคิดถึงเรื่องน้ี

แลวพวกเขาจะเตรียมทางเดินของผูสูงวัยให

ราบเรียบดวยความเคารพและความสุภาพ

ออนนอมถอมตนและจะนาํสงาราศแีละความ

งดงามมาสูชวีติวยัหนุมสาวของตน ในขณะที่

พวกเขาทําตามพระบัญชาที่วา “จงลุกขึ้น

คาํนบัคนผมหงอกและเคารพผูอวโุส” เลวนีติิ

19:3237 {CCh 201.3}

ความสภุาพนอบนอม เปนพระคณุหนึง่

ของพระวิญญาณบริสุทธ์ิเชนกันและทุกคน

ควรตองปลูกฝงคุณสมบัตินี้ไวใหกับตัวเอง

ความสุภาพนอบนอมมีพลังทําใหอุปนิสัย

ออนโยนลงซึง่หากปราศจากคณุสมบตันิีแ้ลว

อปุนสิยัจะแขง็กระดางและกาวราว ผูทีอ่างตน

วาติดตามพระคริสตแตในขณะเดียวกันมี

อุปนิสัยที่กาวราว โหดเหี้ยมและหยาบโลน

ไมไดเปนผูท่ีเรียนจากพระคริสตเลย ความ

จรงิใจของคนเหลานีอ้าจไมเปนทีก่งัขา ความ

ถูกตองของพวกเขาอาจไมเปนเรื่องนา

คลางแคลงใจ แตความจรงิใจและความถกูตอง

ชดเชยใหกับการขาดความเมตตาปรานีและ

ความสภุาพไมได38 {CCh 201.4}

R

(1) 1T403; (2) 1T 119; (3) 4T 651; (4) AH 306; (5) 4T 313; (6) 1T 392, 393; (7) 3T 532; (8) 1T 388;

(9) AH 310-315; (10) 1T 398; (11) 3T 132-135; (12) 1T 398, 399; (13) 1T 390, 391; (14) CG 115;

(15) 1T 219; (16) 1T 395; (17) AH 284; (18) 3T 147, 148; (19) 1T 392, 393; (20) 5T 180, 181;

(21) 1T 399-400 (22) 7T 66, 67; (23) 1T 384-387; (24) CG 244, 245; (25) CG 151, 152; (26) CG 169;

(27) 4T 656, 657; (28) MH 390; (29) AH 528, 529; (30) FE 312; (31) 7T 66; (32) CG 287; (33) 1T 397, 398;

(34) CT 131; (35) AH 266; (36) CG 256, 257; (37) Ed 244; (38) PK 237.
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8

เรากําลังเขาใกลวิกฤตสุดทายของ

ประวัติศาสตรโลกอยางรวดเร็วและเปนเรื่อง

สําคัญที่เราตองเขาใจวาความไดเปรียบทาง

การศึกษาที่โรงเรียนของเราเสนอใหนั้นมี

ความแตกตางจากการศึกษาที่โรงเรียนทาง

ฝายโลกเสนอให1 {CCh 202.1}

แนวคิดการศึกษาของเรานั้นคับแคบ

และอยูในระดบัตํา่เกนิไป เราจาํเปนตองเปด

แนวทางใหกวางขึน้และมจุีดมุงหมายทีส่งูสง

ขึ้น การศึกษาที่เปนของแทมีความหมาย

มากกวาการเรียนเพื่อใหจบหลักสูตร การ

ศึกษาที่เปนของแทมีความหมายมากกวา

การเตรียมตัวสําหรับชีวิตในปจจุบัน การ

ศึกษาที่เปนของแทจะตองมีผลตอทั่วทั้งตัว

ของบุคคลนั้นและชวงชีวิตทั้งหมดของเขา

เปนการศึกษาที่พัฒนาศักยภาพอยางสมดุล

ของรางกาย สติปญญาและจิตวิญญาณ

เปนการศกึษาทีต่ระเตรยีมผูเรยีนเพือ่ความสขุ

ของชีวิตแหงการรับใชในโลกนี้และความสุข

ยิ่งๆ ขึ้นแหงการรับใชท่ีกวางไกลออกไปใน

โลกทีก่าํลงัจะมาถงึ2 {CCh 202.2}

ในความหมายสงูสงทีส่ดุแลว งานดาน

ของการศกึษาและพระราชกิจแหงการไถบาป

เปนเรื่องเดียวกัน เพราะการศึกษาก็เปน

เหมอืนกบัการไถบาปที ่“ใครจะมาวางรากอืน่

อีกไม ได แล ว นอกจากที่วางไว แล วคือ

พระเยซคูรสิต” 1 โครนิธ 3:113 {CCh 202.3}

จดุมุงหมายอนัยิง่ใหญของการศกึษา

และการฝกความมีระเบียบของชีวิตคือการ

นํามนุษยกลับมาคืนดีกับพระเจา เพื่อยกชู

และสงเสริมระดับศีลธรรมของเขาใหสูงขึ้น

เพ่ือวาเขาจะสะทอนพระฉายาของพระเจา

ออกมาอีกครั้ง งานนี้สําคัญยิ่งจนพระผูชวย

ใหรอดเองจะตองเสด็จออกจากบัลลังกแหง

สวรรคมายังโลกนี้เพื่อสอนมนุษยวิธีเตรียม

ความพรอมสําหรับชีวิตท่ีล้ําคากวา4 {CCh

202.4}

เปนเรื่องงายมากที่จะลองไปตาม

แผนการ วิธีและธรรมเนียมทางโลก และ

ไมคิดถึงเรื่องของเวลาที่เราดําเนินชีวิตอยู

หรือภารกิจย่ิงใหญท่ีตองทําใหสําเร็จมาก

ไปกวาคนของสมัยโนอาห ครูบาอาจารย

ของเรามีโอกาสตลอดเวลาที่จะเดินตาม

เสนทางอันตรายเชนเดียวกับท่ีชาวยิวเคย

เดินมาแลวโดยทําตามธรรมเนียม กิจวัตร

และประเพณีซึ่งพระเจาไมไดประทานให

บางคนด้ือรั้นและยึดติดกับนิสัยเดิมๆ ท้ัง

หลงใหลกับการศึกษาตางๆ ที่ไมจําเปนไว

อยางมั่นคงราวกับวาความรอดของพวกเขา

นั้นขึ้นกับส่ิงเหลานี้ ในการทําเชนนี้พวกเขา

หนัหลงัใหกบังานพเิศษของพระเจาและมอบ

การศึกษาที่บกพรองและผิดๆ แกนักเรียน5
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{CCh 202.5}

เราควรตองมชีายและหญงิทีม่คีณุสมบตัิ

เพือ่ทาํงานในครสิตจกัรและฝกอบรมเยาวชน

ของเราสําหรับสาขางานที่พิเศษตางๆ เพื่อ

นําจิตวิญญาณเขามาหาพระเยซู โรงเรียนที่

เราจัดตั้งขึ้นจะตองมีวิสัยทัศนในเปาหมายนี้

และไมใชทาํตามระเบียบแบบแผนของโรงเรยีน

สังกัดคริสตจักรอื่นๆ หรือทําตามแบบของ

โรงเรียนฝกอบรมทางศาสนาหรือวิทยาลัย

ทางฝายโลก โรงเรยีนเหลานีต้องมมีาตรฐาน

ที่สูงสงกวา โดยไมใหเปนแหลงกําเนิดหรือ

สนับสนุนความไมซื่อสัตย  จะต องสอน

นักเรียนใหเปนคริสเตียนท่ีมีประโยชนและ

ตองนับถือพระคัมภีรเปนตําราเรียนที่สูงสง

และสาํคญัทีส่ดุ6 {CCh 202.6}

ความรับผิดชอบของคริสตจักร
ในยามคํ่าคืนหน่ึง ดิฉันอยูกับผูรวม

ประชุมกลุมใหญซึ่งทุกคนกําลังเปนทุกขอยู

กับเรื่องของการศึกษา หลายคนตางเสนอ

ความเห็นคัดคานท่ีจะเปล่ียนแปลงรูปแบบ

การศกึษาซ่ึงเปนทีน่ยิมเปนเวลานานแลว ครู

คนหนึ่งที่ทํางานการสอนมายาวนานลุกขึ้น

พดูกบัคนทัง้หลายวา “การศกึษาจะตองเปน

เรื่องที่ทําใหชาวเซเวนธแอดเวนตีสทั้งหมด

สนใจ”7 {CCh 203.1}

คริสตจักรมีภาระพิเศษที่ตองใหการ

ศกึษาและอบรมลกูหลานของครสิตจกัร เพ่ือ

วาพวกเขาจะไมไปรับอิทธิพลจากผูมีนิสัย

คดโกงในโรงเรียนซึ่งพวกเขาเรียนและจาก

ผูที่พวกเขาคบคาสมาคม โลกเต็มไปดวย

ความชัว่และไมเคารพขอกาํหนดของพระเจา

เมอืงใหญตางๆ กลายเปนเมอืงโสโดมไปแลว

และบตุรหลานของเราตองเผชญิกบัความชัว่

มากมายในแตละวัน ผูที่เรียนอยูในโรงเรียน

รัฐจะคบกับคนอื่นๆ อีกมากมายท่ีถูกปลอย

ปละละเลยขาดการอบรมยิง่กวาพวกเขา เดก็

เหลานี้นอกจากไดรับการศึกษาในหองเรียน

แลวยังไดรับการศึกษาจากขางถนนอีกดวย

หัวใจของเยาวชนเกิดความประทับใจไดงาย

และหากพวกเขาไมไดอยูในแวดวงทีม่อีปุนสิยั

ถูกตองแลว ซาตานจะใชเด็กท่ีถูกทอดท้ิง

เหลานี้สรางอิทธิพลตอเยาวชนท่ีไดรับการ

อบรมดกีวา ดวยเหตนุี ้กอนทีผู่ปกครองทีถ่อื

รักษาวันสะบาโตจะตระหนักถึงสิ่งที่เกิดขึ้น

กบัลูกๆ พวกเขากไ็ดรบับทเรยีนความชัว่และ

จติวญิญาณของเดก็เลก็เหลานีก้ถ็กูกดักรอน

ไปเสยีแลว {CCh 203.2}

ดวยเปาหมายที่จะใหลูกๆ ไดรับการ

ศกึษา มหีลายครอบครวัยายไปอยูใกลสถาน

ท่ีตั้งของโรงเรียนใหญ ทั้งๆ ที่พวกเขานา

จะรับใชพระเจาไดดีกวาหากยังคงอยูที่เดิม

พวกเขาควรสนับสนุนคริสตจักรท่ีพวกเขา

เปนสมาชิกอยูดวยการจัดตั้งโรงเรียนประจํา

โบสถเพือ่ใหเดก็ๆ ทีอ่ยูในละแวกเดยีวกนันัน้

ไดรับการศึกษาแบบคริสเตียนในแนวทางที่

นาํไปปฏบิตัใินชวีติได หากพวกเขายงัคงอยู

ในโบสถเล็กจะเปนประโยชนที่ยิ่งใหญกวา

มากทัง้สาํหรบัลูกๆ ตวัเขาเองและพระราชกจิ

ของพระเจาเพราะท่ีนี่ตองการการชวยเหลือ

ของพวกเขาแทนท่ีจะไปยังโบสถใหญท่ีซึ่ง

ไมจาํเปนตองใหพวกเขาชวย ท่ีซึง่มีการทดลอง
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อยูตลอดเวลาเพือ่ดงึพวกเขาใหเฉือ่ยชาฝาย

จติวญิญาณ {CCh 203.3}

ที่ใดก็ตามที่มีผูถือรักษาวันสะบาโต

ไมมาก พอแมทั้งหลายควรรวมตัวกันหา

สถานที่สําหรับจัดตั้งโรงเรียนเพื่อสอนเด็ก

และเยาวชน ควรจดัหาครคูรสิเตยีนทาํหนาที่

เปนผูรับใชที่ถวายตัว เพื่อสอนเด็กๆ และ

นาํพวกเขาใหเปนผูรบัใช8 {CCh 203.4}

เราอยูในพันธสัญญาอันนาเครงขรึม

และศักดิ์สิทธิ์ที่ทําไวกับพระเจาวาจะเล้ียงดู

ลกูๆ ของเราสาํหรบัพระองคและไมใชสาํหรบั

โลก เพื่อสอนพวกเขาไมใหรวมมือกับโลก

แตใหรักและยําเกรงพระเจาและถือรักษา

พระบัญญัติของพระองค พวกเขาควรตอง

รู สึกประทับใจตอความคิดที่วาพวกเขาได

ถูกสรางตามพระฉายาของพระผูสรางและ

พระคริสตทรงเปนแบบอยางที่พวกเขาตอง

ปฏิบัติตาม เราตองใสใจอยางเอาจริงเอาจัง

มากที่สุดเพื่อใหการศึกษาที่ถายทอดความรู

ของการชวยใหรอดและการดําเนินชีวิตและ

อุปนิสัยใหเปนเหมือนเชนของพระเจา9

{CCh 203.5}

เพื่อสนองตอความตองการของคน

ทํางาน พระเจาทรงประสงคใหจัดตั้งศูนย

การศึกษาในหลายประเทศเพื่อใหนักเรียนท่ี

ดูแลววามีอนาคตจะไดรับการศึกษาในสาขา

ความรูตางๆ และความจรงิในพระคมัภรีทีน่าํ

ไปใชใหเกดิประโยชนได ในขณะทีค่นเหลานี้

ออกไปทํางาน พวกเขาจะเสริมคุณคางาน

ที่ตนทําดวยการนําเสนอความจริงเพื่อยุค

ปจจบุนัในทีใ่หมตางๆ ดวย {CCh 203.6}

นอกจากการศึกษาที่ใหกับผูที่ทาง

สํานักงานใหญดั้งเดิมของเราสงออกไปเปน

มชิชัน่นารแีลว คนทองถิน่ทัว่ทกุมมุโลกกค็วร

ไดรับการอบรม เพื่อพวกเขาจะทํางานรับใช

เพื่อนรวมชาติและเพื่อนบานดวยกัน และ

เทาที่เปนไปได และเปนการดีและปลอดภัย

กวาทีใ่หพวกเขารบัการศกึษาในทองทีท่ีพ่วกเขา

จะทํางาน ไมคอยจะไมเปนการดีท่ีสุด ไมวา

ตอผูทํางานเองหรือตอความเจริญกาวหนา

ของงานที่จะใหพวกเขาไปรับการศึกษาใน

ดนิแดนทีไ่กลโพน10 {CCh 204.1}

หากเราตองการยนือยูเบ้ืองหนาบัลลังก

พิพากษาอยางโปรงใสในฐานะคริสตจักร ใน

ฐานะบคุคลแลว เราตองทุมเทความพยายาม

อยางไมสงวนไวมากกวานีเ้พือ่อบรมเยาวชน

ของเราใหเหมาะสมยิ่งขึ้นในการปฏิบัติกิจ

ยิ่งใหญท่ีมอบหมายในมือของพวกเรา เรา

ควรวางแผนงานท่ีชาญฉลาดเพื่อใหสมอง

อันเฉลียวฉลาดของผูท่ีมีความสามารถได

พัฒนา จัดระเบียบวินัยและขัดเกลาใหสูง

ทีส่ดุ เพือ่พระราชกจิของพระครสิตจะไมเกดิ

อปุสรรคสืบเนือ่งจากการขาดทักษะของคนงาน

ผูท่ีจะปฏิบัติกิจดวยความกระตือรือรนและ

ดวยความภกัดี11 {CCh 204.2}

การใหกําลังใจสถาบันของเรา
คณุพอและคณุแมทัง้หลายควรรวมมอื

กับคุณครู ทํางานดวยความเอาใจใสอยาง

แรงกลาเพือ่การกลบัใจของลกูๆ จงใหพวกเขา

บากบั่นท่ีจะคงถนอมรักษาความสนใจฝาย

จติวญิญาณใหสดใหมและครบถวนภายในบาน



และเลีย้งดลูกูๆ ของตนตามวธิแีละคาํตกัเตอืน

ของพระเจา จงใหพอแมสละเวลาสวนหนึ่ง

ในแตละวันเพื่อศึกษาและรวมเรียนกับลูกๆ

ของตน การทําเชนนี ้พอแมจะทาํใหเวลาของ

การศกึษาเปนเวลาแหงความชืน่บานและเกดิ

ประโยชนและดวยวิธีการแสวงหาความรอด

ของลูกเชนนี้ ความมั่นใจของพอและแมจะ

เพิม่ขึน้12 {CCh 204.3}

นกัเรยีนบางคนกลบับานพรอมคาํบน

และคาํตเิตยีนและพอแมและสมาชกิในโบสถ

ก็ใหความสนใจฟงความขางเดียวที่พูดเกิน

ความจริงเหลานี้ จะเปนการดีหากพวกเขา

จะคํานึงวาทุกเรื่องยอมมีสองดาน แตกลับ

กลายเปนวาพวกเขาปลอยใหการรายงาน

ทีไ่มเตม็ปากเหลานีก้อใหเกดิเครือ่งขวางกัน้

ระหวางพวกเขากบัวทิยาลยั จากนัน้พวกเขา

จะเริ่มแสดงออกถึงความกังวล ตั้งคําถาม

และสงสยัถงึวธิกีารดาํเนนิกจิการของวทิยาลยั

อิทธิพลเชนนี้ทําความเสียหายใหญหลวงได

คําพูดแสดงความไมพอใจแพรกระจายได

รวดเรว็เหมอืนโรคระบาด และรอยประทบัลง

บนความคิดลบออกยาก การนําไปพูดตอ

แตละครั้งจะขยายความของเรื่องมากยิ่งขึ้น

จนกลายเปนเรือ่งใหญโต เมือ่ผลการสอบสวน

ปรากฏก็พบวาครูและอาจารยไมมีความผิด

ใดเลย พวกเขาเพียงแตทําหนาท่ีของการ

ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนเทาน้ัน

ซึ่งจําเปนตองปฏิบัติตามอยูแลว หากไมทํา

เชนนั้นศีลธรรมของโรงเรียนก็จะเสื่อมลง

{CCh 204.4}

หากพอแมไปนั่งแทนที่ตําแหนงของ

ครูและรับทราบวาเปนการยากเพียงไรที่จะ

จดัการและวางระเบยีบในโรงเรยีนทีม่นีกัเรยีน

เปนรอยซึ่งแตละคนอยูในระดับชั้นเรียนและ

มีความคิดที่แตกตางกัน เมื่อหวนกลับมา

ไตรตรองใหดแีลว พวกเขาอาจจะเหน็แตกตาง

จากเดมิ พวกเขาควรคํานงึดวยวาเดก็บางคน

ไมเคยรับการอบรมเรื่องระเบียบวินัยจาก

ท่ีบานเลย มีแตคอยถูกตามใจและไมเคย

ถูกสอนใหเชื่อฟง จะเปนประโยชนตอเด็ก

เหลานี้มากหากสามารถแยกพวกเขาหาง

จากพอแมที่ไมมีความรับผิดชอบและนําไป

ฝกอบรมกฎระเบียบอยางเขมงวดเชนเดียว

กบัทหารในกองทพั นอกเสยีจากวาเราจะทาํ

อะไรใหกับเด็กเหลานี้ท่ีถูกพอแมไมซื่อสัตย

ละเลยอยางนาเศราใจแลว พวกเขาจะไมมทีาง

ไดรับการยอมรับของพระเยซู นอกเสียจาก

วาจะตองนาํอาํนาจในการควบคมุบางอยางมา

ใชกบัพวกเขา พวกเขาจะเปนคนไรประโยชน

ในชีวิตนี้และไมมีส วนในชีวิตภาคหนา13

{CCh 204.5}

พอแมมากมายทําผิดพลาดในเรื่อง

ไมสนับสนุน [เห็นดวยกับ] ความพยายาม

ของครทูีซ่ือ่สตัยมคีณุธรรม เยาวชนและเดก็

ทีม่กีารรบัรูทีไ่มสมบรูณแบบและการวนิจิฉยั

ท่ียังไมพัฒนานั้นไมอาจเขาใจถึงแผนงาน

และวธิกีารทัง้หมดของครไูด แตเมือ่พวกเขา

เลาเรือ่งทีพ่ดูและทาํในโรงเรยีนทีบ่าน พอแม

จะนําเรื่องเหลานี้มาปรึกษาในแวดวงของ

ครอบครัว จะมีการตําหนิแนวทางปฏิบัติ

ของคณุครอูยางไมมกีารยบัยัง้ ในกรณเีชนนี้
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ลูกๆ เรียนรูบทเรียนที่พวกเขาไมอาจทิ้งสิ่ง

ที่เรียนรู ไปไดงายๆ เมื่อใดที่พวกเขาตอง

ปฏิบัติตามกฎระเบียบท่ีไมคุนเคยหรือตอง

ใสใจกับการเรียนหนัก พวกเขาก็จะเขาหา

พอแมที่ไมรอบคอบเพ่ือขอความเห็นใจและ

การตามใจ ดงันัน้ วญิญาณแหงความไมสงบ

และความไมพอใจจงึถกูสนบัสนนุใหกอตวัขึน้

โรงเรียนในองครวมก็จะไดรับผลกระทบจาก

อิทธิพลของการเสื่อมทางศีลธรรมน้ีและ

ภาระของครกูจ็ะหนักยิง่ขึน้ แตความเสียหาย

ที่หนักที่สุดตกอยูกับเด็กที่พอแมจัดการ

ผิดพลาด อุปนิสัยบกพรองเหลานี้แทนที่จะ

แกไขใหดีดวยการอบรมท่ีเหมาะสม กลับ

ถูกปลอยใหแข็งแกร งขึ้นตามกาลเวลา

จนสรางรอยดางพรอยและบางทีทําลาย

ศกัยภาพของผูเปนเจาของ14 {CCh 205.1}

ครูอยูใตวินัยของพระเจา 
พระเจาทรงทํางานรวมมือกับครูผู 

อุทิศตนทุกคนและจะเปนประโยชนตอตัว

ครูเองที่ตระหนักถึงเรื่องนี้ ครูผู สอนที่อยู 

ใตวินัยของพระเจาจะไดรับพระคุณและ

ความจรงิและความกระจางโดยทางพระวญิญาณ

บริสุทธิ์เพื่อสงตอไปยังเด็กๆ พวกเขาอยู

ภายใตพระเจาพระอาจารยผู ย่ิงใหญท่ีสุด

ที่โลกรู จักมาอยู เสมอ และเปนเรื่องที่ไม

เหมาะสมเพียงไรหากพวกเขาจะมีจิตใจ

ทีไ่รความปราน ีมีเสยีงดงัตะคอกเตม็ไปดวย

อารมณ หงุดหงิด ในสภาพเชนนี้พวกเขาจะ

ปลูกฝงความบกพรองเหลาน้ีตอไปยังเด็ก

อยางถาวร {CCh 205.2}

โดยทางพระวญิญาณบริสทุธิ ์พระเจา

ทรงสื่อกับจิตวิญญาณ ในขณะท่ีคุณศึกษา

เรยีนรู จงอธษิฐานวา “ขอเบกิตาขาพระองค

เพื่อขาพระองคจะเห็นสิ่งมหัศจรรยจาก

พระธรรมของพระองค” สดดุ ี119:18 เมือ่ครู

วางใจในพระเจาดวยการอธษิฐาน พระวญิญาณ

ของพระคริสตจะเสด็จลงมาเหนือเขา และ

โดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระเจาจะ

ทรงประกอบกิจในความคิดของนักเรียน

พระวญิญาณบรสิทุธิท์รงเตมิความหวงั กาํลงัใจ

และภาพเรือ่งราวของพระคมัภรีลงสูความคดิ

และหัวใจ สิ่งเหลานี้จะสื่อไปถึงนักเรียน

ความสําคัญของพระวจนะแหงความจริงจะ

เพิม่ขึน้ มคีวามหมายกวางและครบถวนซึง่เขา

ไมเคยใฝฝน ความงดงามและคณุงามความดี

ของพระวจนะของพระเจามีฤทธานุภาพ

เปลี่ยนแปลงความคิดและอุปนิสัย ประกาย

ความรักของสวรรคจะตกลงในหัวใจของเด็ก

เปนเชนด่ังแรงดลใจ เราอาจนําเด็กนับรอย

นบัพนัมาหาพระครสิตหากเราจะทาํงานเพือ่

เขาเหลานัน้15 {CCh 205.3}

กอนที่มนุษยจะฉลาดอยางแทจริง

พวกเขาตองตระหนักวาพวกเขาตองพึ่ง

พระเจาและเปยมดวยพระปญญาของพระองค

พระเจาทรงเปนท้ังแหลงกําเนิดของปญญา

และฤทธานภุาพฝายวญิญาณ บรุษุผูยิง่ใหญ

ที่สุดที่ก าวไปถึงจุดสูงสุดอันน าทึ่งทาง

วิทยาศาสตรนั้นเปรียบเทียบไมไดกับยอหน

ที่พระเจาทรงรัก หรืออัครทูตเปาโล มนุษย

กาวไปถงึมาตรฐานสงูสดุไดกต็อเมือ่นาํกาํลงั

ทางปญญามารวมเขากบักาํลงัฝายจติวญิญาณ
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ผูทีท่าํเชนนีไ้ด พระเจาจะทรงรบัเปนคนงาน

รวมกบัพระองคในการฝกอบรมทางสตปิญญา16

{CCh 205.4}

งานสาํคญัทีส่ดุของสถาบนัการศกึษา

ของเราในเวลาน้ีคือการกําหนดใหโลกเห็น

ถึงแบบอยางในการถวายเกียรติแดพระเจา

ทูตสวรรคศักดิ์สิทธิ์จะคอยควบคุมงานนี้โดย

ผานตัวแทนมนุษย และทุกแผนกจะตอง

มีรอยประทับความเปนเลิศของพระเจา17

{CCh 206.1}

คุณสมบัติของครูในโรงเรียน
จงสรรหาชายท่ีเขมแข็งเปนครูใหญ

ในโรงเรียนของคุณ ชายที่มีรางกายแข็งแรง

จะชวยใหเขาทํางานละเอียดของการเปน

ผูเครงครดัในระเบยีบวนิยั ชายทีม่คีณุสมบตัิ

ในการฝกอบรมนักเรียนใหมีนิสัยเรียบรอย

มีระเบียบ และขยัน จงทํางานอยางละเอียด

ถี่ถวนในทุกงานท่ีคุณทํา หากคุณสัตยซ่ือ

ในการสอนสายงานปกติทั่วไป นักเรียน

หลายคนของคุณจะสามารถมุ งไปทํางาน

ดานขายหนังสือ เปนบรรณากรและเปน

ผูประกาศขาวประเสรฐิไดโดยตรง เราไมจาํเปน

ตองคิดวาคนงานท้ังหมดจะตองมีการศึกษา

ขัน้สงู18 {CCh 206.2}

ในการเลือกครู เราควรตระหนักวา

เรื่องนี้สําคัญมากเหมือนเชนการเลือกผูที่มา

รับใชพันธกิจของพระเจา ผูที่เขาใจถึงเรื่อง

ของอุปนิสัยควรไดรับการคัดเลือก เพราะวา

เราจาํเปนตองมผีูทีม่คีวามสามารถดทีีส่ดุเทา

ที่จะคัดเลือกไดมาเพื่อสอนและหลอหลอม

สตปิญญาของเยาวชน และเพือ่ทาํงานหลาย

ดานทีค่รขูองโรงเรยีนโบสถของเราจะตองทาํ

จงอยานําผูที่ดอยและคับแคบทางสติปญญา

มาทาํหนาทีน่ีใ้นโรงเรยีนใดโรงเรยีนหนึง่ของ

เรา จงอยานาํครทูีอ่ายนุอย ดอยประสบการณ

และไรความสามารถในการจัดการมาดูแล

เด็กๆ เพราะความพยายามของพวกเขาจะ

นาํไปสูความไมเปนระเบยีบ19 {CCh 206.3}

ไมควรจดัจางครคูนใดคนหนึง่นอกจาก

วาคณุมหีลกัฐานจากการทดสอบและทดลอง

งานทีร่บัรองวาเขาเปนคนรกัพระเจาและกลวั

ที่จะทําใหพระเจาไมทรงพอพระทัย หากครู

ผานการอบรมจากพระเจา หากบทเรียนที่

เขาเรยีนทกุวนัมาจากโรงเรยีนของพระครสิต

แลว พวกเขาจะทาํงานในแนวทางของพระครสิต

พวกเขาจะเอาชนะและชกันาํคนมาหาพระครสิต

เพราะเดก็และเยาวชนทกุคนนัน้มคีายิง่นกั20

{CCh 206.4}

นสิยัและหลกัการของครมูคีวามสาํคญั

ยิ่งกวาคุณสมบัติทางดานวิชาความรู หาก

เขาเปนคริสเตียนที่จริงใจ เขาจะเขาใจถึง

ความจําเปนในการใสใจอยางเทาเทียมกัน

ตอการศึกษาดานกายภาพ จิตใจ ศีลธรรม

และจิตวิญญาณของลูกศิษยของตน เพื่อ

ทุมเทแรงโนมนาวท่ีถูกตอง พวกเขาควรมี

ความสามารถในการควบคุมตนเองอยาง

สมบรูณ และจติใจของพวกเขาเองควรเปยม

ลนดวยความรักที่มีตอนักเรียนซึ่งจะเห็นได

จากใบหนา คําพูดและการกระทําของเขา21

{CCh 206.5}
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ผูเปนครูควรประพฤติตนเปนสุภาพ

บรุษุแบบครสิเตยีนอยูตลอดเวลา เขาควรยดึ

ทาทีเปนมิตรและเปนท่ีปรึกษาตอนักเรียน

ของตน หากคนทั้งหมดของเรา--คุณครู

ศาสนาจารย และอาสาประกาศ--จะบมเพาะ

จติวญิญาณแหงความเอือ้อาทรแบบครสิเตยีน

แลว พวกเขาจะเขาถึงหัวใจของคนทั้งหลาย

ไดอยางรวดเร็ว จะนําคนอีกมากมายเขามา

ศกึษาและรบัความจรงิ เมือ่ใดทีค่ณุครทูกุคน

หยุดสนใจตนเองและเขาใจอยางลึกซึ้งถึง

ความสาํเรจ็และความเจรญิของนักเรยีนของ

ตนและตระหนักวาพวกเขาเปนสมบัติของ

พระเจาและเขาจะตองรายงานอทิธพิลของตน

ที่มีผลตอความคิดและอุปนิสัยของนักเรียน

แลว เมือ่นัน้เราจะมโีรงเรยีนทีเ่หลาทตูสวรรค

ชืน่ชอบทีจ่ะอยูรวมดวย22 {CCh 206.6}

โรงเรียนโบสถของเราตองการครูที่มี

คุณสมบัติดานศีลธรรมในระดับสูง เปนผูที่

วางใจได ผูที่มีความเชื่อมั่นคง และเปนคน

ทีม่ไีหวพริบและความอดกลัน้ ผูทีด่าํเนนิชวีติ

กบัพระเจาและละเวนจากลกัษณะทาทางของ

ความชัว่ทัง้หลาย {CCh 207.1}

การจัดครูที่หย่ิงยโสและไมรักผู อื่น

มาดูแลเด็กเล็กของเราเปนเรื่องที่เลวรายนัก

ครูที่มีคุณสมบัติเชนน้ีจะนําความเสียหาย

อยางใหญหลวงมาสูผูทีอ่ยูในวยักาํลงัพฒันา

อปุนสิยัอยางรวดเรว็ หากครไูมยอมนอบนอม

ตอพระเจา หากพวกเขาไมมคีวามรกัใหเดก็ๆ

ทีเ่ขาตองดแูลแลว หรอืหากพวกเขาลาํเอยีง

เขาขางผูที่ตนพอใจแลว และแสดงถึงความ

ไมใสใจตอผูที่นารักนอยกวาแลว หรือตอผู

ที่ซุกซนและขี้อายแลว จงอยารับคนเชนนี้

เขาทํางาน เพราะผลงานของเขาจะมีแต

การสูญเสียจิตวิญญาณสําหรับถวายแด

พระครสิต {CCh 207.2}

โดยเฉพาะกบัเด็กๆ แลว จําเปนตอง

มีครูที่สุขุมเยือกเย็นและเมตตาที่แสดงถึง

ความอดทนและความรักตอผู ที่ต องการ

สิง่เหลานีม้ากทีส่ดุ23 {CCh 207.3

หากครูไมตระหนักถึงความจําเปน

ของการอธิษฐานและการถอมตนตอเบื้อง

พระพกัตรของพระเจาแลว พวกเขาจะสญูเสยี

แกนแทของการศกึษา24 {CCh 207.4}

เราไมอาจมองขามความสําคัญของ

คณุสมบตัฝิายกายของครไูปได เพราะสขุภาพ

ย่ิงสมบูรณมากเพียงใด งานที่พวกเขาทําก็

จะยิ่งดีเลิศเพียงนั้น สมองจะไมแจมใสพอ

ทีจ่ะคดิและแขง็แรงพอทีจ่ะทาํงานหากกาํลงั

ฝายกายยังตองเจ็บปวยจากความออนแอ

และเปนโรค หวัใจไดรบัผลกระทบจากสมอง

แตเมื่อกําลังฝายกายออนแอลง สมองก็จะ

สญูเสยีความกระฉบักระเฉง ชองทางทีน่าํไปสู

อารมณและจดุมุงหมายอนัสงูสงจงึสะดดุ และ

ครทูานนีจ้ะแยกแยะระหวางความถกูตองและ

ความผิดไดนอยลง เมื่ออยูภายใตสุขภาพที่

เจ็บออดๆ แอดๆ ไมใชเปนเรือ่งงายเลยท่ีจะ

รกัษาความอดกลัน้และมอีารมณทีแ่จมใสหรอื

ทําตัวใหเปนคนซื่อสัตยและยุติธรรมได25

{CCh 207.5}

พระคัมภีรในการศึกษาแบบคริสเตียน
เม่ือใชเปนเครื่องมือในการฝกฝนสติ
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ปญญา พระคมัภีรเปนหนงัสอืท่ีใหประสทิธผิล

มากกวาตําราอื่นใด หรือตําราอื่นทั้งหมด

นํามารวมกัน หัวขอเรื่องที่หลากหลายและ

มากมาย ถอยคําท่ีกลาวไวอยางเรียบงาย

และสงางาม ความงดงามของคาํอปุมาตางๆ

ลวนเรงและยกระดับความนึกคิดอยางที่ไมมี

สิง่อืน่ใดทาํได ไมมกีารศกึษาใดทีจ่ะมอบพลงั

ทางปญญาไดดั่งเชนความพากเพียรในการ

ไขวควาความจรงิอนันาทึง่ทีส่าํแดงไว สตปิญญา

ทีส่มัผสักบัความนกึคดิของพระเจาจงึไมอาจ

ทาํสิง่อืน่ไดนอกจากขยายใหกวางออกไปและ

เขมแขง็ขึน้ {CCh 207.6}

สิง่ทีย่ิง่ใหญกวานัน้อกีคอืพลงัอาํนาจ

ของพระคัมภีรในการพัฒนาลักษณะตาม

ธรรมชาตฝิายจติวญิญาณ มนษุยถกูสรางขึน้

เพือ่สามคัคธีรรมกบัพระเจา ดวยสามคัคธีรรม

เชนนีเ้ทานัน้ท่ีพวกเขาจะพบชวีติและการพฒันา

ที่แทจริงของตนเอง มนุษยถูกสรางขึ้นเพ่ือ

คนหาความสุขสูงสุดในองคพระผูเปนเจา

พวกเขาไมอาจหาสิ่งอื่นใดมาดับกิเลสของ

จิตใจไดและเติมเต็มความกระหายใหพึง

พอใจได ผูทีศ่กึษาพระวจนะของพระเจาดวย

วิญญาณที่จริงใจและสอนกันไดและแสวงหา

เพื่อเขาใจความจริง จะสัมผัสกับพระเจา

พระผู ทรงเปนแหลงตนกําเนิดพระคัมภีร

และโอกาสพัฒนาของเขาจะไมมีขีดจํากัด

ยกเวนการเลอืกของเขาเอง26 {CCh 207.7}

จงอยาถอืวาการทองจาํขอพระคมัภรี

สําคัญตางๆ ที่เชื่อมโยงกับบทเรียนเปน

ภาระ แตใหถอืวาเปนสทิธพิเิศษ ถงึแมความจาํ

ในระยะแรกอาจบกพรองแตจะเขมแข็งขึ้น

เมื่อมีการฝกฝนตอไป จนระยะหนึ่งผานไป

คุณจะชื่นชอบกับการเก็บสะสมพระคําแหง

ความจริง และนิสัยเชนนี้จะพิสูจนถึงคุณคา

สูงสุดตอการเติบโตฝายจิตวิญญาณ27 {CCh

207.8}

อันตรายของการสงเด็กอายุนอยเกินไป
ไปโรงเรียน

เช นเดียวกับผู ที่อาศัยอยู ในสวน

เอเดนเรียนรูจากสรรพสิ่งในธรรมชาติ เชน

เดียวกับโมเสสทําความเขาใจคําท่ีจารึกดวย

พระหัตถของพระเจาบนที่ราบสูงและภูเขา

อาราเบียและเด็กนอยเยซูบนเนินเขาแหง

เมอืงนาซาเรธ็นัน้ เดก็ๆ ทกุวนันีเ้รยีนรูเรือ่ง

ของพระองคดวยวิธีเดียวกันนี้ ส่ิงท่ีตามอง

ไมเห็นอธิบายไดดวยสิ่งที่มองเห็นดวยตา

{CCh 208.1}

เทาที่พอจะทําได ใหจัดเด็กต้ังแต

เยาววยัทีส่ดุไปอยูในสถานทีซ่ึง่เราเปดหนงัสอื

บทเรียนอันวิเศษนี้ต อหนาพวกเขาได29

{CCh 208.2}

อยาสงเด็กนอยของคุณเขาเรียนเร็ว

เกนิไป คณุแมควรระมดัระวงัถงึเรือ่งความไว

วางใจของเธอที่จะปลอยลูกไปอยูในมือของ

ผูอ่ืนเพือ่หลอหลอมสมองของลกูตัวนอยของ

ตน พอแมควรตองเปนครูท่ีดีท่ีสุดของลูกๆ

ของตนจนพวกเขามีอายุ 8 หรือ 10 ขวบ

หองเรียนของพวกเขาควรเปนที่กลางแจง

อยูทามกลางดอกไมและฝูงวิหค และตํารา

ของพวกเขาควรเปนขุมทรัพยธรรมชาติ

ทนัทีท่ีสมองของลูกๆ เร่ิมตนเรียนรูได พอแม
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ควรเปดหนงัสอืธรรมชาตยิิง่ใหญของพระเจา

ออกตอหนาพวกเขา บทเรียนเหลาน้ีท่ีสอน

ทามกลางสิง่แวดลอมเชนนีไ้มอาจลมืไปไดใน

เรว็วนั29 {CCh 208.3}

การสงเดก็ๆไปโรงเรยีนในวยัเลก็เกินไป

ไมเพียงทําใหสุขภาพทางกายและความคิด

เปนอันตรายเทานั้น แตยังเปนผูพายแพใน

มุมมองดานศีลธรรมดวย พวกเขามีโอกาส

ที่จะคบเด็กๆ ที่ไมไดผานการอบรมทาง

มารยาท พวกเขาจะถูกผลักลงไปสู สังคม

ที่หยาบกรานและเกเร สังคมที่พูดปด สบถ

สาบาน ลักขโมยและหลอกลวงและเปนคน

ที่ชื่นชอบกับการสงถายความรูในเรื่องชั่วแก

ผูทีม่อีายนุอยกวาตวัเอง หากปลอยเดก็เลก็ๆ

ไวดวยกนั พวกเขาจะเรยีนรูเรือ่งไมดเีรว็กวา

ที่จะเรียนรูเรื่องดี นิสัยเลวเขาไดดีกับความ

ตองการตามธรรมชาติของหัวใจและสิ่งที่

เด็กเล็กเหลานี้มองเห็นจะฝงลึกในสมองของ

พวกเขาและเมลด็พนัธุไมดทีีห่วานลงในหวัใจ

อันออนวัยจะฝงรากลึกและเติบใหญกลาย

เปนหนามแหลมคมท่ีจะทิ่มแทงหัวใจพอแม

ใหปวดราวได30 {CCh 208.4}

ความสําคัญของการฝกฝนหนาที่ของ
ชีวิตที่เปนประโยชน

เวลานี้มีความคลายคลึงกับสมัยของ

ชนชาตอิสิราเอล เยาวชนทกุคนจะตองไดรบั

การฝกสอนเรือ่งหนาทีข่องชวีติทีเ่ปนประโยชน

แตละคนควรหาความรูในบางสาขาทีเ่กีย่วกบั

งานฝมือซึ่งหากจําเปนแลวเขาอาจใชเปน

เครือ่งมอืหาเลีย้งชพีได เรือ่งนีเ้ปนเรือ่งสาํคัญ

ไมใชเพียงเพื่อปกปองความไมแนนอนของ

ชีวิต แตเพื่อผลท่ีมีตอการพัฒนาทางกาย

ความคดิและศลีธรรมดวย {CCh 208.5}

ในโรงเรยีนของเราควรมวิีชาอตุสาหกรรม

ตางๆ การสอนดานอตุสาหกรรมนัน้ควรรวม

เรือ่งบญัช ีชางไมและความรูทัง้หมดทีเ่กีย่วกบั

การเกษตร ควรตระเตรียมงานสอนการเปน

ชางโลหะและชางทาสี ชางทํารองเทาและ

การทาํอาหาร การทาํขนมอบตางๆ การซกัรดี

ปกชุนเสื้อผา พิมพดีดและงานพิมพ ความ

สามารถแตละแขนงท่ีอยูภายใตการควบคุม

ของเรานั้นจะตองนํามารวมไวในงานฝก

อบรมนี้ เพื่อใหนักเรียนออกไปอยางเพียบ

พรอมเพื่อหนาที่ของชีวิตที่เปนประโยชน

{CCh 208.6}

มงีานมากมายทีเ่ราควรจดัใหนกัเรยีน

หญงิเพือ่ใหพวกเขารับการศึกษาท่ีกวางขวาง

และเปนประโยชน ควรสอนเรื่องการตัด

เย็บผ าและการทําสวนครัวแก พวกเขา

การปลกูไมดอกและตนสตรอเบอรรี ่ดวยการ

ทําเชนนี้ พวกเขาจะไดรับการอบรมในงาน

ที่เปนประโยชนและยังไดออกกําลังกาย

กลางแจงอกีดวย31 {CCh 209.1}

ควรเนนเรือ่งอทิธพิลของความคดิทีม่ี

ตอรางกายรวมทั้งผลกระทบของรางกายที่มี

ตอความคดิ ความกระฉบักระเฉงทางปญญา

กระตุนพลงัไฟฟาของสมอง ทาํใหทัง้ระบบมี

ชวีติชวีาจงึเปนผูชวยอนัลํา้คาในการตอตาน

โรคภยัไขเจบ็ {CCh 209.2}

มคีวามจรงิทางดานสรรีวทิยาทีป่รากฏ

อยูในพระคมัภรี ความจรงิทีเ่ราควรพจิารณา--
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“ใจราเริงเปนยาอยางดี” สุภาษิต 17:2232

{CCh 209.3}

เพือ่ใหเดก็และเยาวชนมสีขุภาพดคีอื

มีความเบกิบานใจ ความราเรงิและกลามเนือ้

และสมองที่พัฒนาอยางดีน้ันควรใหพวกเขา

ไปอยูกลางแจงและมีกิจกรรมการงานและ

ความบนัเทงิทีถ่กูควบคมุดแูลอยางดทีาํ เดก็

และเยาวชนทีเ่ราเอามาไวในโรงเรยีนและถกู

จํากัดใหอยูกับหนังสือจะมีรางกายที่แข็งแรง

ไมได การใชสมองในการเรียนโดยไมมีการ

ออกกําลังควบคูกันไปจะมีแนวโนมดึงเลือด

สวนใหญไปสูสมองและทําใหการไหลเวียน

ของเลือดทั่วรางกายในระบบการหมุนเวียน

ไมสมดลุ สมองมเีลอืดมากเกนิไปและอวยัวะ

สําคัญอื่นๆ มีเลือดนอยไป จะตองมีกฎ

ควบคมุชัว่โมงเรยีนของเดก็และเยาวชนและ

ใชเวลาบางสวนเพื่อใหทํางานดวยแรงกาย

และหากนิสยัการรบัประทานอาหาร การแตง

กายและการนอนหลบัเปนไปตามกฎทางกาย

แลว พวกเขาจะไดรับการศึกษาท่ีไมทําให

สขุภาพกายและสมองเสยีไป33 {CCh 209.4}

ศักดิ์ศรีของการทํางาน
เยาวชนควรตองถกูนาํพาใหมองเหน็

ศักดิ์ศรีที่แทจริงของการทํางาน แสดงให

พวกเขาเห็นวาพระเจาทรงประกอบกิจอยู

ตลอดเวลา ทุกสิ่งในธรรมชาติลวนทํางาน

ของตนตามท่ีไดรบัมอบหมาย การเคลือ่นไหว

มีอยู ทุกแหงหนทั่วสรรพสิ่งแหงการทรง

สรางของพระองค เพ่ือที่จะใหพันธกิจของ

เราประสบความสําเร็จ เราจําเปนตองมีการ

เคลือ่นไหว34 {CCh 209.5}

การใชแรงงานทางกายควบคูไปกับ

การใชสมองเพื่อใหเกิดประโยชนเปนการ

ฝกวินัยของชีวิตท่ีเปนประโยชน เติมแตงให

หวานชืน่ใจอยูเสมอดวยการตรกึตรองทีเ่สรมิ

คุณคาและอบรมสมองกับรางกายใหพรอม

ยิง่ขึน้ในการทาํงานทีพ่ระเจาทรงวางแผนงาน

ไวใหมนษุยทาํในสายงานตางๆ35 {CCh 209.6}

ไมมีสักคนในทามกลางพวกเราที่จะ

อายเมื่อตองลงมือทํางานเล็กหรือต่ําตอย

เพียงไรก็ตาม การทํางานจะยกระดับจิตใจ

ใหสูงสงาขึ้น ทุกคนท่ีทํางานดวยสมองและ

มือเปนชายและหญิงที่ทํางานทําการ และ

ทุกคนทํางานในหนาที่ของตนและใหเกียรติ

แกศาสนาของตนไดอยางเทาเทียมกันไมวา

เขาจะซักเสื้อผาหรือลางถวยชามหรือเขา

รวมการประชุม ในขณะท่ีลงมือทํางานอยาง

ธรรมดาที่สุด จิตใจของเขาจะถูกยกชูใหสูงขึ้น

และเทิดทูนดวยความคิดอันบริสุทธิ์และ

ศักดิ์สิทธิ์ได36 {CCh 209.7}

เหตุผลยิ่งใหญเหตุผลหนึ่งที่ทําให

การใชแรงงานถูกดูหม่ินเกิดจากการทํางาน

อยางขอไปทีและไมใชความคิด ทําไปเพราะ

ความจาํเปน ไมไดทาํเพราะเลอืกทีจ่ะทาํ คน

ทาํงานไมใสใจกบังานทีท่าํ พวกเขาไมเคารพ

ตนเองจงึไมสามารถใหผูอืน่เคารพพวกเขาได

การฝกหัดงานดานฝมือแกไขขอผิดพลาด

นี้ได เปนการพัฒนานิสัยของความถูกตอง

แมนยําและความละเอียดรอบคอบ นักเรียน

ควรเรยีนรูไหวพรบิและความมรีะบบ พวกเขา

ควรเรียนรูที่จะประหยัดเวลาและใหทุกการ
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เคลือ่นไหวเปนไปอยางมีความหมาย พวกเขา

จะตองไมเพียงแคไดรับการสอนถึงวิธีที่ดี

ที่สุดแตควรไดรับแรงดลใจใหมีความทะเยอ

ทะยานในการปรับปรุงใหดีขึ้นอยางตอเนื่อง

ขอใหพวกเขาตั้งเปาหมายเพื่อจะไดผลงาน

ทีพ่วกเขาทาํมคีวามสมบรูณทีส่ดุเทาทีส่มอง

และมือของมนษุยทีจ่ะทาํได37 {CCh 209.8}

การปลอยเด็กใหเติบโตขึ้นอยาง

เกียจครานนั้นเปนบาป จงใหพวกเขาออก

กาํลังแขนขาและกลามเนือ้ แมจะทาํใหพวกเขา

เหนื่อยออนไปบางก็ตาม หากพวกเขาไมได

ทาํงานจนหมดแรงแลว ความเหนือ่ยออนจะ

เปนอนัตรายตอพวกเขามากกวาเปนอนัตราย

ตอคุณไดอยางไร? อาการเหน่ือยออนและ

อาการหมดแรงนั้นแตกตางกันพอสมควร

เด็กๆ ตองการเปล่ียนงานและชวงเวลา

พักบอยครั้งกวาผูใหญ แมแตในขณะท่ียัง

เปนเดก็เยาววยั พวกเขาเริม่เรยีนรูการทาํงาน

และมีความสุขในใจวาพวกเขาทํางานที่มี

ประโยชน พวกเขาจะหลับสบายหลังการ

ทํางานที่มีประโยชนและจะสดชื่นพรอมท่ีจะ

ทาํงานของวนัตอไป38 {CCh 210.1}

ไมควรทิ้งภาษาแม 
ในทกุแขนงของการศกึษา มเีปาหมาย

ที่จะตองไดมาซึ่งมีความสําคัญกวาแคการ

เรียนรูแตทางดานเทคนิค ยกตัวอยางเรื่อง

ของภาษา ความสามารถในการเขยีนและพดู

ภาษาแมของตนเองไดอยางคลองแคลวและ

แมนยํานั้นมีความสําคัญกวาการเรียนภาษา

ตางประเทศ ไมวาจะเปนภาษาท่ียังใชอยู

หรือเปนภาษาที่ตายแลวก็ตาม แตไมมีการ

อบรมใดทีไ่ดรบัจากความรูทางกฎไวยากรณ

จะเทียบความสําคัญเทากับการศึกษาภาษา

จากมุมมองที่สูงกวา ในระดับหนึ่งแลว การ

ศึกษานี้ที่ผูกติดกับความผาสุกและความ

ทกุขโศกของชวีติ39 {CCh 210.2}

ผลงานของคนชางสงสัยเปนเร่ืองตอง
หามของพระเจา

เปนพระประสงคของพระเจาหรือไม

ท่ีจะใหเรายกชูหลักการเทียมเท็จ เหตุผล

จอมปลอมและการหลอกลวงของซาตาน

ไวอยู เบื้องหนาความคิดของเยาวชนและ

เด็กของเรา? ทัศนคติแนวคิดของคนนอก

ศาสนาและนอกรีตสมควรถูกนํามาเสนอให

กับนักเรียนของเราวาเปนวิชาเสริมอันทรง

คณุคาสําหรบัคลงัความรูของพวกเขากระนัน้

เชียวหรือ? ผลงานของคนชางสงสัยที่ฉลาด

หลักแหลมท่ีสุดเปนผลงานท่ีไดจากสมอง

ของคนที่นอกใจไปรับใชศัตรู และผูที่อางตน

เปนนกัปฏริปู เปนผูทีล่งแรงนาํเดก็และเยาวชน

ไปในทางทีถ่กูตอง บนเสนทางทีจ่ดัเตรยีมไว

ใหคนท่ีพระเจาทรงไถใหรอดแลวเดิน คิดได

อยางไรวาพระเจาทรงประสงคใหพวกเขาเสนอ

ใหเยาวชนศกึษาในเรือ่งทีน่าํเสนอพระลกัษณะ

ของพระเจาคลาดเคลื่อนและจัดวางพระองค

ไวใตแสงสวางจอมปลอม ควรหรือท่ีความ

รูสึกของผูไมเชื่อพระเจา ความคิดเห็นของ

คนเสเพลไดรับการสนับสนุนวามีคุณคา

สมควรทีน่กัเรยีนควรเอาใจใส เพยีงเพราะเปน

ผลิตผลของผูที่โลกยกยองวาเปนนักคิดที่



ยิ่งใหญกระนั้นหรือ? ควรหรือท่ีผูอางตนวา

เปนผูเชื่อพระเจาจะรวบรวมขอคิดเห็นและ

ความรูสึกของนักเขียนท่ีไมผานการชําระให

บรสิทุธิเ์หลานีน้าํมาเทดิทนูคลายอญัมณลีํา้คา

ที่สมควรสะสมไวในคลังสมองกระนั้นหรือ?

พระเจาทรงหามเดด็ขาด!40 {CCh 210.3}

ผลของการศึกษาแบบคริสเตียน
เหมือนเชนเด็กทั้งหลายที่รองเพลง

ในพระวหิารวา “โฮซนันา ขอใหทานผูทีเ่สดจ็

มาในพระนามขององคพระผู เปนเจาทรง

พระเจริญ” มาระโก 11:9 ในยุคสุดทายนี้

เสยีงของเด็กจะดังขึน้เพือ่ประกาศขาวคําเตอืน

สุดทายใหโลกที่กําลังพินาศเหมือนกัน เมื่อ

ผูมีปญญาชาวสวรรคเห็นวามนุษยจะไมได

รับอนุญาตใหเสนอความจริงอีกตอไปแลว

พระวิญญาณของพระเจาจะเสด็จมาเหนือ

เดก็ๆ และพวกเขาจะลงแรงประกาศความจรงิ

ซึง่คนงานรุนผูใหญไมอาจทาํไดเพราะทางของ

พวกเขาถกูปดกัน้ {CCh 210.4}

พระเจาทรงสถาปนาโรงเรียนโบสถ

ของเราใหเปนสถานที่เตรียมเด็กๆ เพื่อ

ทํางานที่ยิ่งใหญ ณ ท่ีแหงน้ีเด็กๆ จะไดรับ

การสั่งสอนในเรื่องความจริงพิเศษสําหรับ

ยุคนี้และงานมิชชั่นนารีที่ลงมือปฏิบัติได

จะตองเกณฑพวกเขาเขารวมกองทพัคนงาน

เพื่อชวยเหลือคนเจ็บปวยและคนท่ีตกอยูใน

ความทกุขยาก เดก็ๆ เขารวมในงานประกาศ

ทางการแพทยไดและดวยการลงแรงที่น่ัน

นิดที่นี่หนอยพวกเขาจะทําใหงานคืบหนา

ตอไป การรวมลงแรงของพวกเขาอาจจะมี

เพียงเล็กนอย แตดวยความชวยเหลือเล็ก

นอยทกุเรือ่งและการทุมเทของพวกเขาจะนาํ

จิตวิญญาณมากมายกลับไปหาความจริงได

โดยผานทางพวกเขา ขาวสารของพระเจา

จะถูกประกาศออกไปและบอกประชาชาติ

ท้ังหลายถึงสุขภาพแหงการชวยใหรอดของ

พระองค ดงันัน้ จงใหครสิตจกัรแบกภาระให

กบัลกูแกะในฝงู จงใหเดก็ๆ ไดรบัการศกึษา

และการฝกอบรมเพื่อทํางานรับใชพระเจา

เพราะพวกเขาเปนมรดกของพระผูเปนเจา

{CCh 211.1}

เมือ่บริหารจดัการไดอยางถกูหลักการ

โรงเรียนโบสถจะเปนเครื่องมือยกระดับ

มาตรฐานของความจริงในอาณาบริเวณรอบ

ทีต่ัง้ของโรงเรยีน เพราะเดก็ๆ ทีร่บัการศกึษา

แบบคริสเตียนจะเปนพยานใหพระคริสต

เหมือนเชนพระเยซูในวิหารทรงแกปญหา

เรื่องลี้ลับที่ปุโรหิตและผูปกครองมองไมเห็น

ดังนั้นในงานชวงปดทายของโลกนี้ เด็กๆ ที่

ผานการอบรมมาอยางถูกตองจะกลาวดวย

ความเรยีบงายคาํพดูทีท่าํใหคนเหลานัน้ทีใ่น

เวลานีพ้ดูถงึ “การศกึษาระดับสูง” ตกตะลงึ41

{CCh 211.2}

ดฉินัไดรบัการเปดเผยใหเหน็วาวทิยาลยั

ของเราถูกออกแบบเพื่อทํางานย่ิงใหญใหได

อยางเกิดผลของการชวยจิตวิญญาณใหรอด

ตะลันตของแตละคนจะทํางานไดอยางเกิด

ประโยชนสูงสุดเมื่อนําใหไปอยูภายใตการ

ควบคุมอยางสิ้นเชิงของพระวิญญาณของ

พระเจาเทานั้น คําสอนและหลักการของ

ศาสนาเปนกาวแรกของการไดมาซึ่งความรู
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และเปนรากฐานของการศึกษาที่แทจริง

ความรูและวทิยาศาสตรจะตองผานการเสรมิ

กาํลงัโดยพระวิญญาณของพระเจาเพื่อรบัใช

ในเปาหมายที่สูงสงที่สุด มีเพียงคริสเตียน

เทานั้นจึงจะใชความรู ไปในทางที่ถูกตอง

เพื่อจะซาบซึ้งในเรื่องของวิทยาศาสตรได

อยางเต็มที่ จะตองมองจากมุมมองของ

ศาสนา หัวใจที่ถูกยกชูใหสูงขึ้นโดยพระคุณ

ของพระเจาจะเขาใจคุณคาที่แทจริงของการ

ศกึษา เราจะซาบซึง้คณุลกัษณะของพระเจา

ตามที่ปรากฏในสิ่งทรงสรางไดดวยการมี

ความรูในพระเจาพระผูสรางเทานั้น เมื่อเรา

จะนําเยาวชนไปยังบอเกิดแหงความจริง

ไปยังพระเมษโปดกของพระเจาผู ทรงลบ

ความผดิบาปของโลกไปเสยี ครตูองไมเพยีง

คุนเคยกับทฤษฎีของความจริงเทานั้น แต

ตองมีประสบการณความรอบรู ถึงวิธีไปสู 

ความบรสิทุธิ ์ความรูเปนพลงัเมือ่เขาประสาน

กับความเครงครัดทางศาสนาที่แทจริง42

{CCh 211.3}

ความรับผิดชอบของนักเรียนในการ
เชิดชูโรงเรียนของตน

นักเรียนที่แสดงตนวารักพระเจาและ

ปฏิบัติตามความจริงควรควบคุมตนและมี

ความเขมแข็งของหลักศาสนาในระดับนั้น

ที่จะทําใหพวกเขายืนหยัดอยางไมหวั่นไหว

ทามกลางการทดลองและยืนขึ้นเคียงขาง

พระเยซูขณะอยูในวทิยาลยั ในบานพักอาศยั

หรือไมวาจะอยูที่ใดก็ตาม ศาสนาไมใชเปน

เสื้อคลุมที่มีไวสวมใสในวิหารของพระเจา

เทานัน้ แตตลอดทัง้ชวีติตองแสดงคณุลกัษณะ

ของหลกัศาสนา {CCh 211.4}

ผูทีด่ืม่จากบอนํา้พแุหงชวีติจะไมทาํตวั

เหมือนชาวโลกดวยการแสดงออกถึงความ

ปรารถนาท่ีอยากเปล่ียนแปลงและมีความ

สนกุสนาน ในทาทางและอปุนสิยัของพวกเขา

เราจะมองเห็นความสงบและสันติสุขและ

ความชืน่ชมยนิดท่ีีพวกเขาพบในองคพระเยซู

ดวยการวางปญหาและภาระทั้งปวงของตน

ไวทีพ่ระบาทของพระองค คนเหลานีจ้ะแสดง

ใหเรารูวายังมีความพึงพอใจและแมกระทั่ง

ความสุขในกระบวนการการเชื่อฟงและ

หนาที ่ลกัษณะเชนนีจ้ะสรางแรงเกลีย้กลอม

หวานลอมเหนือเพื่อนนักเรียนอื่นๆ ซึ่งจะ

สงผลตอทัง้โรงเรยีน {CCh 212.1}

คนทั้งหลายที่เปนสวนประกอบของ

กองทัพซื่อสัตยนี้จะฟนความกระตือรือรน

ใหมีชีวิตชีวาและเสริมกําลังแกคุณครูและ

คณาจารยทั้งหลายที่ทํางานอยูกับการหาม

ปรามความไมซื่อสัตย ความแตกแยก และ

การละเลยของการปฏบิตัติามกฎและระเบยีบ

ทุกรูปแบบ อิทธิพลของพวกพวกเขาจะชวย

ใหคนรอดและผลงานของพวกเขาจะไมพงัพนิาศ

ในวันยิง่ใหญของพระเจา แตจะตดิตามพวกเขา

ไปในโลกแหงอนาคตและอิทธิพลของชีวิต

พวกเขาบนโลกใบนี้จะปรากฏใหเห็นตลอด

ทกุยคุทกุสมยัชัว่นรินัดร {CCh 212.2}

คนหนุมที่ซื่อสัตย มีศีลธรรมอยูในใจ

และจรงิใจในโรงเรยีนเปนสมบตัทิีม่คีาเกนิกวา

จะประเมินได ทูตบนสวรรคมองลงมายังเขา

ดวยความเอ็นดู พระผูไถใหรอดที่ประเสริฐ
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ของเขาทรงรักเขาและในสมุดทะเบียนของ

สวรรคจะบันทึกทุกการกระทําที่ชอบธรรม

การทดลองทีต่านไวได ชยัชนะเหนอืความชัว่

ดังนั้นเขาจะวางรากฐานที่ดีเตรียมไวสําหรับ

เวลาทีจ่ะมาถงึ เพือ่เขาจะควาชวีตินรินัดรไว

{CCh 212.3}

ภาระหลักสวนใหญของการพิทักษ

ปกปองและการคงรกัษาสถาบนัตางๆ เหลานี้

ไวใหยั่งยืนตกอยูกับเยาวชนคริสเตียน เปน

สถาบันที่พระเจาทรงสถาปนาขึ้นมาเพื่อให

พระราชกิจของพระเจาเคลื่อนไปขางหนา

ตอไปได หนาทีร่บัผดิชอบอนัสาํคญัยิง่ยวดนี้

ตกอยูกบัเยาวชนของวนันีท้ีก่าํลงักาวขึน้เวที

ของการทํางาน ไมเคยมีชวงเวลาใดที่งาน

สาํคญัเชนนีจ้ะตองพึง่คนในยคุเดียวน้ี จงึเปน

เรือ่งสาํคญัเพยีงไรทีเ่ยาวชนจะตองมคีณุสมบตัิ

ที่เหมาะสมเพื่องานยิ่งใหญนี้ ซึ่งพระเจาจะ

ทรงใชพวกเขาเปนเครื่องมือของพระองคได

พระผูสรางทรงมีสิทธิในตัวพวกเขาซ่ึงเหนือ

กวาสิง่อืน่ใดทัง้ปวง {CCh 212.4}

พระเจาทรงเปนผูประทานชวีติและของ

ประทานฝายกายและปญญาทั้งหมดของ

พวกเขา พระองคประทานความสามารถแก

พวกเขาใหพัฒนาอยางชาญฉลาดเพ่ือจะ

รับความวางใจใหทํางานที่ยั่งยืนตราบเทา

นรินัดรกาลเพือ่เปนการสนองพระคณุสาํหรบั

ของประทานยิ่งใหญของพระองค พระองค

ทรงเรียกคืนดวยการใหพวกเขาปลูกฝง

พัฒนาและใชสติปญญาและความสามารถ

ฝายศีลธรรมของตน พระองคไมไดประทาน

สิ่งเหลานี้ใหพวกเขาเพียงเพื่อความสนุก

สนานเทานั้น หรือเอาไปใชในทางท่ีผิดเพื่อ

ตอตานนํ้าพระทัยและการทรงจัดสรรของ

พระองค แตเพื่อใหเขาทั้งหลายใชในการ

ขยายความรูเรือ่งความจรงิและความบรสุิทธ์ิ

ในโลกนี้ใหเจริญยิ่งขึ้น พระองคทรงทวงหา

ความกตัญู คําสรรเสริญและความรัก

สําหรับพระเมตตาคุณอยางตอเนื่องของ

พระองคจากพวกเขา พระองคทรงกําหนด

อยางเที่ยงธรรมใหปฏิบัติตามพระบัญญัติ

ของพระองคและขอกําหนดอันชาญฉลาด

ตางๆ ที่จะควบคุมและปกปองเยาวชนจาก

เลหกลของซาตานและนําพวกเขาไปในทาง

แหงสนัตสิขุ {CCh 212.5}

หากเยาวชนมองออกวาเม่ือปฏิบัติ

ตามกฎและระเบียบของสถาบันของเราแลว

พวกเขาเพียงแตกําลังทําส่ิงที่พัฒนาสถานะ

ยกระดับอุปนิสัย ทําใหสมองสูงสงและเพิ่ม

ความผาสุกของพวกเขาในสังคม พวกเขา

ก็จะไมตอตานกฎที่ยุติธรรมและขอกําหนด

ท่ีเปนประโยชนเหลานี้ หรือเขารวมสราง

ขอสงสยัและมอีคติตอสถาบนัเหลานี ้เยาวชน

ของเราควรมวีญิญาณของพละกาํลงัและความ

ซือ่สตัยภกัดเีพือ่รบัมอืกบัขอเรยีกรอง พวกเขา

ตองรับภาระ และเรื่องนี้จะรับประกันความ

สาํเรจ็ของพวกเขา อปุนสิยัปาเถือ่นไรระเบยีบ

ของเยาวชนมากมายในโลกยุคนี้ทําใหหัวใจ

หอเหี่ยว ความผิดสวนใหญตองโทษพอแม

ของพวกเขาทีบ่าน หากปราศจากความยาํเกรง

พระเจาแลว ไมมีผูใดจะมีความสุขที่แทจริง

ได43 {CCh 212.6}
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R
(1) CT 56; (2) Ed 13; (3) Ed 30; (4) CT 49; (5) 6T 150, 151; (6) FE 231; (7) 6T 162; (8) CT 173, 174;
(9) 6T 127; (10) 6T 137; (11) CT 43; (12) 6T 199; (13) 4T 428, 429; (14) FE 64; (15) CT 171, 172;
(16) CT 66; (17) CT 57; (18) CT 213; (19) CT 174, 175; (20) FE 260; (21) FE 19; (22) CT 93, 94;
(23) CT 175, 176; (24) CT 231; (25) CT 177; (26) Ed 124, 125; (27) CT 137; (28) Ed 100, 101;
(29) FE 156, 157; (30) CG 302; (31) CT 307-312; (32) Ed 197; (33) CT 83; (34) Ed 214; (35) FE 229;
(36) 4T 590; (37) Ed 222; (38) AH 289; (39) Ed 234; (40) CT 25, 26; (41) 6T 202, 203; (42) 4T 427;
(43) 4T 432-435.
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8

สขุภาพเปนพระพรทีป่ระเมนิคาไมได

และเปนพระพรที่มีความสัมพันธใกลชิดกับ

จิตสํานึกและศาสนามากกวาที่หลายคน

ตระหนกัถงึ สขุภาพมสีวนเกีย่วของกบัความ

สามารถในการรับใชของแตละคนเปนอยาง

มาก และจึงควรปกปองไวอยางศักดิ์สิทธิ์

เชนเดียวกับการดูแลอุปนิสัย เพราะสุขภาพ

ยิ่งสมบูรณมากเพียงไรความพยายามของ

เราเพื่อพัฒนาพันธกิจของพระเจาและเปน

พระพรแกเพือ่นมนุษยกจ็ะยิง่สมบรูณมากขึน้

เทานัน้1 {CCh 214.1}

 เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม ค.ศ. 1871

ดิฉันไดรับการเปดเผยใหเห็นอีกครั้งหนึ่งถึง

เรื่องการปฏิรูปสุขภาพวาเปนสาขาหนึ่งของ

งานใหญ เพื่อเตรียมคนท้ังหลายใหพรอม

สําหรับการเสด็จมาของพระผูเปนเจา เปน

งานที่สัมพันธใกลชิดกับขาวของทูตสวรรค

องคที่สามเสมือนหนึ่งความสัมพันธระหวาง

มอืกบัรางกาย มนษุยใหความสนใจพระบญัญตัิ

สิบประการอยางผิวเผิน แตพระเจาไมเสด็จ

มาปรับโทษคนที่ลวงละเมิดกฎบัญญัติโดย

ไมสงขาวคาํเตอืนเขาเสยีกอน ทตูสวรรคองค

ทีส่ามเปนผูประกาศขาวนี ้หากมนษุยเชือ่ฟง

พระบัญญัติสิบประการ ปฏิบัติตามหลักการ

ของพระบัญญัติเหลานั้นในชีวิตของตนแลว

คําแชงสาปของโรคทีก่าํลงัแพรไปในโลกขณะนี้

กจ็ะไมเกดิขึน้ {CCh 214.2}

ท้ังชายและหญิงไมอาจลวงละเมิด

กฎธรรมชาติดวยการปลอยตัวตามใจความ

อยากและกิเลสตัณหาโดยปราศจากการลวง

ละเมิดกฎของพระเจาไปไมได ดวยเหตุนี้

พระองคจึงทรงอนุญาตใหความกระจางของ

การปฏิรูปสุขภาพสองมาถึงพวกเรา เพื่อให

เราเห็นถึงบาปของการลวงละเมิดกฎเกณฑ

ที่ทรงสถาปนาไวในตัวเรา ความสุขหรือ

ความทกุขทัง้หลายของเราตรวจสอบยอนหลงั

ดูวาเราเปนผูเชื่อฟงหรือเปนผูลวงละเมิด

กฎแหงธรรมชาติ พระบิดาผูทรงพระคุณใน

สรวงสวรรคของเราทรงทอดพระเนตรสภาพ

อันนาเศราสลดของมนุษย ผู ดําเนินชีวิต

ฝาฝนพระบัญญัติที่ทรงสถาปนาไว ทั้งที่

บางคนทราบดี แตคนจํานวนมากไมรู ตัว

ด วยความรักและพระเมตตาคุณที่ มีต อ

มนุษยชาติ พระองคประทานแสงใหสอง

มายังเรื่องของการปฏิรูปสุขภาพ พระองค

ทรงเปดเผยพระบญัญตัขิองพระองคและโทษ

ที่จะติดตามมาจากการละเมิดพระบัญญัติ

เหลานี้ เพื่อทุกคนที่เรียนรู และดํารงชีวิต

อยางระมดัระวงัใหสอดคลองกบักฎธรรมชาติ

เหลานี้ พระเจาทรงประกาศพระบัญญัติของ

พระองคอยางชดัแจงและทรงตัง้ใหเหน็อยาง

เดนชัดดุจดังนครซึ่งต้ังอยูบนภูเขา มนุษย
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ทุกคนที่มีสติรับผิดชอบ เขาใจบัญญัติน้ี

ไดหากเขาตองการ มีแตคนเขลาที่ไมตอง

รับผิดชอบ การอธิบายกฎธรรมชาติให 

ชัดเจนและเรงเราใหปฏิบัติตามเปนภารกิจ

ที่แนบมากับขาวของทูตสวรรคองคที่สาม

เพื่อเตรียมคนจํานวนหนึ่งสําหรับการเสด็จ

มาขององคพระผูเปนเจา2 {CCh 214.3}

“ทานทัง้หลายไมใชเจาของตวัทานเอง”
เราเชือ่โดยไมมขีอสงสยัวาพระครสิต

จะเสด็จมาในไมชานี้ เรื่องนี้ไมใชนิยายแต

เปนความจริง เมื่อพระองคมาถึงจะไมมา

ชําระบาปของเราหรือมาขจัดความบกพรอง

ออกจากอุปนิสัยของเราหรือมารักษาความ

ออนแอทางอารมณและทางใจใหเรา หาก

พระองคจะทรงกระทาํสิง่เหลานี ้คงตองทาํให

สาํเรจ็กอนเวลานัน้ {CCh 214.4}

เมื่อองคพระผู เปนเจาเสด็จมาถึง

คนชอบธรรมก็จะคงความชอบธรรมตอไป

ผูที่ถนอมรางกายและจิตวิญญาณของเขา

ในความบริสุทธิ์ ตามขั้นตอนของการชําระ

ใหบริสุทธิ์และการถวายเกียรติจะไดรับการ

ตกแตงขั้นสุดทายของความเปนอมตะ แต

สําหรับคนอธรรมทั้งหลาย ผูที่ไมไดถูกชําระ

และมีแตมลทินก็จะคงความเปนมลทินเชน

นั้นตลอดไป ไมมีงานใดที่ตองทําในเวลานั้น

เพื่อขจัดสิ่งบกพรองของพวกเขาและมอบ

อุปนิสัยที่บริสุทธิ์แกพวกเขา องคพระผูทรง

ชําระบาปจะไมมาน่ังคอยทําตามขั้นตอน

การกลัน่กรองกาํจดับาปของพวกเขาอกีแลว

ทั้งหมดนี้จะตองกระทําใหเรียบรอยในเวลา

แหงการทดสอบขณะนี้ และเวลานี้ที่งานนี้

จะตองทาํใหสาํเรจ็ใหแกเรา {CCh 215.1}

เราอยูในโลกท่ีตอตานความชอบธรรม

และความบริสุทธ์ิของอุปนิสัย รวมท้ังการ

เตบิโตในพระคณุ ไมวาเราจะมองไปทศิทางใด

จะเห็นแตการทุจริตและความโสโครก ความ

บกพรองและบาป และภารกิจอะไรที่เราตอง

ทาํในชวงเวลาเพยีงสัน้ๆ กอนไดรบัความเปน

อมตะ หนาที่นั้นก็คือการถนอมรางกายของ

เราใหบริสุทธิ์และรักษาจิตวิญญาณของเรา

ใหสะอาด เพื่อเราจะยืนอยูอยางไรตําหนิ

ทามกลางความเส่ือมโทรมที่มีอยูรอบตัวเรา

ในยคุสดุทายนี ้{CCh 215.2}

“ทานรู แลวไมใชหรือวา รางกาย

ของพวกทานเปนวิหารของพระวิญญาณ

บรสิทุธิผ์ูสถติในทาน ผูซึง่พวกทานไดรบัจาก

พระเจา และทานทั้งหลายไมใชเจาของตัว

ทานเอง เพราะวาพระเจาทรงซือ้ทานไวแลว

ดวยราคาสูง ฉะนั้น จงถวายพระเกียรติแด

พระเจาดวยรางกายของทานเถิด” 1 โครินธ

6:19, 20 {CCh 215.3}

เราไมใชเจาของของตัวเราเอง เราถกู

ซื้อไวดวยราคาแพง ถึงกับดวยการทนทุกข

และความมรณาของพระบุตรของพระเจา

หากเราเขาใจจดุนี ้และตระหนกัไดอยางเตม็ที่

เราก็จะรูสึกถึงความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ

ที่ตกอยูกับเราเพื่อปกปองสุขภาพใหอยูใน

สภาพทีดี่ทีสุ่ด เพือ่ถวายการรบัใชทีส่มบรูณ

แบบแดพระเจา แตเมือ่ใดทีเ่ราเดินไปสูทางที่

ใชกําลังวังชาของชีวิตไปอยางสิ้นเปลือง เรง

ใหพลังของเราลดลงหรือทําใหสติมัวหมอง



เรากาํลงัทําบาปตอพระเจา ในการดาํเนินชวีติ

ตามแนวทางนี้ เราไมไดถวายเกียรติแด

พระองคดวยรางกายและจติวญิญาณของเรา

ซึง่เปนของพระองค แตกาํลงักระทาํความผดิ

อันใหญหลวงในสายพระเนตรของพระองค3

{CCh 215.4}

การเชื่อฟงเปนเรื่องหนาที่สวนบุคคล
พระผูสรางมนษุยทรงเปนผูจดัระเบยีบ

กลไกในรางกายอนัมชีวีติของเรา การทาํงาน

ของทกุสวนลวนถกูสรางมาอยางปราดเปรือ่ง

และพระเจาทรงผูกมัดพระองคเองวาจะคง

รกัษาระบบรางกายของมนษุยใหทาํงานดวย

สุขภาพที่สมบูรณ หากมนุษยเชื่อฟงและ

ปฏบิตัติามกฎเกณฑตางๆ ของพระองคและ

รวมมอืกบัพระเจา จงคาํนงึเสมอวากฎทกุขอ

ที่ควบคุมการทํางานของรางกายมนุษยเปน

กฎขนานแทของพระเจา ทัง้ดานแหลงกาํเนิด

คุณลักษณะและมีความสําคัญเทาเทียมกับ

พระวจนะของพระเจา การกระทําทุกอยาง

ดวยความเลินเลอและทําไปโดยไมใสใจ การ

ใชสวนประกอบของรางกายอันอัศจรรยของ

พระเจาอยางปลอยปละละเลยและอยาง

ไมเอาใจใสใจ ดวยการมองขามกฎเกณฑ

จําเพาะที่ควบคุมรางกายมนุษยเปนการ

ละเมิดพระบัญญัติของพระเจา เราอาจเห็น

และชืน่ชมพระหตัถกจิของพระเจาในธรรมชาติ

แตทวารางกายมนษุยเปนสิง่มหศัจรรยทีส่ดุ4

{CCh 215.5}

เนื่องจากกฎของธรรมชาติเปนกฎ

ของพระเจา จึงเปนหนาที่ของเราอยาง

ชัดเจนที่ต องศึกษากฎเหลานี้ด วยความ

ตัง้ใจ เราตองศกึษาขอกาํหนดทีเ่กีย่วของกบั

รางกายของเราเองและปฏบิตัติามกฎเหลานัน้

การละเลยไมเอาใจใสกฎเหลานี้เปนบาป

{CCh 215.6}

เมื่อชายและหญิงกลับใจใหมอยาง

จริงใจ พวกเขาจะคํานึงถึงกฎแหงชีวิตที่

พระเจาทรงสถาปนาไวในตวัเขาอยางรูสาํนกึ

ผิดชอบ ดวยการทําเชนนี้จึงเปนการลงแรง

หาทางหลีกเลี่ยงจากความออนแอทางกาย

สมองและศีลธรรม ควรใหการเชื่อฟงและ

ปฏิบัติตามกฎเหลานี้เปนหนาท่ีสวนบุคคล

ตัวเราเองตองเปนผู ไดรับความทุกขอัน

เนื่องจากการลวงละเมิดกฎ เราตองตอบ

พระเจาถึงเรื่องนิสัยและการกระทําของเรา

ฉะนั้นปญหาของเราจึงไมใช “ชาวโลกจะวา

อยางไร” แต “ขาพเจาผูอางตวัเปนครสิเตยีน

จะปฏบิตัติอรางกายทีพ่ระเจาประทานใหนัน้

อยางไร ขาพเจาควรตั้งหนาทํางานเพื่อให

บรรลุถึงประโยชนสูงสุดในทางฝายโลกและ

ฝายจิตวญิญาณโดยการรกัษารางกายใหเปน

วิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ หรือขาพเจา

จะยอมสังเวยตัวเองใหกับความคิดและ

พฤตกิรรมของทางโลก?”5 {CCh 215.7}

ชีวิตของพระเจาในจิตวิญญาณเปน
ความหวังเดียวของมนุษย

ศาสนาของพระคัมภีรไมเกิดผลเสีย

ตอสุขภาพไมวาทางรางกายหรือจิตใจ แรง

โนมนาวของพระวิญญาณของพระเจาเปน

ยารักษาโรคที่ดีที่สุด สวรรคเปยมลนดวย

¤íÒàÃÕÂ¡ÃŒÍ§ãËŒ´íÒà¹Ô¹ªÕÇÔµÍÂ‹Ò§»ÃÐÁÒ³µ¹ 257



258 ¤íÒá¹Ð¹íÒÊíÒËÃÑº¤ÃÔÊµ¨Ñ¡Ã

สุขอนามัยและยิ่งไดรับแรงโนมนาวของ

สวรรคอยางลกึซึง้เพยีงใด ผูปวยทีม่คีวามเชือ่

ก็จะฟนจากการเจ็บปวยไดแนนอนย่ิงขึ้นฉัน

นั้น หลักการที่ซื่อสัตยของศาสนาคริสเตียน

เปดเผยตอหนาทกุคนถงึแหลงทีม่าของความสขุ

ทีไ่มอาจประเมนิคาได ศาสนาเปนนํา้พทุีพ่ลุง

ขึ้นอยางตอเนื่อง ซึ่งคริสเตียนดื่มไดตาม

ตองการและไมมีทางทําใหนํ้าพุน้ีเหือดแหง

{CCh 216.1}

สภาวะของจิตใจมีผลตอสุขภาพของ

ระบบรายกาย หากจิตใจของเราเปนอิสระ

และมีความสขุ จากความสาํนกึถงึการกระทาํ

ทีถ่กูตองและความพงึพอใจในการทาํใหผูอืน่

มคีวามสขุ จะทาํใหเรามคีวามราเรงิเบกิบาน

ซึ่งจะตอบสนองตอรางกายทั้งระบบ กอให

ระบบการหมุนเวียนของเลือดในรางกาย

สะดวกขึน้ และรางกายจะกระปรีก้ระเปราขึน้

พระพรของพระเจาเปนพลังแหงการรักษา

และผูทีเ่ปยมลนดวยการกระทาํทีเ่ปนประโยชน

ตอผูอื่นจะตระหนักถึงพระพรอันอัศจรรยน้ี

ทัง้ในจติใจและในชวีติ {CCh 216.2}

เมื่อบรรดามนุษยผู หมกมุ นอยู กับ

นิสัยผิดๆ และพฤติกรรมที่เปนบาปยอม

จํานนตออํานาจแหงความจริงเบื้องบนแลว

การนาํความจรงินัน้มาปฏบิตัจิะฟนฟอูาํนาจ

ทางศีลธรรมซึ่งแตกอนดูเหมือนเฉื่อยชาไป

ผูทีร่บัอาํนาจนีจ้ะมคีวามเขาใจทีเ่ขมแขง็และ

ชัดเจนกวาเมื่อกอนที่เขาจะหันกลับมายึด

จิตวิญญาณของตนกับพระศิลานิรันดร แม

กระทั่งสุขภาพทางกายของเขาก็ดีขึ้นโดย

การเขาใจถึงสวัสดิภาพของตนที่มีอยู ใน

พระครสิต6 {CCh 216.3}

มนุษยจําเปนตองเรียนรูวาพระพรที่

ไดจากการเชื่อฟงอยางครบถวนจะเปนของ

พวกเขาเทานั้นเมื่อพวกเขารับพระคุณของ

พระคริสต พระคุณของพระองคใหพลังแก

มนุษยเพื่อเชื่อฟงและปฏิบัติตามกฎเกณฑ

ตางๆ ของพระเจา เปนกาํลงัทีช่วยใหพวกเขา

ตัดขาดจากการเปนทาสของนิสัยชั่ว นี่คือ

พลังเดียวที่สรางเขาและเก็บรักษาเขาให

ยึดแนนอยางมั่นคงอยูบนหนทางที่ถูกตอง

{CCh 216.4}

เมือ่มนษุยยอมรบัในความบรสิทุธิแ์ละ

ฤทธิ์อํานาจของขาวประเสริฐ เขาก็จะไดรับ

การรกัษาโรคภัยอนัมสีาเหตมุาจากความผดิบาป

ดวงอาทิตยแหงความชอบธรรมจะขึ้นจาก

ขอบฟา ซึ่งมี “ปกรักษาโรคภัยได” มาลาคี

4:2  สิง่ตางๆ ทีโ่ลกนีใ้หแกเรายอมมอิาจทีจ่ะ

เยียวยารักษาความทอแทสิ้นหวัง หรือมอบ

สนัตสิขุใหแกจิตใจ หรอืชวยปลดเปลือ้งความ

วิตกกังวลใจ หรือกําจัดโรคภัยไขเจ็บใหหมด

ไปได ชือ่เสยีง อจัฉรยิภาพ และตะลนัตความ

สามารถลวนแลวแตไรซึ่งอํานาจที่จะทําให

จิตใจที่เศราหมองไดกลับมีความเบิกบาน

หรือฟนฟูชีวิตที่สูญเปลา ชีวิตของพระเจาที่

สถิตอยูในจิตวิญญาณของเราเปนความหวัง

เดยีวของมนษุย {CCh 216.5}

ความรักของพระคริสตท่ีแผซานอยู

ในทุกๆ สวนของตัวเราเปนฤทธิ์อํานาจที่

เสริมกําลัง อวัยวะที่สําคัญทุกสวนไมวาจะ

เปนสมอง หัวใจ และเสนประสาทจะสัมผัส

ไดถึงการเยียวยารักษา โดยอาศัยความรัก
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ของพระคริสต รางกายจะไดรับการกระตุน

ใหสามารถปฏิบัติงานไดดวยพละกําลังใน

ระดับสูงสุด ความรักนั้นจะชวยปลดเปลื้อง

จิตวิญญาณใหหลุดพนจากความผิดบาป

และความทุกขโศก พนจากความกลัดกลุม

และความวติกกงัวลทีค่อยบัน่ทอนกาํลงักาย

กาํลงัใจของมนษุย ความรกัของพระครสิตจะ

มาพรอมกับสันติสุขและความสงบของจิตใจ

ความรักจะปลูกฝงความชื่นชมยินดีลงไปใน

จิตวิญญาณซึ่งจะไมมีสิ่งใดในโลกมาทําลาย

ลงได เปนความชื่นชมยินดีในพระวิญญาณ

บรสิทุธิท์ีป่ระทานสขุภาพอนัสขุสมบรูณและ

บาํรงุหลอเลีย้งชวีติ {CCh 216.6}

พระดํารัสของพระผูชวยใหรอดของ

เราท่ีวา “จงมาหาเรา และเราจะใหทานทัง้หลาย

ไดหยดุพกั” มทัธวิ 11:28 เปนตาํรบัยาขนาน

เอกที่จะรักษาความเจ็บปวยของรางกาย

จิตใจและจิตวิญญาณ ถึงแมวามนุษยจะเปน

ผูนําความทุกขยากลําบากมาใสตัวเพราะ

การกระทําผิดของเขาเอง พระองคก็ยังทรง

เปนหวงเขาทัง้หลายดวยความเมตตาสงสาร

ในพระองคคนเหลาน้ีจะไดรับการชวยเหลือ

พระองคจะทรงทาํการใหญใหกบัผูทีว่างใจใน

พระองค7 {CCh 217.1}

จงนําเสนอเรื่องการปฏิรูปสุขภาพ
ในกิจการงานท่ีเราทําอยูนั้น เราควร

ใหความสาํคญัตองานปฏริปูการประมาณตน

ภาระหนาทีท่กุดานทีม่กีารเรยีกรองใหปฏริปู

จะตองเก่ียวพันกับการกลับใจใหม ความ

เชื่อและการเชื่อฟง เรื่องนี้หมายถึงการยก

ระดับจิตวิญญาณขึ้นสู ระดับชีวิตใหมและ

สงูสงกวา ดงันัน้ การปฏิรูปท่ีแทจริงทุกแขนง

จงึเกีย่วของกบัการประกาศขาวของทตูสวรรค

องคที่สาม โดยเฉพาะอยางยิ่งเราควรให

ความสนใจและสนับสนุนการปฏิรูปการ

ประมาณตน ในการประชมุคายประจําป เรา

ควรเรยีกรองใหพีน่องหนัมาสนใจเรือ่งนี ้และ

ตั้งเรื่องนี้เปนประเด็นที่จะตองเอาจริงเอาจัง

เราควรเสนอตอคนทั้งหลายถึงหลักการของ

การประมาณตนท่ีแทจริงและเชิญชวนให

ทุกคนเซ็นคําปฏิญาณเพื่อการประมาณตน

เราควรใหความสนใจเปนพิเศษผูที่ตกเปน

ทาสของนิสัยที่เลวทราม เราตองนําพวกเขา

ไปสูกางเขนของพระครสิต {CCh 217.2}

ในขณะที่เราเขาใกลยุคสุดทาย เรา

ตองไตเตาใหสูงขึ้นและสูงขึ้นไปเรื่อยๆ ใน

เรื่องปญหาของการปฏิรูปสุขภาพและการ

ประมาณตนในการดํารงชีวิตแบบคริสเตียน

จงเสนอเรื่องนี้ในเชิงบวกและในลักษณะที่

สรางความมั่นใจ เราตองพยายามลงแรง

อยางตอเนือ่งเพือ่สอนคนไมเพยีงดวยคาํพดู

แตโดยการปฏิบัติของเรา คําสอนและการ

กระทํารวมกันจะเกิดพลังโนมนาวท่ีเกิดผล8

{CCh 217.3}

(1) CT 294; (2) 3T 161; (3) 2T 354-356; (4) CD 17; (5) 6T 369, 370; (6) CH 28; (7) MH 115;

(8) 6T 110, 112.
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การจะมสีขุภาพทีด่นีัน้ เราตองมโีลหติ

ที่ดี เพราะโลหิตเปนกระแสแหงชีวิตโลหิต

ชวยซอมแซมสวนท่ีสึกหรอและชวยบํารุง

หลอเลี้ยงร างกาย เมื่อไดรับสารอาหาร

ที่ถูกตองเหมาะสมและอากาศที่บริสุทธิ์

โลหติจะนาํชวีติและความแขง็แรงไปสูทกุสวน

ของระบบ ถาโลหติไหลเวยีนไดสมบรูณมาก

เพียงไร หนาที่นี้ก็จะประสบผลสําเร็จมาก

เทานัน้1 {CCh 218.1}

การใชนํา้สาํหรบัภายนอกรางกายนัน้

เปนวิธีการที่งายที่สุดและใหผลที่นาพอใจ

มากที่สุดในการควบคุมระบบการไหลเวียน

ของโลหติ การอาบนํา้เยน็จดัหรอืนํา้เยน็เปน

ยาบาํรงุทีส่ดุยอด สวนการอาบนํา้อุนจะชวย

ใหรูขุมขนเปดออกและชวยในการกําจัดของ

เสีย การอาบนํ้าอุนรวมทั้งการอาบนํ้ารอน

สลบันํา้เยน็ จะชวยผอนคลายระบบประสาท

และปรบัสมดลุใหกบัระบบการไหลเวยีนของ

โลหติ {CCh 218.2}

การออกกาํลงักายจะชวยกระตุนและ

ปรับสมดุลการไหลเวียนของโลหิต แตการ

อยูเฉยๆ จะทําใหโลหิตไหลเวียนไมสะดวก

และสงผลตอกระบวนการในการเปลีย่นแปลง

สิง่ทีม่คีวามสาํคญัจาํเปนตอชวีติและสขุภาพ

มใิหเกดิขึน้ได ผวิหนงักเ็ชนเดยีวกนัจะตกอยู

ในสภาพที่ไมทํางาน สิ่งสกปรกจะไมถูกขับ

ออกไปตามที่ควรจะเปนหากการไหลเวียน

ของโลหติไดรบัการกระตุนจากการออกกาํลงั

กาย ผิวหนังอยูในสภาพท่ีสมบูรณแข็งแรง

และปอดไดรับอากาศท่ีสดชื่นและบริสุทธ์ิ

อยางเพยีงพอ2 {CCh 218.3}

ปอดควรมอีสิระทาํหนาทีโ่ดยไมตดิขดั

อยางเตม็ทีเ่ทาทีจ่ะทาํได สมรรถนะของปอด

จะเพ่ิมขึ้นเม่ือไมมีส่ิงใดคอยกีดขวางการ

ทาํงาน แตจะลดลงถาถกูบบีรดัหรอืถกูกดไว

ดวยเหตุนี้ ผลเสียของกิจวัตรประจําวัน โดย

เฉพาะอยางยิ่งหนาที่การงานที่มีทานั่งตอง

โคงหลังหอตัว ทานั่งในลักษณะนี้ ทําให

ไมสามารถหายใจลึกๆ ได ในไมชาการหายใจ

ตื้นๆ ก็จะกลายเปนนิสัยความเคยชิน และ

ปอดก็สูญเสียความสามารถในการขยายตัว

{CCh 218.4}

ดวยเหตนุี ้รางกายจงึไมไดรบัออกซเิจน

อยางเพยีงพอ โลหติกจ็ะไหลชาลง ของเสยีที่

เปนพษิตอรางกายซึง่ควรทีจ่ะถกูขจดัออกไป

จากปอดโดยการหายใจออกกก็ลบัคัง่คางอยู

ทาํใหโลหติไมบรสิทุธิ ์มใิชแตเพยีงปอดเทานัน้

กระเพาะอาหาร ตับและสมองก็พลอยไดรับ

ผลกระทบเชนเดียวกัน ผิวพรรณกลับดู

ซบูซดี การยอยอาหารชาลง การทาํงานของ

หัวใจตกต่ํา สมองขุ นมัว ความคิดสับสน

และจติใจหอเหีย่วเศราหมอง อวยัวะทกุสวน
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ทั่วรางกายจะทํางานอยางเชื่องชาและขาด

พลัง และในที่สุดติดโรคงายอยางนาแปลก

ประหลาดใจ {CCh 218.5}

ปอดทาํหนาทีใ่นการขจดัสิง่ไมบรสิทุธิ์

ออกจากรางกายอยูอยางสม่ําเสมอ และ

จําเปนจะตองไดรับอากาศที่บริสุทธิ์อยู 

ตลอดเวลา อากาศที่ไมบริสุทธิ์จะมีปริมาณ

ออกซิเจนไมเพียงพอท่ีโลหิตจะใชในการ

บํารุงหลอเลี้ยงสมองและอวัยวะอื่นๆ ของ

รางกาย ฉะนัน้ อากาศทีถ่ายเทอยางสะดวก

จึงเปนสิ่งจําเปน การอยูในหองที่อับทึบและ

มีอากาศไมเคลื่อนไหวทําใหอากาศเสียและ

จะสงผลใหระบบการทํางานของอวัยวะทั่ว

รางกายออนแอลง ทําใหไวตอการติดหวัด

และการสมัผสัเชือ้โรคแตเพยีงเลก็นอยกอ็าจ

จะทําใหเจ็บปวยไดงาย การอยูภายในบาน

ที่ปดมิดชิดอากาศถายเทไมสะดวกทําให

ผู หญิงหลายคนมีผิวพรรณท่ีซีดเซียวและ

ออนเปลี้ยเพลียแรง พวกเขาหายใจเอา

อากาศที่มีอยูในหองนั้นซํ้าแลวซํ้าเลา จน

อากาศนั้นกลับกลายเปนพิษจากสารพิษที่

ขับออกจากปอดและรูขุมขน และสิ่งสกปรก

เหลานั้นก็จะถูกสงยอนกลับสู โลหิตอีก3

{CCh 218.6}

มคีนจาํนวนมากปวยเปนโรคเนือ่งจาก

ไมยอมใหอากาศบริสุทธ์ิยามคํ่าคืนเขาไปใน

หองนอน อากาศบรสิทุธิท์ีส่วรรคใหมาเปลาๆ

โดยไมเสยีเงนิเปนหนึง่ในพระพรยิง่ใหญทีส่ดุ

ทีเ่ราชืน่ชมยนิดใีนการใชใหเปนประโยชนได4

{CCh 219.1}

ความพถิพีถินัในเรือ่งของความสะอาด

เปนสิง่สาํคญัตอทัง้สขุภาพกายและสขุภาพจติ

รางกายกําจัดของเสียออกทางผิวหนังอยู 

ตลอดเวลา รูขุมขนจํานวนนับลานๆ จะเกิด

การอุดตันอยางรวดเร็ว ถาผิวหนังไมไดถูก

ชําระใหสะอาดดวยการอาบนํ้าเปนประจํา

และของเสียแทนที่จะถูกขับออกทางผิวหนัง

จะกลายเปนภาระเพิ่มเติมตออวัยวะอื่นที่

มหีนาทีใ่นการกาํจดัของเสยี {CCh 219.2}

คนสวนใหญจะไดรับประโยชนจาก

การไดอาบนํ้าเย็นหรืออาบนํ้าอุนทุกวัน ท้ัง

ในเวลาเชาหรือในเวลาเย็น แทนที่จะทําให

เราเปนหวัด การอาบนํ้าที่เหมาะสมกลับจะ

ชวยปองกนัไมใหเปนหวดั เพราะการอาบนํา้

จะชวยโลหิตไหลเวียนดีขึ้น โลหิตจะไหล

มาสูบรเิวณผวิหนงัภายนอก ทาํใหไหลเวยีน

ไดสะดวกและสมํ่าเสมอยิ่งขึ้น ทําใหสมอง

ปลอดโปรงและรางกายมคีวามกระปรีก้ระเปรา

กลามเนื้อมีความยืดหยุน ความนึกคิดก็จะ

มีความเฉียบแหลมมากขึ้น การอาบนํ้าชวย

ผอนคลายความตึงเครียดของประสาท ชวย

ใหลําไส กระเพาะอาหารและตับมีสภาพที่

สมบรูณแขง็แรงและเสรมิสรางการยอยอาหาร

{CCh 219.3}

การรักษาเสื้อผาใหสะอาดก็เปนสิ่งที่

มีความสําคัญเชนกัน เสื้อผาอาภรณที่เรา

สวมใสจะดดูซบัของเสยีทีร่างกายขบัออกมา

ทางรขูมุขน ถาเราไมเปลีย่นเสือ้ผาและนาํไป

ซักเปนประจํา ของเสียเหลานี้ก็จะถูกดูดซึม

กลบัเขาไปในรางกายของเราอกี {CCh 219.4}

ความสกปรกทุกรูปแบบทําใหเกิด

โรคภัยได เชื้อโรคที่อันตรายถึงชีวิตจํานวน
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มากชอบอาศัยอยูในที่มืด ในมุมอับ ในกอง

ขยะและสิ่งปฏิกูลที่เนาเป อย ในที่ชื้นแฉะ

ในที่ๆ  มเีชือ้ราและมกีลิน่เหมน็อบั เราไมควร

ทิง้เศษผกัหรอืรวบรวมใบไมรวงไวใกลๆ  บรเิวณ

บานจนเนาเปอยสลายทําใหอากาศเสีย เรา

ไมควรปลอยใหมสีิง่สกปรกหรอืสิง่ท่ีเนาเหมน็

อยูในบานเรอืน {CCh 219.5}

การรกัษาความสะอาดอยางเครงครดั

ปริมาณแสงแดดที่พียงพอ การระมัดระวัง

รักษาสุขอนามัยในทุกรายละเอียดของที่พัก

อาศยั เปนสิง่จาํเปนทีท่าํใหปลอดจากโรคภยั

และทําใหทุกๆ คนท่ีอยูในครอบครัวมีความ

สดชืน่แจมใสและมสีขุภาพทีส่มบูรณแขง็แรง5

{CCh 219.6}

จงสอนเด็กเล็กๆ ใหทราบวาพระเจา

ไมพอพระทัยที่ทรงทอดพระเนตรเด็กๆ

รางกายไมสะอาดและไมเรียบรอย สวมใส

เสื้อผาขาดวิ่น การสวมใสเสื้อผาที่เรียบรอย

และสะอาดจะชวยรักษาใหความคิดบริสุทธิ์

และหวานชื่น โดยเฉพาะอยางย่ิงส่ิงของ

ทุกชิ้นที่ สัมผัสกับผิวหนังจะตองสะอาด

{CCh 219.7}

ความจรงิไมเคยเอาเทาอนัละเอยีดออน

ของเธอไปยํ่าในทางที่แปดเปอนสิ่งสกปรก

หรือความไมบริสุทธ์ิ พระองคผูพิถีพิถันทรง

ปรารถนาใหชนชาวอิสราเอลมีนิสัยท่ีสะอาด

นั้น ไมทรงอนุญาตใหมีสิ่งไมบริสุทธิ์ในบาน

ของประชากรของพระองค ในทกุวนันีก้เ็ชนกนั

พระเจาทรงทอดพระเนตรดวยความไมพอ

พระทัยตอความสกปรกทุกรูปแบบ {CCh

219.8}

ความไมสะอาด มุมอับของบานท่ีถูก

ละเลย จะมแีนวโนมนาํไปสูมมุอบัทีถ่กูละเลย

ในจิตวญิญาณ {CCh 219.9}

สวรรคบริสุทธ์ิและศักด์ิสิทธิ์ และใน

เวลานี้ ผูท่ีจะผานเขาไปยังประตูเมืองของ

พระเจาจะตองสวมดวยความบริสุทธิ์ทั้ง

ภายในและภายนอก6 {CCh 220.1}

R

(1) MH 271; (2) MH 237, 238; (3) MH 272-274; (4) 2T 528; (5) MH 276; (6) ML 129.
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รางกายของเราเจริญวัยจากอาหาร

ท่ีเรารับประทาน เนื้อเ ย่ือของร างกาย

มกีารเสือ่มสลายอยูตลอดเวลา การเคลือ่นไหว

ของอวัยวะทุกสวนจะทําใหเกิดการชํารุด

สึกหรอและสวนที่ชํารุดสึกหรอนี้รับการ

ซอมแซมกลับคืนสูสภาพปกติจากอาหารที่

เรารบัประทาน อวยัวะแตละสวนของรางกาย

ตางตองการสารอาหารในสวนของตน สมอง

ตองรับสารอาหารในสวนของมัน ทั้งกระดูก

กลามเนื้อ และประสาทก็ตองการสวนของ

พวกมนั การเปลีย่นแปลงอาหารใหกลายเปน

โลหิตและใชโลหิตนี้ไปเสริมสรางสวนตางๆ

ของรางกายถอืวาเปนกรรมวธิทีีน่าอศัจรรยยิง่

แตกรรมวิธีนี้ดําเนินการอยูอยางตอเนื่อง

เพื่อจัดหาความแข็งแรงและความมีชีวิตชีวา

มาหลอเลีย้งประสาททกุเสน กลามเนือ้ทกุมดั

และเนือ้เยือ่ทกุสวนของรางกาย {CCh 221.1}

อาหารทีเ่ราเลอืกรบัประทานควรเปน

อาหารชนิดที่มีสวนประกอบสําคัญตางๆ ท่ี

จําเปนตอการเสริมสรางรางกาย ในการ

เลือกนั้น ความอยากอาหารไมใชเปนตัวชี้

ที่ปลอดภัยนัก นิสัยการรับประทานท่ีผิดๆ

ทาํใหความอยากอาหารถกูบดิเบอืน หลายครัง้

สาเหตนุีท้าํใหเกดิความอยากอาหารทีบ่ัน่ทอน

สขุภาพ แทนท่ีจะเสรมิสรางกาํลงัความแขง็แรง

ใหแกรางกาย เรามิอาจปลอยใหธรรมเนียม

ปฏบิตัขิองสงัคมนาํเราหลงทาง โรคภยัไขเจบ็

และความทกุขทรมานทีม่อียูในทัว่ทกุหนแหงนัน้

สวนใหญลวนแลวเกิดจากคานิยมที่ผิดๆ

เกีย่วกบัอาหารการกนิ {CCh 221.2}

แตอาหารที่มีประโยชนตอรางกาย

ทุกชนิดก็ใชวาจะมีความเหมาะสมกับความ

ตองการของเราในทุกๆ สภาวะ เราควรจะ

เลือกอาหารท่ีจะรับประทานดวยความระมัด

ระวัง อาหารการกินของเราควรจะมีความ

เหมาะสมกับฤดูกาล สภาพภูมิอากาศที่

เราอาศัยอยู และเหมาะกับอาชีพที่เราทํา

อาหารบางชนิดที่เหมาะสําหรับฤดูหนึ่งหรือ

ในทองถิ่นที่มีสภาพอากาศอยางหนึ่งอาจ

ไมเหมาะสมสําหรับฤดูกาลอื่นหรือในสภาพ

อากาศอีกอยางหนึ่ง ดังนั้น จึงมีอาหารชนิด

ตางๆ ที่เหมาะสมกับแตละอาชีพ บอยครั้ง

อาหารท่ีใหประโยชนแกผู ใชแรงงานมาก

ยอมไมเหมาะสําหรับผูที่ทํางานนั่งโตะอยูกับ

ที่หรือผู ที่ตองใชงานหนักไปทางความคิด

และสมอง พระเจาประทานอาหารที่เปน

ประโยชนชนดิตางๆอยางเพยีงพอใหเรา และ

แตละคนควรเลอืกอาหารทีเ่หมาะสมทีส่ดุกบั

ความจําเปนของเขาดวยประสบการณและ

วจิารณญาณทีม่สีตขิองเขาเอง1 {CCh 221.3}
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แผนการด้ังเดิมของพระเจาสําหรับ
อาหารของมนุษย

เพือ่ทีจ่ะทราบวาอาหารใดดทีีส่ดุ เรา

ตองศึกษาแผนการตั้งแตเริ่มแรกท่ีพระเจา

ทรงวางไวเกี่ยวกับอาหารสําหรับมนุษย

พระองคผูทรงสรางมนษุยและผูทรงเขาพระทยั

ถงึความตองการของพวกเขาประทานอาหาร

ใหแกอาดัมโดยตรัสวา “ดูนี่ เราใหธัญพืชที่

มีเมล็ดทุกชนิด. . . . และตนไมผลทุกชนิด

ที่มีเมล็ดในผลของมันแกเจาเปนอาหารเจา”

ปฐมกาล 1:29 เมื่อมนุษยตองออกจากสวน

เอเดนเพื่อทํามาหาเลี้ยงชีพโดยอาศัยการ

เพาะปลูกพืชผล อันเปนผลจากการกระทํา

ความผิดบาปนั้น มนุษยไดรับอนุญาตให

รบัประทาน “พชืตามทองทุง” ดวย ปฐมกาล

3:18 {CCh 221.4}

ธญัพชื ผลไม ลกูนทั [ถัว่เปลอืกแขง็]

และพืชผักชนิดตางๆ เปนสวนประกอบ

ของอาหารที่พระผูสรางทรงเลือกสรรไวให

แกเรา อาหารเหลานี ้หากปรงุอยางเรยีบงาย

และมีสภาพที่ใกลเคียงกับธรรมชาติ จะมี

ประโยชนสาํหรบับาํรงุเลีย้งรางกายมากทีส่ดุ

ทั้งยังช วยใหร างกายเกิดความแข็งแรง

มีความอดทน มีสติปญญาที่เฉียบแหลม ซึ่ง

อาหารที่ปรุงอยางวิจิตรซับซอนและอาหาร

ที่มีฤทธิ์ในการกระตุนรางกายไมอาจที่จะให

คณุคาอยางเดียวกนันีไ้ด {CCh 222.1}

เพื่อรักษาสุขภาพท่ีแข็งแรง รางกาย

จําตองไดรับสารอาหารที่ดีและมีประโยชน

อยางเพยีงพอ CCh 222.2}

หากเรารูจกัตระเตรยีมอยางชาญฉลาด

อาหารทีบ่าํรงุสขุภาพสามารถจัดหาไดแทบจะ

ท่ัวทุกถิ่นของโลก ผลิตผลตางๆ ที่ผานการ

เตรียมมาแลวไมวาจะเปนขาวเจา ขาวสาลี

ขาวโพด และขาวโอต รวมทั้งถั่วชนิดตางๆ

ถัว่ลนัเตาและถัว่เลนทลิตางถกูกระจายสงออก

นอกประเทศในท่ัวทุกหนแหง อาหารเหลานี้

รวมกับผลไมในทองถิ่นหรือที่นําเขาจากตาง

ประเทศ และพชืผกัชนดิตางๆ ทีป่ลกูในแตละ

ทองที่ จะชวยใหเรามีโอกาสเลือกอาหารที่มี

ประโยชนครบถวนโดยท่ีไมตองใชเนื้อสัตว

{CCh 222.3}

ที่ใดที่สามารถซื้อผลไมแหงในราคา

พอสมควร เชน ลูกเกด ลูกพรุน แอปเปล

ลูกแพร ลูกพีช และแอปริคอทก็อาจจะใช

ผลไมแหงเหลานี้เปนรายการอาหารหลักได

มากกวาปกต ิซึง่สงผลอยางดเีลศิตอสขุภาพ

และกําลังความแข็งแรงของรางกายของผูที่

ทาํงานในทกุๆ สาขาอาชพี3 {CCh 222.4}

ศาสตรของการปรุงอาหาร
การปรงุอาหารมเิพยีงแตจะเปนศาสตร

เทานัน้ แตเปนสิง่ทีส่าํคญัทีส่ดุในการดาํเนนิ

ชวีติ เปนวชิาทีผู่หญงิทกุคนควรจะไดเรยีนรู

และควรจะสอนคนยากจนกวาใหไดรบัประโยชน

จากการที่จะปรุงอาหารอยางงายๆ ใหอรอย

นารับประทานและใหมีคุณคาทางอาหารนั้น

ตองอาศัยทักษะ แตส่ิงนี้สามารถท่ีจะทําได

ผูที่ทําอาหารควรเรียนรูถึงวิธีการจัดเตรียม

อาหารทีเ่รยีบงาย มรีสชาติดีและใหประโยชน

ตอรางกาย ดวยวิธกีารทีไ่มยุงยากและถกูหลกั
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สขุภาพ {CCh 222.5}

ใหเราพฒันาตอไปอยางชาญฉลาดใน

การปรุงอาหารของเราใหเรียบงายขึ้น ดวย

พระพรของพระเจา ทุกประเทศผลิตอาหาร

ที่มีสวนประกอบของสารอาหารที่จําเปน

สําหรับการเสริมสรางระบบของรางกาย เรา

นําอาหารเหลาน้ีมาจัดปรุงเปนอาหารจาน

อรอยทีใ่หประโยชนได {CCh 222.6}

คนมากมายไมรูสกึวาสิง่นีเ้ปนเรือ่งของ

หนาที่ ฉะนั้นพวกเขาจึงไมพยายามเตรียม

อาหารอยางถูกตอง การเตรียมอาหารทําได

อยางเรียบงาย ถูกหลักอนามัย และดวยวิธี

ที่งาย โดยไมใชนํ้ามันหมู เนย หรือเนื้อสัตว

ทักษะตองควบคูกับความเรียบงาย การจะ

ทําเชนนี้ไดจําเปนตองหาตํารามาอานและ

นําสิ่งที่อานไปลงมือปฏิบัติดวยความอดทน

{CCh 222.7} 

ผลไม เมล็ดขาว และผัก ที่ผานการ

เตรยีมดวยวธิทีีเ่รยีบงายปราศจากเครือ่งเทศ

และไขสตัว*ทกุชนดิ ปรงุดวยนมหรอืครมีเปน

อาหารทีถ่กูสขุลกัษณะมากทีส่ดุ {CCh 222.8}

การเตรียมขาว เมล็ดพืชชนิดตางๆ

และผลไม โดยปราศจากไขมันและใหอยูใน

สภาพใกลเคียงธรรมชาติเทาที่เปนไดควร

เปนอาหารทีจ่ดัไวบนโตะของทกุคนทีอ่างตน

วากาํลงัเตรยีมพรอมทีจ่ะรบัการเปลีย่นแปลง

เพือ่ไปอยูแผนดนิสวรรค {CCh 223.1}

โดยปกตเิรามกัจะเตมินํา้ตาลลงในอาหาร

มากเกนิไป ขนมเคก พดุดิง้หวานพาย เยลลี่

และแยมเปนอาหารทีท่าํใหเกดิอาการอาหาร

ไมยอย โดยเฉพาะอยางยิง่คสัตารดและพดุดิง้

ซึ่งมีสวนผสมหลักคือ นมวัว ไข และนํ้าตาล

เราควรหลีกเลี่ยงการใชนมวัวและนํ้าตาล

ผสมกนัมากเกนิไป9 {CCh 223.2}

หากเราใสนํา้ตาลลงในอาหารใหนอย

ลงขณะที่ทํากับขาว อาการไมสบายอัน

เนื่องจากความรอนของดินฟาอากาศก็จะ

ลดลงไดเชนกนั10 {CCh 223.3}

หากตองใชนมวัวก็ควรทําการนึ่ง

ฆาเชือ้ใหทัว่ถงึ เพือ่เปนการลดอนัตรายจาก

การตดิเชือ้จากการใชนม11 {CCh 223.4}

เวลาจะมาถึงเมื่อการใชนมจะไม

ปลอดภัยอีกตอไป แตถาหากวัวมีสุขภาพดี

และตมใหเดอืดอยางทัว่ถงึ กไ็มมคีวามจาํเปน

ไปทกุขรอนกอนเวลานัน้มาถงึ12 {CCh 223.5}

อาหารใสสารปรุงรสอยางเขมขน
เครือ่งปรงุรส ซึง่ชาวโลกมกัใชกนัอยู

เปนประจําใหโทษตอระบบการยอย13 {CCh

223.6}

ในยุคสมัยที่เรงรีบนี้อาหารที่มีฤทธิ์

กระตุนนอยเทาใรกจ็ะเปนอาหารทีด่กีวามาก

เทานัน้ เครือ่งปรงุแตงรสอาหารตางๆ มโีทษ

ในตวัของมนัเองอยูแลว ทัง้มสัตารด พรกิไทย

*ไขสัตวหมายถึง “ไขมันที่ไดจากสัตว หรือสารอื่นที่มีลักษณะเปนไข” นางเอเลน ไวทกลาวไววาเมื่อนําผลมะกอก
มาปรงุอยางด ีนาํมารบัประทานไดทกุมือ้ นํา้มนัในผลมะกอกใชแทนนํา้มนัจากสตัวและเนย (ใหดมูหศัจรรยแหงการรกัษา
หนา 318) ขอความนีห้มายความวาอาหารสขุภาพจะประกอบดวยอาหารท่ีมไีขมนับาง ซึง่ควรไดจากแหลงพชื
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เครื่องเทศ ของหมักดอง และสิ่งอื่นๆ ที่มี

ลกัษณะอยางเดยีวกนั ตางมฤีทธิร์ะคายเคอืง

ตอกระเพาะอาหารและทาํใหโลหติรอนข้ึนและ

ไมบรสิทุธิ ์สภาพการอกัเสบภายในกระเพาะ

ของนักดื่มทั้งหลายเปนเครื่องยืนยันถึงผล

ที่เกิดจากการดื่มเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล

สวนการใชเครื่องปรุงแตงรสอาหารที่มีฤทธิ์

ระคายเคืองก็สามารถทําใหกระเพาะอาหาร

อักเสบในลักษณะเดียวกัน ในไมชา อาหาร

ธรรมดาไมอาจสนองความพอใจของความ

ตองการในรสชาต ิรางกายจงึกระหายหาสิง่ที่

กระตุนความรูสกึทีม่ากกวา14 {CCh 223.7}

บางคนปลอยตวัตามใจการลิม้รสของ

ตนจนไมยอมรับประทานสิ่งอื่นใดนอกจาก

อาหารทีเ่ขาเรยีกหา หากมกีารจดัวางเครือ่งเทศ

และอาหารรสจัดตอหนาเขา เขาจะบังคับให

กระเพาะทาํงาน โดยเฆีย่นดวยแสเผด็รอนนี้

เพราะกระเพาะถกูฝกจนไมอาจรบัอาหารทีม่ี

รสชาดไมเผด็รอน15 {CCh 223.8}

เครื่องเทศตางๆ จะไประคายผนังบุ

อนัละเอยีดออนของกระเพาะกอน แตในทีส่ดุ

จะไปทําลายความออนไหวตามธรรมชาติ

ของเนื้อเยื่ออันบอบบางนี้ เลือดจะรอนขึ้น

ธรรมชาติฝายตํ่าจะถูกกระตุ น ในขณะที่

พลังทางศีลธรรมและความคิดออนแอลง

จนกลายเปนทาสตอตัณหาฝายตํ่า มารดา

ควรศกึษาเพือ่จดัเตรยีมอาหารทีเ่รยีบงายแต

มีประโยชนทางโภชนาการใหกับครอบครัว

ของเธอ16 {CCh 223.9}

การรับประทานอาหารใหเปนเวลา
หลังจากรับประทานอาหารแตละมื้อ

ท่ีปกติแลว ควรใหกระเพาะอาหารพักผอน

หาชั่วโมง ไมควรใหอาหารแมเพียงชิ้นเดียว

เขากระเพาะจนกระทัง่ถงึเวลาของอาหารมือ้

ตอไป ในระหวางชวงเวลานี้กระเพาะจะ

ทํางานและแลวก็จะอยูในสภาพที่พรอมจะ

รบัอาหารไดอกี17 {CCh 223.10}

ควรเอาใจใสกบัการรบัประทานอาหาร

ใหเปนเวลา ไมควรรับประทานสิ่งใดเลยใน

ระหวางมื้ออาหาร ไมวาจะเปนของหวาน

ลูกนัท ผลไมหรืออาหารชนิดใดชนิดหนึ่งก็

ตาม การรับประทานไมเปนเวลาทําลาย

ความแข็งแกรงของอวัยวะที่ทําหนาท่ีใน

การยอย จนไปทาํลายสขุภาพและความราเรงิ

และเม่ือเด็กๆ เขารวมโตะอาหาร พวกเขา

จะไมรูสึกอยากรับประทานอาหารท่ีถูกหลัก

อนามยั ความอยากอาหารของพวกเขาเรยีก

หาแตส่ิงทีใ่หโทษแกตนเอง {CCh 223.11}

ควรระมัดระวังเอาใจใสเพื่อใหเด็ก

รบัประทานอาหารเปนเวลาและไมควรใหเด็ก

รับประทานอาหารระหวางมื้อ ไมวาจะเปน

ลูกกวาดหรือขนมหวาน ลูกนัท ผลไมหรือ

อาหารอืน่ การรบัประทานอาหารไมเปนเวลา

ทําลายสุขภาพของระบบยอยอาหารซึ่งเปน

อนัตรายตอสุขภาพและทาํใหจติใจหดหู และ

เมื่อถึงเวลาอาหาร เด็กๆ จะไมอยากรับ

ประทานอาหารที่มีประโยชน แตกระหาย

อาหารทีใ่หโทษตอรางกาย18 {CCh 224.1}

เมื่อเราเอนตัวลงนอนหลับพักผอน

กระเพาะอาหารควรเสรจ็สิน้การทาํงานของมนั



เพื่อกระเพาะอาหารจะไดหยุดพักผอนเชน

เดียวกบัอวยัวะอ่ืนๆ โดยเฉพาะอยางยิง่ คนที่

มนีสิยัทีช่อบนัง่นอนอยูกบัที ่การรบัประทาน

อาหารมื้อดึกกอใหเกิดอันตรายตอรางกาย

{CCh 224.2}

ในหลายกรณี ความรูสึกออนเพลียที่

ทาํใหเกดิความอยากอาหารเกดิขึน้เนือ่งจาก

อวยัวะท่ีใชยอยอาหารตองทาํงานหนกัเกนิไป

ตลอดทั้งวัน เมื่อเสร็จหนาที่หนึ่งมื้อไปแลว

อวยัวะทีใ่ชยอยอาหารกต็องการการพกัผอน

อยางนอยที่สุดควรจะมีเวลาพักระหวางมื้อ

อาหารหาหรือหกชั่วโมง และคนสวนใหญที่

ไดทดลองดู จะพบวาการรับประทานอาหาร

วนัละสองม้ือดกีวาสามมือ้19 {CCh 224.3}

โดยทัว่ไปแลว การรบัประทานอาหาร

แตเพยีงวนัละสองมือ้ นบัวาเปนประโยชนตอ

สุขภาพ แตถึงกระนั้น ในบางกรณี บางคน

อาจจําเปนตองการอาหารมื้อที่สาม อยางไร

กต็าม หากจาํเปนตองรบัประทานจรงิๆ มือ้น้ี

ควรเปนอาหารทีเ่บาและยอยงาย20 {CCh 224.4}

นักเรียนที่ใชทั้งสมองและรางกาย

พรอมๆ กันอยางหนักควรเลิกลมความคิด

ทีจ่ะงดรบัประทานอาหารมือ้ทีส่าม ใหนกัเรยีน

รับประทานอาหารม้ือท่ีสาม ซึ่งจัดเตรียม

แบบปราศจากผกัแตเปนอาหารเรยีบงายทีม่ี

ประโยชน เชน ผลไมและขนมปง {CCh 224.5}

เราไมควรรับประทานอาหารที่รอน

หรือเย็นจัดจนเกินไป ถาอาหารอยูในสภาพ

ที่เย็นจัด กําลังของกระเพาะก็จะถูกดึงออก

มาเพื่ออุนอาหารกอนการยอยจะเกิดขึ้นได

เครือ่งดืม่ทีเ่ยน็ใหโทษตอรางกายดวยเหตผุล

อยางเดียวกัน แตการด่ืมเครื่องด่ืมท่ีรอน

มากเกินไปก็ใหโทษตอรางกายเชนเดียวกัน

ความจริงแลวยิ่งถาดื่มนํ้าหรือของเหลวคละ

ไปกับการรับประทานอาหารครั้งละมากๆ ก็

ยิ่งทําใหอาหารยอยยากขึ้นเทานั้น เพราะ

น้ําหรือของเหลวจะตองถูกดูดซึมเสียกอน

ที่กระบวนการยอยจะเริ่มขึ้นได อยารับ

ประทานเกลือหรืออาหารรสเค็มในปริมาณ

มากๆ อยารับประทานอาหารหมักดองและ

อาหารท่ีใสเครื่องเทศรสจัด แตจงทานผลไม

มากๆ แลวอาการระคายเคอืงกระเพาะอาหาร

ซึง่ทาํใหตองดืม่นํา้มากๆ ในเวลาอาหารกจ็ะ

หายไป {CCh 224.6}

เราควรที่จะรับประทานอาหารชาๆ

และเคีย้วใหละเอยีด การเคีย้วเปนสิง่ทีจ่าํเปน

เพื่อชวยใหนํ้าลายไดคลุกเคลากับอาหาร

อยางทัว่ถงึ และจะกระตุนใหนํา้ยอยหลัง่ออก

มาทาํงาน22 {CCh 224.7}

การประยุกตใชหลักการของการปฏิรูป
สุขภาพ

การปฏิรูปการบริโภคนั้นเปนเรื่อง

ของสามญัสาํนกึอยางแทจรงิ หวัขอนีค้วรรบั

การศึกษาอยางกวางขวางและลึกซึ้ง ไม

สมควรทีผู่ใดจะตําหนติิเตียนผูอืน่เพราะส่ิงที่

พวกเขาปฏิบัติทั้งหมดนั้นมิไดสอดคลองกับ

ของตนเอง มนัเปนไปไมไดทีจ่ะตัง้กฎเกณฑ

ตายตัวไวเพื่อควบคุมนิสัยของทุกคน และ

ไมควรมีผูใดคิดวาตนเองนั้นเปนบรรทัดฐาน

สาํหรบัทกุคน เพราะมใิชวาทกุคนจะสามารถ

รบัประทานอาหารชนดิเดียวกนัหมด อาหาร
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ที่ถูกปากและมีประโยชนสําหรับบุคคลหนึ่ง

อาจเปนอาหารที่ไมถูกรสนิยมสําหรับอีก

คนหนึง่ และแมกระทัง่เปนอนัตรายได บางคน

ไมสามารถดื่มนมวัว ในขณะที่อีกหลายคน

เจริญเติบโตเพราะนมวัว กระเพาะอาหาร

ของบางคนยอยอาหารจําพวกถั่วบางชนิด

ไมได แตสําหรับบางคนนั้นกลับเปนอาหาร

ที่มีประโยชน สําหรับบางคนผลิตภัณฑที่ทํา

จากธัญพืชที่มิไดผานการขัดสีเปนอาหารท่ี

ใหประโยชน ในขณะทีอ่กีหลายคนรบัประทาน

ไมได23 {CCh 224.7}

ไมควรชกัชาในการแกไขนสิยัผดิๆ ของ

การบริโภคอยางตามใจปาก เมื่อโรคอาหาร

ไมยอยเกดิขึน้จากการใชกระเพาะอาหารอยาง

สมบุกสมบัน เราควรพยายามสงวนอยาง

ระมัดระวังกําลังที่เหลือของกระเพาะอาหาร

โดยการกาํจดัทกุภาระหนักของกระเพาะอาหาร

ออกไป กระเพาะอาจไมสามารถฟนเปนปกติ

ไดทัง้หมดหลงัจากทีใ่ชงานอยางหนกัมาเปน

เวลานาน แตการรบัประทานอาหารทีถ่กูตอง

จะชวยอาการเจบ็ปวยมใิหลกุลามตอไป และ

หลายคนจะหายจากอาการเจ็บปวยจนเปน

ปกตไิดไมมากกน็อย {CCh 225.1}

คนแข็งแรงที่ทํางานโดยใชแรงกาย

ไมจําเปนตองระมัดระวังในเรื่องของปริมาณ

หรอืชนดิของอาหารเทากบัคนทีน่ัง่ทาํงานอยู

กับที่ แตยิ่งกวานั้น คนเหลานี้จะมีสุขภาพ

ที่ดีขึ้น หากพวกเขารูจักบังคับตัวเองในการ

กนิการดืม่ {CCh 225.2}

บางคนอยากใหมกีฎตายตวัทีก่าํหนด

เรือ่งของอาหารท่ีพวกเขารบัประทาน พวกเขา

รับประทานมากเกินไปแลวนั่งเสียใจ แลว

พวกเขาก็เฝาแตครุ นคิดถึงสิ่งที่เขาจะรับ

ประทานและดืม่ แตไมควรเปนเชนนี ้ไมมใีคร

สามารถวางกฎตายตัวไวสําหรบัอีกคนหนึง่ได

ทุกคนควรฝกการใชเหตุผลและบังคับตัวเอง

รวมทัง้ควรปฏบิตัติามกฎเกณฑ24 {CCh 225.3}

การปฏิรูปการบริโภคควรจะดําเนิน

การไปทลีะขัน้ทลีะตอน ในขณะทีโ่รคในสตัว

ทวีมากขึ้น การใชนมและไขก็ไมมีความ

ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น เราจึงควรพยายาม

จัดหาอาหารชนิดอื่นท่ีมีราคาไมแพงและมี

ประโยชนตอรางกายมาใชทดแทน ประชาชน

ท่ัวทุกหนแหงควรไดรับการอบรมใหทราบ

ถึงวิธีการปรุงอาหารโดยที่ไมจําเปนตองใช

นมและไขเทาที่จะกระทําได แตทั้งนี้ ก็ยังคง

คุณคาและความนารับประทานของอาหาร

{CCh 225.4}

พระเจาไมไดรับเกียรติเมื่อเราละเลย

ไมเอาใจใสดูแลรางกายและใชรางกายอยาง

หักโหมจนไมเหมาะสมท่ีจะปรนนิบัติรับใช

ในกิจการของพระองค หนาที่สําคัญลําดับ

แรกของแมบานผูดูแลครอบครัวก็คือ การ

จัดหาอาหารที่นารับประทานและชวยบํารุง

รางกายแกสมาชกิในครอบครวั การใชเส้ือผา

และเครือ่งประดบับานทีร่าคาไมแพงยงัดกีวา

การจาํกดัจาํเขีย่การใชจายในเรือ่งของอาหาร

{CCh 225.5}

แมบานบางคนยอมลดคาใชจายใน

สวนของอาหารการกนิลงเพือ่มเีงนิพอจดังาน

บนัเทงิราคาแพงไวตอนรบัแขกทีม่าเยีย่มเยอืน

การกระทาํเชนนีเ้ปนสิง่ทีโ่งเขลา ความบนัเทงิ
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สําหรับแขกนั้นควรจัดอยางเรียบงายที่สุด

แมบานควรเอาใจใสตอความจําเปนของ

ครอบครวัเปนอนัดบัแรก {CCh 225.6}

การกระเหมด็กระแหมอยางไมสมเหตุ

สมผล และธรรมเนียมปฏิบัติจอมปลอมเปน

เครือ่งกดีขวางการตอนรบัขบัสูทีแ่สดงออกถงึ

นํ้าใสใจจริงตอกันและยังเปนพระพรอีกดวย

อาหารที่เรียบงายตามปกติก็เพียงพอในการ

ตอนรับแขกที่ไมไดนัด โดยไมจําเปนตอง

ผลักภาระใหแกแมบานในการตระเตรียม

อาหารอยางพเิศษ {CCh 225.7}

จงพินิจพิจารณาอยางระมัดระวังใน

เรื่องอาหารของคุณ ศึกษาถึงเหตุและผล

ปลูกฝงการบังคับใจตนเอง ควบคุมความ

ตองการอาหารใหอยูภายใตเหตผุล อยาทาํให

กระเพาะอาหารตองทํางานอยางหักโหมดวย

การรบัประทานเกนิพอด ีแตอยาทาํใหตวัทาน

เองตองขาดอาหารที่บํารุงรางกายที่นารับ

ประทานและทีส่ขุภาพตองการ {CCh 225.8}

ผูที่มีความเขาใจถึงกฎเกณฑในดาน

สุขภาพและไดดําเนินตามหลักการนั้น ยอม

รูจกัหลีกเล่ียงการกระทาํทีส่ดุขัว้ ทัง้การตามใจ

และการจํากัดตนเอง พวกเขามิไดเลือกอาหาร

เพยีงเพือ่ใหถกูปากตวัเองเทานัน้ แตเพือ่เสรมิ

สรางรางกายใหมีความแข็งแรง พวกเขา

พยายามรกัษากาํลงัทกุสวนใหอยูในสภาพทีด่ี

ทีส่ดุ เพือ่การปรนนบิตัริบัใชพระเจาและเพือ่น

มนษุยอยางเตม็ที ่ความตองการในการบรโิภค

นั้นอยู ภายใตการควบคุมของเหตุผลและ

จิตสํานึก พวกเขาจึงไดรางวัลตอบแทนท่ี

มีรางกายและสมองอยูในสภาพท่ีสมบูรณดี

ในขณะทีพ่วกเขาไมรกุเรายดัเยยีดความเหน็

แกผูอื่น แบบอยางของคนเหลานั้นคือพยาน

สนับสนุนถึงหลักการที่ถูกตองไดเปนอยางดี

คนเหลานีจ้งึเปนผูทีม่อีทิธพิลในทางทีด่งีาม25

{CCh 225.9}

ในวนัสะบาโต เราไมควรเตรยีมอาหาร

ไวรบัประทานมากหรอืมหีลากหลายชนดิกวา

วันอื่นๆ แทนที่จะเปนเชนนี้ อาหารที่เตรียม

ควรจะเปนอาหารที่เรียบงายกวา และควร

รบัประทานในปรมิาณทีน่อยลง เพือ่ใหสมอง

ของเรามคีวามปลอดโปรงและสามารถเขาใจ

ในสิ่งที่เกี่ยวของกับฝายจิตวิญญาณไดดียิ่ง

ขึน้ {CCh 226.1}

เราควรจะหลกีเลีย่งการประกอบอาหาร

ในวนัสะบาโต แตกไ็มมคีวามจาํเปนทีจ่ะตอง

รับประทานอาหารที่เย็นชืด ในชวงที่อากาศ

หนาว เราควรอุนอาหารท่ีเตรียมไวต้ังแต

วันกอนใหรอน ขอใหเปนอาหารที่เรียบงาย

อรอยและนารบัประทาน โดยเฉพาะอยางยิง่

ในครอบครวัทีม่เีดก็ๆ ในวนัสะบาโต ควรจดั

อาหารบางอยางเปนพิเศษที่ครอบครัวไมมี

เปนประจาํในวนัธรรมดา26 {CCh 226.2}

การควบคมุความอยากอาหารและตณัหา
การทดลองที่ยิ่งใหญที่สุดอยางหนึ่ง

ที่มนุษยตองเผชิญคือเรื่องของความอยาก

อาหาร ระหวางจิตใจและรางกายมีความ

เกี่ยวพันอันลึกลับและนาอัศจรรยเกิดขึ้น

ท้ังสองตางตอบสนองซึ่งกันและกัน การ

ศึกษาอันดบัแรกของชีวิตของเราคือการรูจัก

รักษารางกายใหอยูในสภาพที่สมบูรณ เพื่อ
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พฒันาพลงัทกุสวนของอวยัวะใหทาํงานอยาง

ประสานกนั การละเลยรางกายคอืการละเลย

จิตใจ การที่ลูกหลานของพระเจามีรางกาย

ทีเ่จบ็ออดๆ แอดๆ หรอืสมองทบึนัน้เปนการ

ไมถวายเกียรติตอพระเจา การตามใจปาก

โดยยอมสญูเสยีสขุภาพเปนการละเมดิความ

สํานึกอยางเลวราย ผูที่กําลังหลงระเริงกับ

การไมประมาณตน ไมวาจะเปนการกินหรือ

การดืม่กาํลงับัน่ทอนพลังฝายกายและพลงัทาง

ศลีธรรมของตน พวกเขาจะรูสกึถงึผลลพัธของ

การละเมิดกฎแหงกายภาพ {CCh 226.3}

หลายคนหมดความสามารถในการ

ทาํงานทัง้ทางความคดิและทางกายภาพโดย

การรับประทานมากเกินไป และการสนอง

กิเลสตัณหา นิสัยใฝตํ่าจะแข็งแกรงขึ้น ใน

ขณะที่ศีลธรรมและจิตวิญญาณออนแอลง

หากเราไปยืนอยู รอบๆ บัลลังกสีขาวอัน

ยิ่งใหญ สมุดบันทึกของคนจํานวนมากที่อยู

ทีน่ัน่จะเปนเชนไร ณ เวลานัน้ พวกเขาจะเหน็

สิ่งที่พวกเขานาจะทําหากพวกเขาไมยอม

แปดเปอนพลงัทีพ่ระเจาประทานใหนัน้เสือ่มเสยี

แลวเวลานั้นพวกเขาจะตระหนักวาพวกเขา

จะบรรลุถึงความเปนเลิศทางปญญาที่สูง

สกัปานใดหากพวกเขายอมจาํนนพลงัทางกาย

และทางสติปญญาทั้งปวงที่ไดรับมอบจาก

พระเจาคืนแดพระองค ในความทุกขเศราที่

แสนเจ็บปวด พวกเขาจะครํ่าครวญเพื่อกลับ

ไปดาํเนนิชวีตินัน้อกีครัง้ {CCh 226.4}

คริสเตียนที่ซื่อสัตยทุกคนจะควบคุม

ความอยากอาหารและกเิลสตณัหาของตนได

ถาหากเขาไมถูกปลดออกใหเปนอิสระจาก

พนัธนาการนี ้และจากการเปนทาสของความ

อยากกินแลว เขาจะเปนคนรับใชที่ซื่อสัตย

และคนท่ีเชือ่ฟงของพระคริสตไมได การหมกมุน

อยูกบัความอยากกนิและกเิลสตณัหาเปนเหตุ

ทําใหความจริงแหงพระวจนะไมบังเกิดผล

ในดวงใจ เมือ่บคุคลใดถกูครอบงาํดวยความ

อยากกินและกิเลสตัณหา พระวิญญาณและ

อาํนาจแหงความจรงิจะชาํระทัง้จิตใจ รางกาย

และจติวญิญาณของบคุคลนัน้ไมได {CCh 226.5}

เปาหมายสูงสุดของพระคริสตในการ

อดทนตอการอดอาหารอันยาวนานในปา

กนัดารนัน้กเ็พือ่สอนพวกเราถงึความจาํเปน

ของการปฏเิสธตนเอง และใหรูจกัประมาณตน

ภาระนี้จะตองเริ่มท่ีโตะอาหารของเราและ

จะตองนําไปใชในทุกสวนของชีวิต พระผูไถ

ของโลกเสด็จมาจากสวรรคเพื่อชวยมนุษย

ผูออนแอ และดวยฤทธานุภาพของพระเยซู

ผูทีเ่สดจ็มาเพือ่ชวยเขานัน้เขาจะเปลีย่นเปน

ผูเขมแข็ง เอาชนะความอยากกินและกิเลส

ตัณหา และอาจเปนผูมีชัยชนะเหนือทุกสิ่ง

ทกุอยางได {CCh 226.6}

(1) MH 295-297; (2) MH 295, 296; (3) MH 299; (4) MH 302, 303; (5) CD 94; (6) 1T 681;
(7) CH 115; (8) 2T 352; (9) MH 301, 302; (10) CD 95; (11) MH 302; (12) CD 357; (13) CD 339;
(14) MH 325; (15) CD 340; (16) CH 114; (17) CD 179; (18) MH 384; (19) MH 304; (20) MH 321;
 (21) CD 178; (22) MH 305, 306; (23) MH 319, 320; (24) MH 308, 310; (25) MH 319-323;
(26) MH 307, 308; (27) 3T 485, 486; (28) 5T 135; (29) 3T 569, 570; (30) 3T 488.
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พระเจาประทานใหแกบรรพบรุษุคูแรก

ของเราอาหารทีพ่ระองคทรงออกแบบเพือ่ให

เผาพนัธุของมนษุยควรตองรบัประทาน การ

ทําลายชีวิตของสัตวใดก็ตามเปนการกระทํา

ที่ตรงกันขามกับแผนการของพระองค ใน

สวนเอเดนจะตองไมมคีวามตายเกดิขึน้ ผลไม

จากตนไมตางๆ ในสวนเปนอาหารท่ีสนอง

ความตองการของมนุษย พระเจาไมทรง

อนุญาตมนุษยใหรับประทานเนื้อสัตวเปน

อาหารจนกระทั่งหลังนํ้าทวมโลก หลังจากที่

ทุกสิ่งซึ่งมนุษยตองใชประทังชีวิตถูกทําลาย

หมดสิ้น และเนื่องจากความจําเปนของพวก

เขาพระเจาจงึทรงอนญุาตโนอาหรบัประทาน

เนื้อจากสัตวที่สะอาดซึ่งเขานําเขาไปในเรือ

แตอาหารจากสตัวไมใชอาหารทีถ่กูสขุลกัษณะ

ทีส่ดุของมนษุย {CCh 228.1}

ภายหลงันํา้ทวมโลก มนุษยรบัประทาน

อาหารจากสัตวเปนสวนใหญ พระเจาทรง

ทอดพระเนตรวาทางของมนษุยนัน้เลวทราม

และพวกเขาฝกใฝที่จะเชิดชูตนเองดวย

ความหยิง่ยโสแขงกบัพระเจาพระผูสรางของ

พวกเขาและปฏิบัติตามแรงโนมนาวใจของ

พวกเขาเอง และทรงอนุญาตใหพวกเขา

รับประทานเนื้อสัตวเพื่อตัดอายุขัยท่ีเต็มไป

ดวยบาปของพวกเขาใหสั้นลง หลังจาก

นํ้าทวมโลกไมนาน พงศพันธุ มนุษยเริ่ม

ลดขนาดของรปูรางและจาํนวนปของอายลุง1

{CCh 228.2}

ในการเลือกสรรอาหารสําหรบัมนุษย

ในสวนเอเดน พระยาหเวหทรงสาํแดงใหเหน็

วาอาหารชนิดใดเปนอาหารท่ีดีท่ีสุด ในการ

เลอืกอาหารใหกบัชนชาตอิสิราเอล พระองค

ทรงสอนบทเรียนอยางเดียวกัน พระองค

ทรงนําชนชาติอิสราเอลออกจากแผนดิน

อยีปิตและทรงอบรมส่ังสอนพวกเขาเพือ่เปน

ประชากรของพระองค โดยผานทางพวกเขา

พระองคทรงประสงคจะอวยพระพรและสัง่สอน

บรรดาชาวโลก พระองคทรงจดัเตรยีมอาหาร

ที่เหมาะสมท่ีสุดใหแกพวกเขาไวเพื่อการนี้

ซึง่มใิชเนือ้สัตว แตเปนมานาอนัเปน “อาหาร

จากฟา” สดุดี 105:40 แตเพราะวาพวกเขา

ไมพอใจและบนถงึหมอเนือ้ทีเ่คยรบัประทาน

ในแผนดินอียิปต ดวยเหตุนี้พระองคจึง

ประทานอาหารจาํพวกเนือ้สตัวใหแกพวกเขา

แตกเ็ปนเพยีงระยะเวลาสัน้ๆ การรับประทาน

คราวนั้น นําโรคภัยและความตายมาสูผูคน

เปนจํานวนมาก ถึงกระนั้น ขอกําหนดให

รับประทานแตอาหารที่ปราศจาคเนื้อสัตว

กไ็มเคยเปนทีย่อมรบัอยางเตม็ใจ ความไมพอใจ

และบนตอวายังมีเรื่อยมา ไมวาจะในที่ลับ

หรือในท่ีแจง ดังนั้นขอกําหนดนี้จึงมิไดถูก

กาํหนดอยางถาวร {CCh 228.3}



272 ¤íÒá¹Ð¹íÒÊíÒËÃÑº¤ÃÔÊµ¨Ñ¡Ã

เม่ือชนชาตอิสิราเอลเขาไปตัง้ถิน่ฐาน

ในแผนดินคานาอันแลว พวกเขาก็ไดรับ

อนุญาตใหบริโภคเนื้อสัตวได แตดวยขอ

กําหนดอยางละเอียดเพื่อลดผลราย เนื้อหมู

เปนอาหารตองหาม รวมทัง้เนือ้สตัวชนดิอืน่ๆ

นกและปลาที่ถูกระบุวาเปนสัตวที่ไมสะอาด

เนื้อสัตวที่อนุญาตใหรับประทานไดนั้น ก็ยัง

มขีอหามมิใหรบัประทานไขมนัและเลอืดของ

มนัโดยเดด็ขาด {CCh 228.4}

สัตวที่ใชเปนอาหารน้ันตองเปนสัตว

ที่อยูในสภาพสมบูรณ สัตวที่ถูกกัดตายหรือ

ตายเองหรือท่ีมไิดรนิเลอืดออกจากตวัใหหมด

จะนาํมาใชเปนอาหารไมได {CCh 228.5}

การทีช่นชาตอิสิราเอลละจากแผนการ

ของพระเจาที่ทรงกําหนดในเรื่องของอาหาร

นั้น ทําใหพวกเขาตองประสบกับหายนะอัน

ใหญหลวง พวกเขาตองการอาหารจําพวก

เนื้อสัตว ดังนั้นจึงตองเก็บเกี่ยวผลของมัน

พวกเขากาวไปถึงอุปนิสัยที่พึงปรารถนาที่

พระเจาทรงวางไวหรอืบรรลพุระประสงคของ

พระองคไมได องคพระผูเปนเจาได “ประทาน

สิ่งที่ท านขอ แตทรงสงโรคผอมแหงมา

ทามกลางทาน” สดุดี 106.15 พวกเขาตีคา

ส่ิงของทางโลกสงูกวาสิง่ทีอ่ยูในฝายจติวญิญาณ

และพวกเขากาวไปไมถึงมาตรฐานอันสูงสง

ที่พระประสงคของพระองคมีตอพวกเขา

{CCh 228.6}

คนทั้งหลายท่ีรับประทานเน้ือสัตว

เปนอาหารกลายเปนผูทีบ่รโิภคเมลด็ขาวและ

พืชผักเปนมือที่สองตอจากสัตวอีกที เพราะ

สัตวเลานั้นเจริญเติบโตจากอาหารจําพวกน้ี

คณุคาในการบาํรงุเลีย้งชวีติทีม่อียูในเมลด็ขาว

และพืชผกัจะผานเขาไปสูสัตวทีก่นิส่ิงเหลานี้

เปนอนัดบัแรกและเรารบัสิง่นีอ้กีตอหนึง่จาก

การกนิเนือ้สัตว จะเปนการดีกวาสักเทาไรถา

เราจะรับประทานอาหารเหลานี้โดยตรงดวย

การรับประทานอาหารที่พระเจาทรงจัดเตรียม

ไวสาํหรบัเรา2 {CCh 229.1}

สาเหตุของการเกิดโรคและการเจ็บปวย
มากมาย

เนื้อสัตวไมเคยไดรับการยอมรับวา

เปนอาหารทีด่ทีีส่ดุ ยิง่ในเวลานี ้การใชเนือ้สตัว

เปนอาหารสมควรถูกคัดคานเปนสองเทา

เนือ่งจากโรคภยัทีม่อียูในสตัวไดเพิม่ขึน้อยาง

รวดเร็ว ผูที่บริโภคเนื้อสัตวตางไมเคยรับรู

มากอนวาตนเองนั้นกําลังรับประทานอะไร

หลายครั้ง ถาพวกเขาไปเห็นสัตวเหลานั้น

ในขณะที่พวกกมันยังมีชีวิตอยูและทราบถึง

คณุภาพของเนือ้ทีพ่วกเขานาํมารบัประทาน

พวกเขาคงจะเบอืนหนาหนดีวยความรงัเกยีจ

คนจาํนวนมากยงัคงบรโิภคเนือ้สัตวทีเ่ต็มไป

ดวยเชื้อวัณโรคและมะเร็งกันตอไป ดังนั้น

โรควัณโรค โรคมะเร็งและโรคอื่นๆ ที่เปน

อันตรายถึงชีวิตจึงยังคงแพรระบาดมาสู 

มนษุย3 {CCh 229.2}

การรับประทานเนื้อสัตวเสี่ยงตอการ

เกดิโรคเพิม่ขึน้สบิเทา4 {CCh 229.3}

สัตวตางๆ เปนโรค และดวยการ

รับประทานเนื้อของมันเทากับเรากําลังเพาะ

เชื้อของโรคลงสูเนื้อเยื่อและเลือดของเราเอง

และเม่ือเราเผชิญกับการเปล่ียนแปลงของ



บรรยากาศที่ไมบริสุทธิ์ เราจะรูสึกออนไหว

ตอผลกระทบของมนั อกีอยางหนึง่คอืเมือ่เรา

สมัผสักบัโรคท่ีกาํลงัระบาดอยูและโรคทีต่ดิตอ

ระบบตางๆ ของรางกายจะไมอยูในสภาพท่ี

จะตอตานโรคเหลานีไ้ด {CCh 229.4}

จากความกระจางทีพ่ระเจาประทานแก

ดฉินันัน้ การเปนโรคมะเรง็และเนือ้งอกอยาง

แพรหลายสบืเนือ่งมาจากการรบัประทานเนือ้สตัว

ทีต่ายแลวเปนสวนใหญ5 {CCh 229.5}

ในสถานที่หลายแหงปลาเต็มไปดวย

สารปนเปอนจากอาหารสกปรกทั้งหลายที่

พวกมันกินจนเปนเสาเหตุของโรคภัย โดย

เฉพาะอยางยิง่ปลาท่ีเขามาอยูในนานนํา้บรเิวณ

ทอนํ้าทิ้งของเมืองใหญๆ ปลาที่กินอาหาร

จากทอระบายน้ําโสโครกอาจผานออกไป

ไกลสู แหลงนํ้าอื่นและถูกจับในบริเวณนํ้า

ที่ใสสะอาดและบริสุทธิ์ ดวยเหตุนี้ เม่ือเรา

นาํปลามาประกอบเปนอาหาร พวกมนัจงึนาํ

โรคภัยและความตายมาสูผูท่ีไมไดสงสัยถึง

ภยัอนัตรายในลกัษณะนี ้{CCh 229.6}

เราอาจจะไมรูสึกถึงผลรายของการ

บรโิภคเน้ือสตัวในทนัททีนัใด แตนีม่ไิดหมาย

ความวาการบริโภคเนื้อสัตวไมมีอันตราย

มนีอยคนทีเ่ชือ่วาเน้ือสตัวทีพ่วกเขารบัประทาน

นั้นทําใหโลหิตเปนพิษและเปนตนเหตุท่ี

ทําใหพวกเขาตองเจ็บปวย หลายคนตายไป

เนือ่งจากโรคทีส่บืเนือ่งมาจากการรบัประทาน

เนือ้สตัว แตตวัผูปวย  และคนอืน่ๆ มไิดระแคะ

ระคายถงึสาเหตทุีแ่ทจรงินี้6 {CCh 229.7}

“หมู. . . . เปนสัตวมลทินแกทาน”
เนื้อเยื่อของหมูเต็มไปดวยพยาธิ

พระเจาตรัสถึงหมูไววา “หมู. . . .เปนสัตว

มลทินแกทาน หามรับรับประทานเนือ้ของมนั

และหามแตะตองซากของมัน” เฉลยธรรม

บัญญัติ 14:8 พระองคทรงมีพระดํารัสสั่ง

เชนนี้แกเราเพราะวาเนื้อหมูนั้นไมเหมาะสม

ทีจ่ะนาํมาประกอบเปนอาหาร หมจูดัเปนสตัว

ที่มีหนาท่ีกําจัดขยะและของเสียและนี่คือ

หนาทีเ่ดยีวทีพ่ระเจาทรงกาํหนดไวใหพวกมนั

ไมวาจะอยูในสถานการณใดมนุษยไมเคย

ไดรบัอนญุาตใหรบัประทานเนือ้ของมนั เปน

ไปไมไดที่เนื้อของสัตวชนิดใดก็ตามที่กิน

ทุกสิ่งที่นาขยะแขยงเปนอาหารและความ

โสโครกเปนพืน้ฐานความเปนอยูของมนัจะมี

คณุคาตอรางกาย7 {CCh 229.8}

ถงึแมเนือ้หมเูปนอาหารทีใ่ชกนัอยาง

แพรหลาย แตเปนอาหารที่ใหภัยอันตราย

มากที่สุด พระเจาไมไดตรัสหามชาวฮีบรูใน

เรื่องของการรับประทานเนื้อหมูเพียงเพื่อ

ตองการสําแดงสิทธิอํานาจของพระองค แต

เนื่องจากวาเปนอาหารที่ไมเหมาะสําหรับ

มนุษย มันจะทําใหรางกายทั้งระบบเปน

วัณโรคตอมนํ้าเหลืองและโดยเฉพาะในแถบ

ที่มีอากาศรอน ทําใหเกิดโรคเรื้อนและโรค

อื่นๆ อีกหลายโรค ผลกระทบของมันที่มีตอ

ระบบรางกายในสภาพอากาศเชนนั้น ใหผล

รายมากกวาในสภาพอากาศท่ีเย็นกวา. . . .

เนือ้หมหูากนาํมาปรงุในสภาพตามธรรมชาติ

ของมันจะมีรสชาติไมนารับประทาน ส่ิงท่ี

ทําใหมันนารับประทานคือการเสริมดวย
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เครื่องปรุงเขมขน ซึ่งซํ้าเติมเรื่องที่เลวสุดๆ

อยูแลวเลวยิ่งขึ้น เน้ือหมูนําหนาเนื้อสัตว

ชนิดอื่นๆ ในการทําใหเลือดเสีย ผู ที่รับ

ประทานเนือ้หมตูามอาํเภอใจจะมแีตโรคภยั8

{CCh 230.1}

โดยเฉพาะอยางยิ่งจะไปบั่นทอน

ประสาทที่ไวและละเอียดออนของสมองให

ออนแอและมืดมัวไป จนไมอาจเรียนรูถึงสิ่ง

ศกัดิส์ทิธิ ์แตจะถกูลดสตปิญญาลงสูระดบัตํา่

ทีค่ดิไดแตเรือ่งสามญัทัว่ไป9 {CCh 230.2}

ผูท่ีออกกาํลงักายหรอืทาํงานกลางแจง

จะไมคอยรูสึกถึงผลเสียของการรับประทาน

เนื้อหมูมากเทาไรนักเมื่อเทียบกับผูที่ใชชีวิต

สวนใหญอยูในทีร่มและมนีสิยัไมชอบเคลือ่นไหว

และทาํงานทีใ่ชสมอง10 {CCh 230.3}

ผลกระทบของการรับประทานเนื้อสัตว
ที่มีตอจิตใจและจิตวิญญาณ

ความชั่วรายทางศีลธรรมของอาหาร

เนื้อสัตวไมไดยิ่งหยอนกวาการเจ็บปวยทาง

กาย อาหารเนื้อสัตวมีผลทําลายตอสุขภาพ

และผลร ายใดที่ มีต อร างกายจะมีผลใน

ลักษณะเดียวกันตอจิตใจและจิตวิญญาณ11

{CCh 230.4}

อาหารเนื้อสัตวเปล่ียนแปลงอารมณ

และกระตุนความรูสึกเย่ียงสัตว รางกายของ

เราประกอบขึ้นจากสิ่งที่เรารับประทาน และ

การรับประทานเนื้อสัตวจํานวนมากจะทําให

การทํางานของสติปญญาลดนอยถอยลง

นักเรียนจะไดผลงานการเรียนมากขึ้นหาก

พวกเขาไมเคยชมิเนือ้สตัว เมือ่สญัชาตญาณ

ของสัตวที่มีอยูในตัวมนุษยถูกเรง พลังทาง

ปญญาจะลดลงตามสวน12 {CCh 230.5}

หากมียุคใดที่อาหารควรจะตองเรียบ

งายที่สุดแลว ยุคที่วานั้นคือปจจุบันนี้ เรา

ไมควรจัดวางเนื้อสัตวไวตอหนาลูกของเรา

อิทธิพลของเนื้อจะกระตุนตัณหาฝายต่ําและ

ทําใหมันแข็งแกรงขึ้น และมีแนวโนมทําให

อาํนาจศลีธรรมตายดาน13 {CCh 230.6}

ควรมีการปฏิรูปที่จริงจังกวานี้ในหมู

คนที่อางตนวาเปนผูที่รอคอยการเสด็จมา

ปรากฏในเร็วๆ นี้ของพระคริสต เราตอง

ทาํงานปฏริปูสขุภาพอยางทีไ่มเคยปรากฏมา

กอนในหมูคนของเราเอง ยงัมคีนอกีมากมาย

ทีต่องไดถกูปลกุใหตืน่ตัวถงึภยัอนัตรายจาก

การรับประทานเนื้อสัตว ผูที่ยังรับประทาน

เนือ้สตัวกาํลงัทาํอนัตรายตอสขุภาพทางกาย

จิตใจและจิตวิญญาณ คนจํานวนมากที่

กลับใจเพียงครึ่งเดียวเพราะติดขัดเรื่องขอ

จํากัดของการรับประทานเนื้อสัตวจะออก

จากการเปนประชากรของพระเจาและไมขอ

รวมเดินกับประชากรของพระเจาอีกตอไป14

{CCh 230.7}

ผูท่ีอางตนวาเชื่อในความจริงจะตอง

ปกปองดวยความระมัดระวังไมตกอยู ใต

อํานาจฝายกายและจิตใจเพื่อวาพระเจาและ

ภารกจิของพระองคจะไมไดรบัการหลูเกยีรติ

โดยคําพูดและการกระทําของพวกเขา นิสัย

ตางๆ และการปฏบัิตติวัจะตองนาํมาอยูภายใต

การควบคุมตามนํ้าพระทัยของพระเจา เรา

ตองเอาใจใสตอเรื่องอาหารของเราอยาง

จรงิจงั พระเจาทรงเปดเผยใหดฉินัเหน็อยาง
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แจมชดัวาประชากรของพระองคตองยนืหยดั

อยางเขม็แขง็ตอตานการรบัประทานเนือ้สตัว

หากพระเจาไมประสงคใหพวกเขาปฏบิตัติาม

ขาวนี ้ทาํไมพระองคทรงใชเวลาถงึสามสบิป

เพือ่ประทานขาวแกประชากรของพระองควา

หากพวกเขาตองการมีเลือดท่ีบริสุทธิ์และ

สมองที่แจมใส พวกเขาตองละทิ้งการใช

เน้ือสตัวดวย การใชเนือ้สตัวจะทาํใหลกัษณะ

นิสัยเยี่ยงสัตวเขมแข็งขึ้นและลักษณะนิสัย

ฝายจติวญิญาณออนแอลง15 {CCh 230.8}

คาํชีแ้นะเรือ่งการเปล่ียนอาหารการกนิ
เปนความเขาใจผดิทีค่ดิวากาํลงัวงัชา

ของกลามเนื้อขึ้นอยูกับการบริโภคเนื้อสัตว

สิ่งตางๆ ที่รางกายตองการจะรับการบํารุง

หลอเลีย้งไดดกีวาและมกีาํลงัวงัชาทีแ่ขง็แรง

กวาโดยที่ไมจําเปนตองรับประทานเนื้อสัตว

เลย ธัญพืชรวมกับผลไม ถั่วและผักชนิด

ตางๆ ลวนประกอบดวยสารอาหารตางๆ ท่ี

มีความจําเปนตอรางกายในการสรางโลหิต

ที่ดี ซึ่งเนื้อสัตวมิไดมีสารอาหารเหลาน้ีใน

สัดสวนที่มากพอและครบถวนเทา หากเนื้อ

สัตวเปนอาหารที่มีความสําคัญตอสุขภาพ

และความแข็งแรง พระเจาก็คงทรงรวมเนื้อ

สตัวเปนอาหารแลวตัง้แตเริม่แรกทีท่รงสราง

โลก {CCh 231.1}

เมือ่เลกิบรโิภคเนือ้สตัว เรามกัจะรูสกึ

ออนเพลีย ไมมีกําลัง เพราะเหตุน้ี หลายคน

จึงใชเปนขออางวาอาหารจําพวกเน้ือสัตว

มีความจําเปน แตแทจริงเปนเพราะอาหาร

ประเภทนีม้ฤีทธิใ์นการกระตุนรางกาย ทาํให

โลหิตมีอุณหภูมิสูงขึ้นกวาปกติและกระตุน

ระบบประสาทซึง่เปนสิง่ทีพ่วกเขารูสกึวาขาด

หายไป บางคนพบวาเปนการยากท่ีเขาจะ

เลกิบรโิภคเนือ้สตัว เชนเดยีวกบัคนทีต่ดิสรุา

ไมสามารถจะเลิกด่ืมได แตถาพวกเขายอม

เปลี่ยนแปลง สุขภาพของพวกเขาจะดีขึ้น

{CCh 231.2}

เมื่อเลิกบริโภคเนื้อสัตว  เราควร

รบัประทานธัญพชื ลกูนทั ผกัและผลไมชนดิ

ตางๆ แทน ซึ่งอาหารเหลานี้เปนอาหารที่

นารับประทานและมีคุณคาทางโภชนาการ

โดยเฉพาะผูท่ีมีรางกายออนแอและผูท่ีตอง

ตรากตรําใชแรงงานหนักอยู เปนประจํา16

{CCh 231.3}

โดยเฉพาะในกรณีที่เนื้อไมไดเปน

อาหารหลักแลว การทําอาหารไดดีเปนสิ่ง

จําเปนที่สําคัญ จะตองเตรียมสิ่งอื่นเพื่อมา

แทนที่เนื้อ และอาหารที่ใชแทนเนื้อจะตอง

เตรียมอยางดีเพื่อจะไมเกิดความอยากเนื้อ

ขึน้17 {CCh 231.4}

ดฉินัมคีวามคุนเคยกบัหลายครอบครวั

ที่เปลี่ยนจากอาหารเนื้อมาเปนอาหารที่ดอย

คุณคา พวกเขาปรุงอาหารอยางลวกๆ ขาด

คณุคา จนกระเพาะไมยอมรบั และคนเหลานี้

บอกดิฉันวาการปฏิรูปสุขภาพเขาไมไดกับ

พวกตน และกําลังวังชาของพวกเขาก็ออน

เปล้ียลง เราควรเตรียมอาหารดวยความ

เรียบงาย แตก็ควรทําอยางพิถีพิถันนา

รบัประทาน18 {CCh 231.5}

พระเจาทรงแนะนําคริสตจักรของ
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กลุ มชนที่เหลืออยู ในเรื่องการละทิ้งการ

บรโิภคเนือ้สตัว ชา กาแฟ และอาหารใหโทษ

อื่นๆ เพื่อเปนผลดีสําหรับคนเหลานี้เอง ยัง

มีของดีที่มีคุณคาและประโยชนอีกมากมาย

ซึง่เรานาํมาใชเพือ่การยงัชีพได {CCh 231.6}

ในบรรดาผูท่ีกําลังรอคอยการเสด็จ

มาของพระผู  เป นเจ า ในที่สุดแล วการ

รับประทานเนื้อสัตวจะตองถูกกําจัดทิ้งไป

เนื้อสัตวจะถูกตัดออกไปจากอาหารของ

พวกเขา เราควรรกัษาเปาหมายนีต้อหนาเรา

และเพียรพยายามอยางแนวแนใหบรรลุ

ถงึเปาทีว่างไว19 {CCh 231.7}

พลังทางปญญา ศีลธรรม และทาง

กายจะเส่ือมลงโดยการใชอาหารเนื้อสัตว

เปนอาจิณ การรับประทานเนื้อสัตวทําให

ระบบรางกายชํารุด สมองทึบและความ

ออนไหวตอศีลธรรมเฉื่อยชา พี่นองที่รัก

ทั้ งหลาย เราขอบอกพวกคุณว า วิถีที่

ปลอดภัยที่สุดของคุณคือ จงละทิ้งเนื้อสัตว

ไปเสยีเถดิ20 {CCh 231.8}

R

(1) CD 373; (2) MH 311-313; (3) MH 313; (4) 2T 64; (5) CD 386-388; (6) MH 314, 315; (7) MH 313, 314;

(8) CD 392, 393; (9) 2T 96; (10) CD 393; (11) MH 315; (12) CD 389; (13) 2T 352; (14) CH 575;

(15) CD 383; (16) MH 316; (17) CG 384; (18) 2T 63; (19) CD 380, 381; (20) 2T 64.
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[หมายเหต:ุ ขาวสารนีเ้ปนการทบทวนจดุสาํคญัของการปฏิรปูสุขภาพทีน่างเอเลน จ.ี

ไวท ใหไวทีก่ารประชมุของสาํนกังานใหญในป ค.ศ.1909 ซึง่เปนการประชมุครัง้สดุทายทีท่าน

เขารวม--ผูรวบรวม] {CCh 233.1}

ดิฉันถูกกําชับใหสงขาวสารเรื่องการ

ปฏริปูสขุภาพไปถงึคนท้ังหมดของเรา เพราะ

มีคนจาํนวนมากไดถดถอยไปจากความซือ่สตัย

ตอหลักการของการปฏิรูปทางสุขภาพที่เคย

รบัไวตัง้แตแรก {CCh 233.2}

พระประสงคของพระเจาเพือ่ประชากร

ของพระองคคือการเจริญขึ้นเปนชายหญิงที่

เตบิโตไปสูความไพบลูยในพระครสิต เพือ่ให

เรือ่งนีบ้รรลไุปถงึจดุนัน้พวกเขาตองใชกาํลงั

ทุกสวน ทั้งจิตใจ วิญญาณจิตและรางกาย

อยางถูกตอง จะปลอยใหกําลังใจและกําลัง

กายใดๆ สูญเปลาโดยไรประโยชนไมได

{CCh 233.3}

ปญหาสําคัญหน่ึงคือเราจะถนอม

รกัษาสขุภาพไดอยางไร เมือ่เราศกึษาปญหานี้

ดวยความยําเกรงพระเจา เราจะเรียนรูวา

การปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อใหทั้งกายและจิต

วิญญาณของเราเจริญเติบโตคือยึดหลักการ

ของความเรียบงายในเรื่องของอาหาร ขอให

พวกเราอดทนใสใจศึกษาปญหานี้ พวกเรา

ตองการความรูและการตัดสินใจเพ่ือจะกาว

ตอไปอยางชาญฉลาดในเรือ่งนี ้กฎธรรมชาติ

จะตองไมถูกตอตานแตต องปฏิบัติตาม

{CCh 233.4}

ผูทีไ่ดรบัคาํชีแ้นะในเรือ่งความเลวราย

ของการบริโภคเนื้อสัตว ชา และกาแฟ และ

อาหารมันๆ และการเตรียมอาหารอยาง

ไมถูกสุขลักษณะและเปนผูที่ต้ังใจปฏิญาณ

กับพระเจาโดยการเสียสละจะไมยอมตามใจ

ความอยากที่พวกเขาก็ทราบดีวาไมถูก

สุขลักษณะเหลานี้อีกตอไป พระเจาทรง

เรียกรองใหชําระความอยากอาหารของ

พวกเราและปฏเิสธตนทีจ่ะปฏบิตัใินสิง่ทีไ่มดี

นีเ่ปนงานทีจ่ะตองทาํใหสาํเรจ็กอนประชากร

ของพระเจาจะไปยืนอยู เบื้องพระพักตร

พระองคในฐานะเปนผูท่ีมีความสมบูรณแลว

{CCh 233.5}

ประชากรทีเ่หลอือยูของพระเจาจะตอง

เปนผูที่กลับใจใหมแลว การนําเสนอขาวนี้

ตองการผลลัพธในการกลับใจและการชําระ

ใหบรสุิทธ์ิของจิตวญิญาณ เราตองการสัมผสั

ถงึฤทธานภุาพของพระวญิญาณของพระเจา

ในเรื่องนี้ นี่เปนขาวนาอัศจรรยใจและเปน

ขาวท่ีเจาะจง เปนขาวท่ีมีความหมายตอ
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ทกุคนทีร่บัฟง และจะตองประกาศตอไปดวย

เสียงอันดัง เราตองมีความเชื่ออยางแทจริง

และแนบแนนวาขาวนี้จะเพิ่มความสําคัญจน

กระทัง่สิน้ยคุ {CCh 233.6}

มีบางคนที่อางตนเปนผูเชื่อยอมรับ

“คําพยาน” บางตอนวาเปนขาวของพระเจา

แตไมยอมรบัสวนทีป่ระณามความผดิทีพ่วกเขา

ฝกใฝ บคุคลเหลานีก้าํลงัทาํในสิง่ตรงกนัขาม

กับสวัสดิภาพของตน และสวัสดิภาพของ

คริสตจักร เปนเรื่องสําคัญที่เราตองเดินใน

ความกระจางเม่ือเราไดรับความกระจางน้ัน

แลว ผูที่อางตนวาเชื่อในการปฏิรูปสุขภาพ

แตทํางานคานกับหลักการน้ีในการดําเนิน

ชีวิตประจําวัน พวกเขากําลังทําลายจิต

วิญญาณของตนเองและสรางความรู สึกที่

ไมดีแกจิตใจของผูท่ีเชื่อและผูที่ไมเชื่อดวย

{CCh 233.7}

พละกําลังไดมาโดยการเชื่อฟง
ความรับผิดชอบอันเครงขรึมตกอยู

กับผูที่เขาใจความจริง เพื่อวาคําพูดทุกคํา

ของพวกเขาจะสอดคลองกับความเชื่อ และ

เพื่อใหชีวิตของคนเหลาน้ีไดรับการแกไข

และชําระใหบริสุทธิ์ เพื่อเตรียมพวกเขาให

พรอมสําหรับงานท่ีตองทําอยางเรงรีบใน

ชวงสดุทายของขาวนี ้พวกเขาไมมเีวลาหรอื

กําลังวังชาที่จะสูญเสียไปกับการหมกมุนใน

ความอยากกนิ พระวจนะทีก่ลาววา “จงกลบั

ใจและหันมาหาพระเจา เพื่อที่วาความผิด

บาปของพวกทานจะไดรับการลบลาง เพื่อ

วาระแหงการฟนชื่นจะไดมาจากพระพักตร

พระเจา” กจิการ 3:19, 20 ทามกลางพวกเรา

มีคนมากมายที่ขาดพระวิญญาณ และหาก

ไมกลับใจใหมอยางแทจริงพวกเขาจะพินาศ

อยางแนนอน ทานจะยอมเส่ียงกับเรื่องนี้

หรอื? {CCh 234.1} 

พระเจาทรงประสงคใหประชากรของ

พระองคมคีวามคบืหนาไปอยางตอเนือ่ง เรา

จําเปนตองเรียนรูวาการตามใจความอยาก

รับประทานนั้นเปนส่ิงกีดขวางย่ิงใหญตอ

การเจรญิทางจติใจและการชาํระจติวญิญาณ

ใหบริสุทธ์ิ พวกเราหลายคนรับประทาน

อาหารอยางไมถูกตองทั้งๆ ที่มีความเขาใจ

หลักการของการปฏิรูปสุขภาพเปนอยางดี

การตามใจความอยากอาหารเปนตนเหตุ

ยิ่งใหญของความออนแอทางฝายกายและ

ฝายจิตใจและเปนสาเหตุสําคัญของความ

ออนแอ และความตายกอนวัยอันควร ขอให

ทุกคนที่กําลังแสวงหาความบริสุทธิ์ของ

จิตวิญญาณตระหนักไวเสมอวาในพระคริสต

มีพลังที่จะชวยควบคุมความอยากอาหารได

{CCh 234.2}

หากเราจะไดประโยชนจากการปลอยตวั

ตามใจความอยากอาหารจาํพวกเนือ้สตัวแลว

ดิฉันคงไมตองขอรองพวกคณุ แตดฉินัทราบดี

วาเราไมไดประโยชนอะไรเลย อาหารจาํพวก

เนื้อสัตวเปนภัยตอสุขภาพของรางกาย และ

เราตองเรียนรูท่ีจะมีชีวิตอยูโดยไมตองพึ่ง

สิง่เหลานี ้ผูทีอ่ยูในภาวะทีส่ามารถจดัหาอาหาร

พืชได แตเลือกที่จะทําตามความตองการ

ของตนเองในเรื่องนี้ โดยการกินและด่ืม

ตามชอบใจจะคอยๆ ละเลยคําสั่งสอนของ
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พระยาหเวหในเรือ่งความจรงิเพือ่ยคุปจจบุนั

ในดานอื่นๆ ที่ทรงโปรดประทานใหและสูญ

เสียแนวคิดวาอะไรคือความจริง พวกเขาจะ

เก็บเกี่ยวในสิ่งที่หวานไปแลวอยางแนนอน

{CCh 234.3}

ดฉินัไดรบัคาํชีแ้นะวา เราไมควรบรกิาร

อาหารเนื้อสัตวและอาหารอื่นๆ ซึ่งเปนที่

ทราบกันอยางดีวาใหโทษแกนักเรียนใน

โรงเรียนเรา ไมควรนําสิ่งใดที่สงเสริมความ

ตองการสารกระตุนมาจัดวางบนโตะอาหาร

ใหเด็กรับประทาน ดิฉันเรียกรองผูสูงอายุ

และหนุมสาวและผูท่ีอยูในวัยกลางคน จง

ละทิง้ความอยากในสิง่ทีจ่ะทาํรายตวัของคณุ

เถิด จงปรนนิบัติพระเจาดวยความเสียสละ

{CCh 234.4}

มีคนจาํนวนมากรูสกึวาเขาไมอาจอยู

ไดโดยไมมีเนื้อสัตว แตหากคนเหลานี้จะ

วางตัวอยูฝายของพระผูเปนเจา ตั้งใจอยาง

แนวแนท่ีจะดาํเนนิตามการทรงนาํของพระองค

พวกเขาจะไดรับกําลังและสติปญญาดังเชน

ดาเนยีลและเพือ่นๆ พวกเขาจะพบวาพระเจา

ประทานการตดัสนิใจทีเ่ขมแขง็แกตน หลายคน

จะรูสึกแปลกใจเมื่อเขาจะมองเห็นพวกเขา

สามารถเกบ็ออมไดมากมายเพือ่ใชในราชกจิ

ของพระเจาเพียงโดยการปฏิเสธความอยาก

ของตนเอง เงินจํานวนเล็กนอยที่เก็บไวดวย

ความเสยีสละจะทาํงานยิง่ใหญถวายพระเจา

ไดมากกวาการถวายจํานวนมากที่ถวายโดย

ไมไดเสยีสละ {CCh 234.5}

คําเรียกรองใหยืนหยัดอยางมั่นคง 
ชาวเซเวนธเดยแอดแวนตีสกําลัง

จัดการดูแลความจริงที่มีความสําคัญอยาง

ยิง่ยวดอยู กวาสีส่บิปมาแลว [ในป ค.ศ.1863]

องคพระผูเปนเจาประทานความกระจางพเิศษ

ในเรือ่งการปฏริปูสขุภาพ แตเรากาํลงัเดนิอยู

ในความกระจางนีอ้ยางไร? มสีกักีค่นทีป่ฏเิสธ

การดาํเนนิชวีติอยางสอดคลองกบัพระบญัชา

ของพระเจา ในฐานะประชากรของพระเจา

เราควรมคีวามคืบหนาไปตามสดัสวนกบัความ

กระจางทีเ่ราไดรบัหนาทีข่องเราคอืการเข าใจ

และใหเกยีรตแิกหลกัการของการปฏริปูสขุภาพ

เราควรกาวหนากวาคนอืน่ๆ ในเรือ่งของการ

ประมาณตนและถึงกระนั้นยังมีสมาชิกใน

คริสตจักรท่ีผานการอบรมอยางดีและแมแต

ศษิยาภบิาลและศาสนาจารยแหงขาวประเสรฐิ

ใหความเอาใจใสตอความกระจางที่พระเจา

ประทานใหในเรื่องนี้น อยมาก พวกเขา

รับประทานตามความพอใจและทํางานตาม

ความพอใจ {CCh 235.1}

ขอใหผูทีเ่ปนครแูละผูนาํในพระราชกจิ

จงยึดมั่นในหลักการของเราอยางแนวแน

ในการปฏิรูปสุขภาพซึ่งต้ังอยู บนพื้นฐาน

ของพระคัมภีร โดยเปนพยานอยางตรงไป

ตรงมาไมออมคอมใหแกบรรดาผูที่เชื่อวา

เรากําลังดําเนินชีวิตอยู ในยุคสุดทายของ

ประวัติศาสตรโลก จะตองมีเสนแบงอยาง

เดนชัดแสดงความแตกตางระหวางผู ที่

ปรนนิบัติพระเจาและผู ท่ีปรนนิบัติตนเอง

{CCh 235.2}
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พระเจาทรงสําแดงแกดิฉันวา หลัก

การที่ประทานใหเราในสมัยยุคแรกเริ่มนั้น

เปนขาวที่มีความสําคัญซ่ึงเราควรเอาใจใส

อยางมีสติในทุกวันนี้อยางเทาเทียมกันกับ

ในสมัยนั้น ยังมีบางคนท่ีไมเคยปฏิบัติตาม

ความกระจางทีใ่หไวในเรือ่งของอาหารการกนิ

บัดนี้เปนเวลาที่จะตองเอาความกระจางนี้

ออกจากใตถังที่ครอบอยูและใหลําแสงสอง

ออกไปอยางชดัเจนและสวางไสว {CCh 235.3}

หลกัการของการดาํเนนิชวีติอยางถกู

สุขลักษณะมีความหมายอยางมากตอตัวเรา

ทั้งในทางสวนตัวและทั้งกลุม เมื่อดิฉันไดรับ

ขาวการปฏิรูปสุขภาพครั้งแรกนั้น ดิฉันเปน

คนออนแอและไมมีเรี่ยวแรง เปนลมอยูเปน

ประจํา ดิฉันออนวอนทูลขอความชวยเหลือ

จากพระเจาและพระองคทรงเปดเผยเรื่อง

ยิง่ใหญแหงการปฏิรปูสขุภาพแกดฉินั พระองค

ทรงแนะนําดิฉันวาผูที่รักษาพระบัญญัติของ

พระเจาตองมีความสัมพันธอันศักดิ์สิทธิ์กับ

พระองคและโดยการกนิและดืม่อยางพอเหมาะ

พวกเขาตองรักษาจิตใจและรางกายใหอยูใน

สภาพที่เหมาะสมที่สุดเพื่องานการรับใช

แสงสวางนี้เปนพระพรยิ่งใหญแกดิฉัน ดิฉัน

จึงกําหนดจุดยืนของดิฉันมาเปนนักปฏิรูป

สุขภาพ โดยทราบดีวาพระเจาจะทรงเสริม

กําลังแกขาพเจา แมจะมีอายุปูนน้ีแลว ทุก

วันนี้ดิฉันมีสุขภาพที่ดีกวาเมื่อสมัยที่อายุ

ยังนอย {CCh 235.4}

มีบางคนรายงานวาดิฉันไมไดปฏิบัติ

ตามหลักการปฏิรูปสุขภาพตามที่ดิ ฉัน

เขียนไว แตดิฉันพูดไดเต็มปากวาดิฉันเปน

นักปฏิรูปสุขภาพที่ซื่อสัตย ผู ที่ เคยเปน

สมาชิกในครอบครัวดิฉันทราบเรื่องนี้ดี

{CCh 235.5}

“จงทาํเพือ่ถวายพระเกยีรติแดพระเจา”
เราไมไดกาํหนดเสนแบงอยางแนนอน

เพื่อเปนแนวปฏิบัติในเรื่องของอาหาร แต

เราสามารถบอกไดวา ในประเทศที่มีผลไม

เมล็ดพืชชนิดตางๆ และลูกนัทอยางอุดม

สมบูรณ อาหารเนื้อสัตว ไม ใช อาหารที่

เหมาะสําหรับประชากรของพระเจา ดิฉัน

ไดรบัการส่ังสอนวาอาหารเนือ้สัตวมแีนวโนม

ปลูกฝงอุปนิสัยเยี่ยงสัตว มันแยงความรัก

และความเมตตากรณุาของชายและหญงิ ซึง่

เขาควรมไีวเพือ่ใหกบัทุกคน และทําใหตณัหา

ฝายตํา่ควบคมุอาํนาจทีส่งูกวาของคนนัน้ หาก

การรับประทานเนื้อสัตวเคยมีประโยชนทาง

โภชนาก็ตาม แตบัดนี้ไมปลอดภัยอีกตอไป

แลว โรคมะเร็ง เนื้องอก และโรคของทาง

เดินหายใจ สวนใหญมีสาเหตุมาจากการ

รบัประทานเนือ้สตัว {CCh 235.6}

เราไมควรเอาการใชเนือ้สตัวเปนการ

ทดสอบความสัมพันธระหวางพี่นอง แตเรา

ควรคิดพิจารณาถึงผลกระทบของผูบอกวา

ตนเปนผูเชื่อที่รับประทานอาหารเนื้อสัตว

ที่มีตอผูอื่น ในฐานะที่เราเปนผูสื่อขาวของ

พระเจา เราไมอยากบอกกบัคนเหลานัน้หรอืวา

“เมื่อพวกทานจะรับประทาน จะด่ืม หรือจะ

ทําอะไรก็ตาม จงทําเพื่อถวายพระเกียรติ

แดพระเจา” 1 โครินธ 10:31 ควรท่ีเราจะ

เปนพยานอยางแนวแนในการตอตานการ
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ตามใจความอยากทีไ่มถกูตองไมดกีวาหรอื?

สมควรหรือไมที่ศิษยาภิบาล ศาสนาจารย

แหงขาวประเสริฐ ผูกําลังประกาศความจริง

สาํคญัท่ีสดุเทาท่ีเคยประทานใหแกมนษุยมตะ

ทัง้หลาย จะทาํตวัเปนแบบอยางเพือ่กลบัไป

หาหมอเนื้อสัตวของอียิปตอีกหรือ ผูที่ไดรับ

การเลี้ยงดูดวยเงินถวายสิบลดจากพระคลัง

ของพระเจา จะปลอยเนื้อปลอยตัวตามใจ

ตนเองทําให พิษเหล านี้ ไหลผ านไปใน

กระแสเลือดแหงชีวิตที่ตนเองได รับมา

อยางนั้นเชียวหรือ? พวกเขาจะละเลย

ความกระจางและคําตักเตือนของพระเจา

ที่ประทานใหกระนั้นหรือ? สุขภาพของ

รางกายตองถือวามีความสําคัญสําหรับ

การเติบโตในพระคุณและการมีอารมณที่

ราบเรียบ หากกระเพาะอาหารไมไดรับ

การดูแลอยางถูกตองแลว การปลูกฝงนิสัย

ทางศีลธรรมที่ เที่ยงธรรมจะถูกขัดขวาง

สมองและประสาทจะเห็นใจกระเพาะการกิน

และดื่มอยางผิดๆ จะทําใหความคิดและ

การกระทําผิดเพี้ยนไปดวย {CCh 236.1}

ขณะนีท้กุคนกาํลงัถกูทดสอบและรบั

การพสิจูน เราไดรบับพัตศิมาเขาสูพระครสิต

และหากเราทําหนาที่ของเราโดยการแยก

จากทุกสิ่งที่คอยฉุดเราใหตํ่าลงและทําใหเรา

เปนไปในทางที่ไมควรจะเปนนั้น เราจะได

รับกําลังที่จะทําใหเราเติบโตขึ้นในพระคริสต

ผูทรงเปนศรีษะทีม่ชีวีติของเรา และเราจะได

เหน็ความรอดของพระเจา {CCh 236.2}

เมื่อเรามีความเฉลียวฉลาดในเรื่อง

หลกัการของการดาํรงชวีติอยางถกูสขุลกัษณะ

เทานั้นที่จะปลุกใหเราตื่นตัวอยางเต็มที่ถึง

ความชั่วรายอันเปนผลจากการกินอาหาร

ที่ไมถูกตอง หลังจากที่ผู ใดไดเห็นความ

ผิดพลาดแลว มีความกลาที่จะเปลี่ยนนิสัย

จะพบวากระบวนการเปลี่ยนแปลงนั้นตอง

ตอสูดวยความอุตสาหะและใชความอดทน

อยางสูง แตเมื่อใดที่เขาสรางรสนิยมในการ

กินที่ถูกตองขึ้นแลว เขาจะพบวาการใช

อาหารที่ครั้งหนึ่งเราถือวาเปนอาหารที่ไมมี

อันตรายนั้นเปนการเริ่มตนสรางรากฐาน

ของธาตุพิการ และโรคอื่นๆ ใหเกิดขึ้น

{CCh 236.3}

บิดาและมารดาทั้งหลาย จงเฝาระวัง

อธษิฐานเสมอ จงปองกนัตอตานอยางเขมงวด

การประมาณตนอยางไมถูกตองทุกรูปแบบ

จงสอนหลกัการทีแ่ทจรงิของการปฏริปูสุขภาพ

ใหแกลูกของคุณ จงสอนพวกเขาใหรู จัก

หลีกเลี่ยงส่ิงทั้งหลายเพื่อรักษาสุขภาพ

พระพิโรธของพระเจาลงมาเหนอืเหลาบตุรที่

ไมเชือ่ฟงแลว เมือ่มองดูรอบๆ ตัวเราเหน็แต

อาชญากรรม บาป และการกระทําอันชั่วชา

ตางๆ ในฐานะประชากรของพระเจา เราจะ

ตองลงมือปฏิบัติดวยความระมัดระวังในการ

ปกปองลูกๆ ของเราจากการคบกับเพื่อนท่ี

ไมด ี{CCh 236.4}

จงใหความรูแกคนทั้งหลาย
เราตองใชความพยายามมากกวานี้

ในการอบรมคนทั้งหลายเกี่ยวกับหลักการ

ของการปฏิรูปสุขภาพ ควรจัดต้ังโรงเรียน

สอนทาํอาหาร ควรสอนศลิปะการปรงุอาหาร
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ที่ถูกสุขลักษณะตามบาน ผู สูงอายุและ

เยาวชนควรเรียนรูวิธีปรุงอาหารที่เรียบงาย

ที่ใดที่มีการนําเสนอความจริง คนที่นั่นจะ

ตองถูกสอนใหเตรียมอาหารอยางเรียบงาย

แตนารับประทาน จะตองแสดงใหพวกเขา

เห็นวาอาหารที่ใหคุณคาจัดหาไดโดยไมตอง

ใชเนือ้สตัว {CCh 236.5}

จงสอนใหผูคนรูวาการรูจักวิธีรักษา

รางกายใหแขง็แรงจะดกีวาการรูวธิรีกัษาโรค

แพทยของเราจะตองเปนผูใหความรูที่ฉลาด

หลกัแหลม คอยตกัเตอืนทกุคนใหเลกิปลอย

เนื้อปลอยตัวตามใจตัวเอง และแสดงให

พวกเขารูวาการละเวนจากสิง่ตางๆ ทีพ่ระเจา

ตรัสหามไวเปนวิธีเดียวที่จะปองกันความ

หายนะของรางกายและจติใจ {CCh 237.1}

ควรใชไหวพรบิและดลุพนิจิอยางมาก

ในการเตรยีมอาหารทีใ่หประโยชนเพือ่แทนที่

อาหารเดิมของผูที่กําลังเรียนรูที่จะเปนนัก

ปฏิรูปสุขภาพ จะตองมีความเชื่อในพระเจา

มคีวามจรงิใจตอจดุมุงหมายและมีความเตม็ใจ

ที่จะชวยเหลือซึ่งกันและกัน อาหารท่ีขาด

คุณคาทางโภชนาการที่ถูกตองนําคําติเตียน

มาสูเหตุผลของการปฏิรูปสุขภาพ เราเปน

มนุษยที่ต องตายจึงตองจัดหาอาหารท่ีมี

คุณคาอยางถูกตองมาใหรางกายของเรา

{CCh 237.2}

วิธีสุดขั้วทํารายการปฏิรูปสุขภาพ 
คนบางคนในพวกเราในขณะทีห่ลกีเลีย่ง

การรบัประทานอาหารท่ีไมถูกตองอยางจรงิจงั

กลบัละเลยการจดัหาอาหารทีจ่าํเปนแกรางกาย

ผูทีม่แีนวคดิแบบสดุขัว้ในเรือ่งของการปฏริปู

สขุภาพจะเสีย่งตอภยัอนัตรายของการเตรียม

อาหารทีไ่มมรีสชาต ิเปนอาหารจดืชดืทีไ่มนา

รับประทาน เราควรเตรียมอาหารแบบที่

เห็นแลวอยากรับประทานรวมทั้งมีคุณคา

บาํรงุรางกายดวย ไมควรชงิเอาสิง่ทีร่างกาย

ตองการออกไป ดิฉันใชเกลือบาง และใชอยู

เปนประจาํเพราะวาเกลอื แทนทีจ่ะใหผลราย

ตอรางกายยังจะเปนสิ่งจําเปนสําหรับเลือด

ควรปรุงผักใหนารับประทาน โดยใสนมหรือ

ครีมเล็กนอยหรืออยางอื่นที่ใหประโยชนเทา

เทยีมกนั {CCh 237.3}

ในขณะท่ีมีคําเตือนเก่ียวกับอันตราย

ของโรคทีเ่กดิจากการใชเนย และผลรายของ

ของการใชไขไกในเด็กเล็กอยางตามใจชอบ

ถงึกระนัน้เราไมควรคดิวาเปนการฝาฝนหลกั

การหากเราใชไขจากไกทีเ่ลีย้งมาอยางดแีละ

ไดรับอาหารอยางถูกตอง ไขมีคุณสมบัติ

แกพษิบางอยางได {CCh 237.4}

บางคนท่ีละเวนการใชนม ไข และเนย

ไดลมเหลวจากการใหสารอาหารที่ถูกตอง

แกระบบรางกายและผลที่ตามมาคือสุขภาพ

ออนแอและไมสามารถทํางานได ดังนั้นจึง

ทําใหเกิดขอโตแยงในเรื่องของการปฏิรูป

สุขภาพขึ้น งานที่เราพยายามสรางขึ้นอยาง

มัน่คงเกดิความสบัสนจากสิง่แปลกประหลาด

ที่พระเจาไมไดเรียกรองและบ่ันทอนพลัง

ของคริสตจักรไป แตพระเจาจะทรงขัดขวาง

เพื่อปกปองไมใหผลของความคิดท่ีรุนแรง

เกินไปเกิดขึ้น ขาวประเสริฐจะสรางความ

สมานฉันทแกชนชาติที่ผิดบาปใหเปนหนึ่ง
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เดียวเพื่อนําคนรํ่ารวยและคนยากจนเขามา

แทบพระบาทของพระเยซ ู{CCh 237.5}

เวลาที่เราตองละทิ้งอาหารบางอยาง

ที่เรายังใชอยูขณะน้ีจะมาถึง เชน นม ครีม

และไข แตไมจําเปนท่ีจะนําความกังวลนี้มา

ใสตวัเรากอนเวลานัน้จะมาถงึและดวยขอหาม

ที่สุดขั้ว จงคอยใหเหตุการณเรียกรองให

ทําและพระเจาจะทรงจัดเตรียมทางไวให

{CCh 237.6}

ผูทีจ่ะเกดิผลในการประกาศหลกัการ

ของการปฏริปูสขุภาพจะตองมพีระวจนะของ

พระเจาเปนเครื่องนําทางและเปนที่ปรึกษา

ครผููสอนหลกัการของการปฏริปูทางสขุภาพ

ที่ปฏิบัติเชนนี้เทานั้นที่จะอยู ในฝายที่ได

เปรียบ จงอยาใหเราเปนพยานตอตานการ

ปฏิรูปสุขภาพโดยการไมยอมใชอาหารที่ถูก

สุขลักษณะและนารับประทานแทนอาหาร

ใหโทษทีเ่ราทิง้ไป จงอยาสงเสรมิไมวาทางใด

ทางหนึง่ความอยากอาหารทีอ่อกฤทธิก์ระตุน

รับประทานเฉพาะอาหารที่เรียบงายและถูก

หลักอนามัย และขอบพระคุณพระเจาเปน

ประจําสําหรับหลักการปฏิรูปสุขภาพ ใน

ทกุสิง่ จงมีความซือ่สตัยและซือ่ตรงแลวทาน

จะไดชยัชนะทีมี่คณุคา {CCh 238.1}

ใหเอาสภาพทองถิ่นมาพิจารณา
ในขณะท่ีเราทาํงานตอตานความตะกละ

และการไมประมาณตน เราตองรูจักสภาพที่

ครอบครัวมนุษยตองเผชิญ พระเจาทรงจัด

เตรียมสิ่งตางๆ ไวสําหรับผูท่ีอยูในประเทศ

รอบโลกที่แตกตางกัน ผูที่มีความประสงค

เปนผูรวมในพันธกิจกับพระเจาจะตองพินิจ

ใหถี่ถวนกอนที่จะชี้วาอะไรที่รับประทาน

ไดหรือไมได เราตองติดตอกับฝูงชน หาก

มีการสอนหลักการปฏิรูปสุขภาพที่สุดขั้ว

แกผูที่อยูในแวดลอมที่ไมเอื้ออํานวยใหเขา

ปฏิบัติได จะทําใหเกิดผลรายมากกวาผลดี

ในขณะท่ีดิฉันประกาศพระกิตติคุณแกคน

ยากจน ดฉินัไดรบัการชีแ้นะใหบอกพวกเขา

ใหรบัประทานอาหารทีใ่หประโยชนทางคณุคา

อาหารมากทีส่ดุ ดฉินัไมสามารถพดูวา “คณุ

อยารับประทานไขหรือนมหรือครีม คุณอยา

ใชเนยปรงุอาหาร” ขาวประเสรฐิจะตองประกาศ

แกคนยากจน แตเวลายังไมมาถึงที่จะใหเขา

ปฏบิตัติามอาหารทีเ่ขมงวดสดุ {CCh 238.2}

แลวพระเจาจะทรงอวยพระพร
ผูรับใชพระเจาท่ีรูสึกวาเขามีอิสระใน

การตามใจความอยากอาหารกําลังเหินหาง

ไปไกลจากเปาหมาย พระเจาทรงประสงค

ใหพวกเขาเปนนักปฏิรูปสุขภาพ พระเจา

ทรงประสงคใหพวกเขาดํารงชีวิตตามความ

กระจางทีพ่วกเขาไดรบัในเรือ่งนี ้ดฉินัเศราใจ

เมื่อเห็นผูที่ควรมีความกระตือรือรนในเรื่อง

หลักการสุขภาพยังไมไดกลับใจใหมเพื่อ

ดําเนินชีวิตท่ีถูกตอง ดิฉันอธิษฐานทูลขอ

พระยาหเวหทรงดลบนัดาลใหจติใจของพวกเขา

ทราบวาพวกเขากําลังเผชิญกับการสูญเสีย

ทีย่ิง่ใหญ หากสวนตางๆ ในครอบครวัทีเ่ปน

คริสตจักรเปนไปตามท่ีควรจะเปนแลว เรา

คงทํางานถวายพระยาหเวหไดถึงสองเทา

{CCh 238.3}
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เพือ่ทีจ่ะไดรบัการชาํระและดาํรงชวีติ
อยางบริสุทธิ์ ชาวเซเวนธเดยแอดแวนตีส
จาํเปนตองมพีระวญิญาณบรสิทุธ์ิในจติใจและ
ในบานของพวกเขา พระยาหเวหประทาน
แสงสวางใหแกดิฉัน เพื่อใหทราบวาเมื่อ
อิสราเอลของทุกวันนี้ถ อมตัวลงตอเบื้อง
พระพักตรของพระองคและชําระสิ่งโสโครก
ทั้งหลายออกจากวิหารของจิตวิญญาณแลว
พระองคจะสดับคําอธิษฐานที่ทูลเพื่อผูปวย
และจะทรงอวยพระพรกับการใชวิธีการของ
พระองคเพือ่การรกัษาโรค โดยความเชือ่เมือ่
มนุษยพยายามทําทุกสิ่งเพื่อตอสูกับโรคภัย
ดวยการใชวิธีที่เรียบงายที่พระเจาประทาน
ในการรักษา ความพยายามของเขาจะไดรับ
พระพรจากพระเจา {CCh 238.4}

หากวาหลังจากท่ีพระเจาประทาน
ความกระจางมากมายใหแลว ประชากร
ของพระเจายังคงอาลัยอาวรณกับนิสัยที่ผิด
ตามใจความอยากของตนเอง และปฏิเสธท่ี

จะปฏริปู พวกเขาจะตองรบัโทษแหงความทกุข
ที่เกิดจากการฝาฝนกฎอยางแนนอน หาก
พวกเขาตัง้ใจทีจ่ะสนองตอความอยากอาหาร
ทีผ่ดิเพีย้นไมวาจะดวยคาใชจายทีส่งูเพยีงไร
พระเจาจะไมทรงชวยพวกเขาดวยวธิมีหศัจรรย
เพื่อใหรอดพนจากผลของการตามใจปาก
ของตนเอง พวกเขา “จะตองนอนลงในที่
ทกุขทรมาน” อสิยาห 50:11 {CCh 238.5}

โอ มีสักกี่คนที่สูญเสียพระพรอัน
อุดมสมบูรณที่พระเจาทรงจัดเตรียมที่จะ
ประสิทธิประสาทใหทั้งทางฝายสุขภาพและ

ฝายจิตวิญญาณ มีจิตวิญญาณมากมายที่
ปลํา้สูเพือ่ชยัชนะทีพ่เิศษและพระพรทีพ่เิศษ
เพ่ือจะทํางานบางอยางที่ยิ่งใหญ เพื่อไปให
ถึงเปาหมายนี้ พวกเขารูสึกอยูเสมอวาตอง
ดิ้นรนตอสูอยางหนักดวยการอธิษฐานและ
ดวยนํ้าตา เมื่อคนเหลานี้คนหาพระคัมภีร
ดวยคําอธิษฐานเพื่อแสวงหานํ้าพระทัยที่
พระเจาทรงสําแดง แลวปฏิบัติตามพระทัย
ของพระองคจากใจโดยไมสงวนไวแมแต

สิง่เดยีวหรอืทาํตามใจปรารถนาของตน พวกเขา
กจ็ะพบกบัการพกัผอน ความปวดราวทัง้หมด
นํ้าตาทั้งหมดและการด้ินรนตอสูทั้งหมดจะ
ไมนําพระพรที่พวกเขาหวังไว พวกเขาตอง
ถวายหมดตัว พวกเขาจะตองทํางานท่ีเขา
มาเอง นํามาใชซึ่งพระคุณอันเหลือลนของ
พระเจาซึ่งทรงโปรดสัญญาไวแกทุกคนที่ขอ
ดวยความเชือ่ {CCh 239.1}

พระเยซตูรสัวา “ถาใครตองการจะมา
ตดิตามเรา ใหคนนัน้ปฏเิสธตนเอง รบักางเขน
ของตนแบกทุกวนั และตามเรามา” ลูกา 9:23
ใหเราติดตามพระผูชวยในความเรียบงาย
และในการเสียสละของพระองค ใหเรายก
ชูบุรุษแหงคาลวารีขึ้นโดยคําพูดและการ
ดําเนินชีวิตท่ีบริสุทธ์ิ พระผูชวยเสด็จมาใกล
ผูท่ีถวายตัวเองใหกับพระเจา หากมียุคใด
ที่ เราต องการการประกอบกิจของพระ
วิญญาณของพระเจาในใจและชีวิตของเรา
แลว นั่นคือเวลานี้ ใหเรายืดมั่นในฤทธานุ
ภาพของพระเจาเพื่อเปนกําลังในการดํารง
ชวีติทีบ่รสิทุธิแ์ละถวายตวัเอง {CCh 239.2}

(1) 9T 153-166.
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พระเจาทรงมคีรสิตจกัรทีต่ัง้อยูในโลก

เปนประชากรที่พระองคทรงเลือกสรร เปน

ผูท่ีถอืรกัษาพระบญัญตัขิองพระองค พระองค

ทรงนาํอยู พวกเขาไมใชกลุมคนทีแ่ตกแขนง

แยกตัวออกมา ไมใชท่ีน่ีกลุมหนึ่งและท่ีน่ัน

กลุมหนึง่แตเปนประชากรกลุมหนึง่ ความจรงิ

เปนพลังที่ชําระชีวิตใหบริสุทธิ์ได แตแมวา

คริสตจักรจะเปนนักสูก็ไมใชเปนคริสตจักร

ที่ประสบชัยชนะ มีขาวละม านอยูทามกลาง

ขาวดี คนงานถามวา “ทานปรารถนาจะให

เราไป. . . . เก็บขาวละมานหรือ?” แตนาย

ตอบวา “อยาเลย เกรงวาเมื่อกําลังถอนขาว

ละมานจะถอนขาวดีดวย” มัทธิว 13:28, 29

อวนของขาวประเสริฐรวบรวมไดไมเฉพาะ

ปลาดีเทานั้นแตไดปลาไมดีติดมาดวยและมี

เพยีงพระเจาทีจ่ะทราบวาคนพวกใดเปนของ

พระองค {CCh 240.1}

แตละคนมหีนาทีต่องเดนิอยางถอมตน

กับพระเจา เราตองไมไปแสวงหาขาวสาร

ใหมพิสดาร เราตองไมคิดวาผูที่พระเจาทรง

เลือกสรรกําลังเดินอยูในความกระจางท่ีเปน

สวนหนึง่ของนครบาบโิลน1 {CCh 240.2}

ถึงแมความชั่วจะมีอยูในคริสตจักร

และจะอยูรวมกนัไปจนกระทัง่บัน้ปลายของโลก

คริสตจักรในยุคสุดทายน้ีจะเปนแสงสวาง

ของโลกที่บาปทําใหเปรอะเปอนเสื่อมทาง

ศลีธรรม ครสิตจกัรทีอ่อนกาํลงัและบกพรอง

ต องการคําเตือนสอน คําตักเตือนและ

คําแนะนําซึ่งเปนเปาหมายเดียวท่ีสําคัญย่ิง

ในโลกทีพ่ระครสิตทรงมอบหมายความหวงใย

ของพระองคไวใหแกเรา โลกเปนสถานปฏบิตัิ

การแหงความรวมมอืระหวางมนษุยและตวัแทน

ของพระเจา โดยพระคุณและพระเมตตากรณุา

ของพระเยซ ูพระองคทรงกระทาํการทดลอง

ในหวัใจของมนษุย2 {CCh 240.3}

พระเจาทรงมีประชากรที่โดดเดน

เปนครสิตจกัรแหงหนึง่บนโลกทีไ่มเปนรองผูใด

แตมีสิ่งอํานวยความสะดวกที่เหนือกวาของ

ครสิตจกัรอืน่ๆ เพือ่สอนความจรงิ เพือ่ปกปอง

แกตางพระบญัญัติของพระเจา พระเจาทรงมี

ตัวแทนที่พระองคทรงแตงตั้งเพื่ออาณาจักร

ของพระครสิตจะเตบิใหญขึน้ในโลก ประกอบ

ดวยมนุษยที่พระองคทรงนํา พวกเขาตาง

แบกความทกุขและภาระของชวีติ รวมมอืกบั

เครื่องมือของชาวสวรรคเพื่อใหแผนดินของ

พระคริสตในโลกของเราเคล่ือนไปขางหนา

ใหทกุคนรวมกนักบัตวัแทนทีไ่ดรบัเลอืกเหลานี้

และในท่ีสุดจะพบพวกเขาอยูทามกลางคน

เหลานัน้ทีม่คีวามอดทนของธรรมกิชนซึง่ถอื

รกัษาพระบญัญตัขิองพระเจาและมคีวามเชือ่

ของพระเยซู3 {CCh 240.4}
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เขารวมกับคริสตจักรเบื้องบน
ครสิตจกัรเบือ้งลางนีเ้ปนหนึง่รวมกบั

คริสตจักรของพระเจาเบื้องบน ผูเชื่อบนโลก

นี้และบรรดาผูที่อยูในสวรรคที่ไมเคยลมลง

ในบาปประกอบขึ้นเปนคริสตจักรเดียวกัน

ชาวสวรรคทีม่ปีญญาทกุรายตองการเขารวม

ชุมนุมกับธรรมิกชนในโลกเพ่ือรวมนมัสการ

พระเจา ที่ลานสวนในของสวรรค พวกเขา

ฟงคําพยานของผูเปนพยานของพระคริสต

จากลานสวนนอกบนโลก และคําสรรเสริญ

และขอบพระคุณจากผูที่นมัสการเบื้องลาง

จะถูกนําขึ้นไปดวยบทเพลงสรรเสริญของ

สวรรคและคาํสรรเสรญิและคาํแหงความชืน่ชม

ปรดีาดงักองไปตลอดลานวหิารเพราะพระครสิต

ไมไดสิ้นพระชนมเพื่อเหลาบุตรของอาดัมที่

ลมลงในบาปไปอยางเปลาประโยชน ในขณะท่ี

ทูตสวรรคทั้งหลายดื่มจากตนน้ําพุ บรรดา

ธรรมกิชนบนโลกดืม่จากธารนํา้บรสิทุธิท์ีไ่หล

ออกจากพระบลัลงัก เปนธารนํา้ทีท่าํใหเมอืง

ของพระเจาชืน่ชมปรดีา {CCh 240.5}

โอ อยากใหเราตระหนักไดถึงความ

ใกลชดิระหวางสวรรคกบัโลก! เม่ือบรรดาบตุร

ทีเ่กดิในโลกยงัไมรูเลยวาพวกเขามทีตูสวรรค

แหงความสวางเปนมติรเคียงคูอยูเสมอ เปน

พยานเงียบคอยปกปองจิตวิญญาณที่มีชีวิต

ทกุดวงเพือ่ชกัจงูใหไปยงัพระครสิต ตราบใด

ที่ยังมีความหวังอยู จนกวามนุษยจะตอตาน

พระวิญญาณรบริสุทธ์ิของพระเจาจนนําไปสู

ความพินาศชั่วนิรันดร พวกเขาจะไดรับการ

ปกปองของผูมีปญญาชาวสวรรค ใหเราจดจาํ

ไวในสมองวา ในท่ีธรรมิกชนรวมชุมนุมกัน

ทกุแหงเบือ้งลางนีจ้ะมทีตูสวรรคของพระเจา

รวมอยูดวย คอยฟงคําพยาน บทเพลงและ

คาํอธษิฐาน ใหเราจดจาํไวเสมอวานกัรองหมู

ทูตสวรรคเบ้ืองบนจะเสริมคําสรรเสริญของ

เรา {CCh 241.1}

ครัน้แลว ในขณะทีค่ณุรวมประชมุใน

วันสะบาโตแลววันสะบาโตเลา ใหรองเพลง

สรรเสริญถวายแดพระองคผูทรงเรียกใหคุณ

ออกมาจากความมืดเขาไปสูความสวางอัน

อัศจรรย จงใหคําสรรเสริญของหัวใจถวาย

“พระองคผูทรงรกัเรา ทรงปลดปลอยเราจาก

บาปของเราดวยพระโลหิตของพระองค”

วิวรณ 1:5 ใหความรักของพระคริสตเปน

ภาระใจของคําพูดของผูที่พูด ใหแสดงออก

ดวยภาษาที่เรียบงายดวยเพลงสรรเสริญ

ทกุบทเพลง ใหพระวญิญาณของพระเจาดลใจ

คําอธิษฐานของคุณ ในขณะที่กลาวพระคํา

แหงชีวิต ขอใหคําตอบสนองจากหัวใจของ

คณุเปนพยานถงึสิง่ทีค่ณุกลาวนัน้วาไดรบัมา

จากสวรรค {CCh 241.2}

พระเจาทรงสอนวาเราควรรวมตัวกนั

ในวหิารของพระองคเพือ่ปลกูฝงคณุลกัษณะ

ของความรกัทีส่มบูรณแบบ เรือ่งนีจ้ะขดัเกลา

บรรดาคนท่ีอาศัยอยูในโลกใหพรอมท่ีจะไป

พาํนกัยงัปราสาททีพ่ระครสิตเสดจ็ไปจดัเตรยีม

ใหแกทุกคนท่ีรักพระองค ท่ีนั่นพวกเขาจะ

รวมชมุนมุกนัในพระวหิารทกุวนัสะบาโตและ

ทุกวันขึ้นคํ่าเพื่อเขารวมกับเสียงเพลงอัน

สงูสงเพือ่สรรเสรญิและถวายคาํขอบพระคณุ

พระองค ผูประทับอยูบนบัลลังกและถวาย

พระเมษโปดกตลอดไปเปนนติย4 {CCh 241.3}



อาํนาจทีท่รงโปรดประทานใหกบัครสิตจกัร
พระครสิตประทานอาํนาจใหกบัเสยีง

สวนรวม [ความเห็นในสวนรวม--ผูแปล] ที่

ออกมาจากคริสตจักร “เราบอกความจริงกับ

ทานทั้งหลายวา สิ่งใดๆ ที่พวกทานจะกลาว

หามในโลก สิง่นัน้กจ็ะถกูกลาวหามในสวรรค

และสิง่ใดๆ ท่ีพวกทานจะกลาวอนญุาตในโลก

สิ่งนั้น ก็จะไดรับอนุญาตในสวรรค” มัทธิว

18:18 จะไมมีการสนับสนุนคนคนหนึ่งที่

แสดงตวัออกมาถงึความรบัผดิชอบของตนเอง

และเสนอแนะความเห็นใดที่เขาเลือกโดยไม

คํานึงถึงการตัดสินของคริสตจักร พระเจา

ประทานอํานาจย่ิงใหญที่สุดภายใตสวรรค

ใหแกคริสตจักรของพระองค ประชากรของ

พระเจาทีเ่ขารวมกนัเปนหนึง่ในครสิตจกัรเปน

พระสรุเสยีงทีเ่ราจะตองเคารพ5 {CCh 241.4}

พระวจนะของพระเจาไมไดอนุญาต

ใหใครคนหนึ่งกําหนดคําตัดสินของตนเอง

ซึ่งขัดแยงกับคําชี้ขาดของคริสตจักร ทั้งยัง

ทรงไมใหเขาใชอิทธิพลความเห็นของเขา

เพื่อตอตานความเห็นของคริสตจักร หาก

คริสตจักรไมมีวินัยและการปกครองของ

ครสิตจกัรแลว ครสิตจกัรกจ็ะแตกเปนเสีย่งๆ

ยดึเกาะกนัเปนกายเดยีวกนัไมได จะมบีคุคล

ทีมี่ความคดิอสิระขึน้มาอางวาตนเปนฝายถกู

เพราะพระเจาไดสอน ดลใจและนําเขาเปน

พเิศษ แตละคนมทีฤษฎขีองเขาเอง ความเหน็

ของเขาเองทีมี่ลกัษณะเฉพาะ และตางอางวา

ความเหน็ของเขาสอดคลองกบัพระวจนะของ

พระเจา แตละคนมีทฤษฎีและความเชื่อที่

แตกตางกัน ถึงกระนั้น แตละคนก็อางวา

ไดแสงสวางพิเศษจากพระเจา คนเหลานี้

ถอนตวัออกไปจากกายและแตละคนกลายเปน

ครสิตจักรทีแ่ยกตวัออกไปตางหาก คนทัง้หมด

เหลานีจ้ะเปนฝายถกูไมได แตกระนัน้ทกุคน

อางวาพระเจาทรงนาํพวกเขาอยู {CCh 241.5}

พระผูชวยใหรอดประทานพระสญัญา

ตอทายบทเรยีนชีแ้นะของพระองควาหากสอง

หรือสามคนจะรวมกันทูลขอพระเจาสิ่งใด

พระองคจะทรงโปรดประทานให ในทีน่ีพ้ระครสิต

ทรงสําแดงใหเห็นวาจะตองมีความเปนหนึ่ง

รวมกบัผูอืน่แมในความปรารถนาของเราเพือ่

เปาหมายอันหนึ่ง ทรงใหความสําคัญเปน

พิเศษกับการอธิษฐานรวมกัน จุดประสงค

ที่ตรงกัน พระเจาสดับฟงคําอธิษฐานของ

แตละคน แตในโอกาสนี้พระเยซูประทาน

บทเรียนพิเศษและสําคัญที่จะส งผลตอ

คริสตจักรที่ทรงสถาปนาขึ้นมาใหมบนโลก

จะตองมีความสอดคลองกันในเรื่องที่พวก

เขาปรารถนาและในเรื่องที่พวกเขาอธิษฐาน

ไมใชเปนเพยีงแตความคดิและการกระทาํของ

สมองของคนๆ หนึง่ทีต่กลงสูการหลอกลวงได

แตจะเปนคําทูลขอท่ีจริงใจของความคิดของ

หลายคนที่มีศูนยกลางอยูในจุดเดียวกัน6

{CCh 242.1}

คริสตจักรเปนตัวแทนที่พระเจาทรง

แตงต้ังขึ้นเพื่อความรอดของมนุษย เปนท่ี

จัดต้ังขึ้นเพื่อการทํางานรับใช และมีพันธกิจ

ของการประกาศขาวประเสริฐไปทั่วโลก

ตั้งแตตนมาแลว พระเจาทรงมีแผนการที่ให

สะทอนความไพบูลยและความอุดมสมบูรณ

ของพระองคผานคริสตจักรไปสูโลก สมาชิก
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ของคริสตจักรที่พระองคทรงโปรดเรียกให

ออกมาจากความมดืเขาสูแสงสวางอนัอศัจรรย

ของพระองคจะตองแสดงออกถึงพระสิริของ

พระองค คริสตจักรเปนที่เก็บทรัพยสมบัติ

มากมายของพระคุณของพระคริสตและโดย

ผานทางคริสตจักรจะเปดเผยออกใหเห็นใน

ทีส่ดุ แมไปสู บรรดา “ภตูผทีีค่รอบครองและ

พวกภูตผีที่มีอํานาจ” โคโลสี 2:15 เปนการ

สาํแดงความรกัของพระเจาในชวงสดุทายและ

สาํแดงออกอยางเตม็ที่7 {CCh 242.2}

เปาโลแนะใหเขาหาคริสตจักรเพื่อรับ
คําแนะนํา

หลายคนคิดวาความรับผิดชอบเพื่อ

เรียนรูความกระจางและประสบการณของ

พวกเขาขึ้นตรงกับพระคริสตเทานั้น โดย

ไมขึ้นกับผูติดตามของพระองคที่ไดรับการ

ยอมรับ แตพระเยซูทรงประณามการกระทํา

เชนนี้ในคําสอนและแบบอยางของพระองค

เปนความจริงที่พระองคประทานเพื่อสอน

สั่งเรา ในที่นี้ เปาโลเปนคนหนึ่งที่พระคริสต

ทรงปนแตงเพื่อรับงานสําคัญ เปนคนหน่ึง

ที่จะเปนภาชนะที่ไดรับเลือกเพื่อพระองค

เขาถูกชักนําใหเขามาอยูเบื้องพระพักตร

พระครสิตโดยตรง แตถงึกระนัน้ พระองคไมได

สอนบทเรียนแหงความจริงใหเขาโดยตรง

พระองคทรงหยุดการเดินทางของเขาและ

ทําใหเขาสํานึกในบาปและเมื่อเขาทูลถามวา

“พระองคเจาขา พระองคประสงคจะใหขา

พระองคทําอะไร” พระผูชวยใหรอดไมได

ตรสักบัเขาโดยตรงแตไดแนะใหเขาไปตดิตอ

ครสิตจกัรของพระองค พวกเขาจะบอกเจาวา

จะตองทําประการใด พระเยซูทรงเปนสหาย

ของคนบาป พระหทัยของพระองคเปดออก

กวางอยูเสมอ สมัผสักบัความทกุขระทมของ

มนษุยอยูตลอดเวลา พระองคทรงมฤีทธานภุาพ

ทัง้ปวงทัง้ในสวรรคและแผนดนิโลก แตพระองค

ทรงเคารพวิธีที่พระองคทรงสถาปนาขึ้น

ในโลกเพื่อสองความสวางและความรอดให

มนุษย พระองคทรงชี้แนะใหเซาโลไปหา

คริสตจักร ดวยประการฉะนี้ทรงยอมรับ

อํานาจที่พระองคทรงมอบหมายไวที่เปน

ชองทางของแสงสวางของโลก คริสตจักร

เปนองคกรของพระคริสตบนโลกนี้ และเรา

จะตองมีความเคารพตอพิธีกรรมตางๆ ของ

พระองค ในกรณีของเซาโล อานาเนียเปน

ตวัแทนของพระครสิตและเขายงัเปนตัวแทน

ศาสนาจารยของพระครสิตบนโลกทีไ่ดรบัการ

แตงต้ังใหปฏิบัติเปนตัวแทนของพระคริสต

{CCh 242.3}

ในเรือ่งการกลบัใจของเปาโล มหีลกัการ

สาํคญัทีเ่ราตองจดจําไวเสมอ ทีใ่ดมคีรสิตจักร

พระผูไถของโลกจะไมรับรองประสบการณ

และการกระทาํในเรือ่งของศาสนาทีไ่มขึน้กบั

คริสตจักรที่พระองคทรงสถาปนาและผาน

การยอมรบั {CCh 242.4}

พระบตุรของพระเจาทรงสาํแดงพระองค

เองใหเขากบัตาํแหนงและอาํนาจของครสิตจกัร

ทีพ่ระองคทรงสถาปนาไว พระพรของพระองค

จะตองผานมาทางตัวแทนที่พระองคทรง

สถาปนา ดวยประการฉะนี้ทรงเชื่อมมนุษย

ใหเขากบัชองทางทีพ่ระพรจะสงผานมา การ



ที่เปาโลทํางานดวยความตั้งใจอยางเขมงวด

ในการกดขี่ธรรมิกชนไมไดทําใหเขาไมมี

ความผดิ เมือ่พระวญิญาณของพระเจาเปดเผย

เรือ่งผลงานอนัโหดเหีย้มของเขาใหเขาทราบ

เขากลายเปนผูเรียนคนหนึ่งของเหลาสาวก8

{CCh 243.1}

หากสมาชกิทัง้หมดของครสิตจกัรเปน

บุตรชายบุตรหญิงของพระเจาแลว พวกเขา

ตองผานกระบวนการฝกวินัยกอนที่จะเปน

แสงสวางในโลก พระเจาจะไมทําใหชายและ

หญงิเปนชองทางสือ่แสงสวางในขณะทีพ่วกเขา

อยูในความมืดและยังพึงพอใจที่จะอยูในนั้น

โดยไมลงแรงเปนพเิศษทีจ่ะเช่ือมตอกบัพระเจา

ผูทรงเปนแหลงของความสวาง ผูที่ตระหนัก

ถงึความตองการของตนเองและกระตุนตวัเอง

ถึงความคิดอันลึกซึ้งที่สุดและอธิษฐานอยาง

กระตือรือรนที่สุดจะไดรับการทรงชวยของ

พระเจา มเีรือ่งมากมายทีแ่ตละคนจะตองแกไข

ปรับปรุงเกี่ยวกับตัวเขาเอง รวมทั้งมีเรื่อง

มากมายที่จะตองเรียนรู จะตองสลัดทิ้งนิสัย

และประเพณเีกาๆ ดวยความพากเพยีรอยาง

จรงิใจเทานัน้ทีจ่ะเปลีย่นสิง่ผดิพลาดใหถกูตอง

ได และรับความจริงอยางเต็มที่ในการสาน

ตอหลักการ โดยพระคุณของพระเจาเพื่อ

ไดมาซ่ึงชยัชนะ9 {CCh 243.2}

คาํแนะนาํสาํหรบัผูหนึง่ทีก่ระจายความผดิ
ผูทีเ่ริม่ประกาศขาวตามความคดิเหน็

ของตนเอง ในขณะที่อางวาตนไดรับการส่ัง

สอนและการทรงนําของพระเจาแตกลับรื้อ

สิ่งที่พระเจาใชเวลาหลายปในการสรางมา 

นั้นไมไดกระทําตามนํ้าพระทัยของพระเจา

ขอประกาศใหทราบวาคนเหลานี้ยืนอยูฝาย

ของผู ลอลวงยิ่งใหญ อยาไปเชื่อพวกเขา

{CCh 243.3}

ในฐานะทีค่ณุเปนคนหนึง่ทีไ่ดรบัแตงตัง้

ใหเปนผู ดูแลทรัพยสินและความสามารถ

คณุนาํทรพัยสมบตัขิองพระเจาไปใชในทางผดิ

ดวยการกระจายความเทจ็ ทัง้โลกเตม็ไปดวย

ความเกลียดชังของผูที่ประกาศพระบัญญัติ

ของพระเจาทีย่งัมอีาํนาจผกูมดัอยูและครสิตจกัร

ที่ภักดีตอพระยาหเวหจะตองเขารวมในการ

ตอสูที่ไมธรรมดา “เราไมไดตอสูกับเนื้อหนัง

และเลือด แตตอสูกับพวกภูตผีที่ครอบครอง

พวกภูตผีท่ีมีอํานาจ พวกภูตผีท่ีครองพิภพ

ในยุคมืดนี้  ต อสู กับพวกวิญญาณชั่วใน

สวรรคสถาน” เอเฟซัส 6:12 ผู ที่ตระหนัก

ถึงความหมายของการตอสูนี้จะไมหันอาวุธ

เขาใสนกัสูของครสิตจักร แตดวยกาํลงัทัง้หมด

ของเขาจะตอสูรวมกับประชากรของพระเจา

เพือ่ตอตานกองกาํลงัของความชัว่10 {CCh 243.4}

R
(1) TM 61; (2) TM 49, 50; (3) TM 58: (4) 6T 366-368; (5) 3T 450, 451; (6) 3T 428, 429; (7) AA 9;

(8) 3T 432, 433: (9) 4T 485, 486; (10) TM 51.
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8

มีบางคนที่ต องเข ามาชวยทําให 

พระมหาบัญชาของพระเยซูคริสตสําเร็จ มี

บางคนที่ตองสานตองานที่พระองคทรงเริ่ม

ขึ้นในโลก และพระองคประทานอภิสิทธิ์นี้

ใหแกคริสตจักร ดวยจุดประสงคน้ีคริสตจักร

จงึถกูสถาปนาขึน้มา1 CCh 244.1}

ศาสนาจารยควรตองรักระเบียบและ

ควรตองฝกตนเองใหมวีนิยั และพวกเขาจงึจะ

เปนผูทีส่ามารถจดัระเบยีบวนิยัของครสิตจกัร

ใหสําเร็จอยางประสานกันไดเหมือนเชน

กองทหารที่ผานการฝกมาอยางดีแลว หาก

ระเบยีบวนิยัมคีวามจาํเปนตอการปฏบิตัหินาท่ี

ในสนามรบแลว ความจาํเปนแบบเดยีวกนันี้

จะตองมีในการตอสูท่ีเรากําลังเขารวมอยู

เพราะเปาหมายท่ีเราตองการนั้นมีคุณคา

ยิ่งใหญกวาและมีลักษณะที่สูงสงกวากอง

กําลังทั้งสองฝายที่เขาประหัตประหารกันใน

สนามรบ ในความขดัแยงทีเ่ราเขารวมอยูนัน้

มีผลประโยชนนรินัดรเปนเดมิพนั {CCh 244.2}

ทูตสวรรคทํางานกันอยางประสาน

คลองจองกัน ความมีระเบียบอยางบริบูรณ

บงบอกถงึลกัษณะการเคลือ่นไหวของพวกเขา

เมื่อเราเลียนแบบความสามัคคีกันและความ

มีระเบียบของทูตสวรรคใหย่ิงใกลเคียงได

มากเทาไร ความพยายามของชาวสวรรค

เหลานี้ก็จะประสบความสําเร็จเพื่อเราได

มากย่ิงขึน้เทานัน้ หากเราไมเหน็ความจาํเปน

ที่ตองมีการทํางานที่ประสานคลองจองกัน

แลวมีแตการทํางานอยางไมมีระเบียบ ขาด

วนิยัและไมเปนระบบ เหลาทตูสวรรคซึง่เปน

ผูทีท่าํงานอยางละเอยีด มรีะบบและเคลือ่นไหว

อยางเปนระเบยีบยอมไมอาจทาํใหงาน ของเรา

ประสบผลสาํเรจ็ได ทตูสวรรคทัง้หลายจะผละ

จากเราไปดวยความเสียใจ เพราะพวกเขา

ไมไดรบัอํานาจที่จะอวยพรใหกับความสับสน

ความวาวุนใจและความไมเปนระเบยีบ ทกุคน

ทีป่รารถนาการรวมมือกับผูนําสารจากสวรรค

ตองทํางานเปนหนึ่งเดียวกันกับพวกเขา

ผูทีไ่ดรบัการเจมิดวยนํา้มนัจากเบือ้งบนจะใช

ความพยายามของเขาอยางถึงที่สุดเพื่อ

สนบัสนนุใหเกดิความมรีะเบยีบวนิยัและการ

กระทําที่สานเขาเปนหนึง่ แลวทตูสวรรคของ

พระเจาจึงจะรวมมอืกบัพวกเขาได แตผูสือ่ขาว

ชาวสวรรคเหลานั้นจะไมมทีาง ไมมทีางอยาง

แนนอนที่จะประทับตรารับรองงานที่ไมเปน

กิจจะลักษณะ ไมมีการจัดระบบและไมมี

ระเบยีบอยางเดด็ขาดความชัว่รายเหลานีเ้ปน

ความพยายามของซาตานที่จะทําใหกําลัง

ของเราออนแอไปเพื่อทําลายความกลาหาญ

และขัดขวางการกระทําที่ประสบผลสําเร็จ

{CCh 244.3}

ซาตานรูอยูเตม็อกวาความสาํเรจ็จะมา
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พรอมกบัระเบยีบและการกระทาํอยางสามคัคี

เทานั้น มันรูดีวาทุกสิ่งที่เชื่อมตอกับสวรรค

จะมีระเบียบที่สมบูรณแบบ การอยูภายใต

การบังคับอยางมีระเบียบที่เข มงวดเปน

ลกัษณะสาํคญัของการทาํงานของบรรดาชาว

สวรรค เปนความเพียรพยายามอยางจริงจัง

ของมันทีจ่ะนําคนทีแ่สดงตนวาเปนครสิเตยีน

ไปใหไกลที่สุดเทาท่ีมันจะทําไดจากระเบียบ

ของสวรรค ดวยเหตนุีม้นัจงึหลอกแมกระทัง่

ประชากรที่อางวาเปนคนของพระเจาให

เชื่อวาการมีระเบียบและวินัยเปนศัตรูของ

ฝายจิตวิญญาณ ใหเชื่อวาความปลอดภัย

เดียวคือการปลอยใหทําตามแนวทางของ

ตนเองโดยเฉพาะทําตัวใหแตกตางอยาง

โดดเดนจากกลุมครสิเตยีนทีม่คีวามสามคัคกีนั

และกําลังทํางานเพ่ือจัดตั้งงานที่มีระเบียบ

และสอดคลองประสานกัน ความพยายาม

ทั้งหลายที่ลงแรงไปเพื่อวางระเบียบเปน

ภยัอันตราย เปนการจาํกดัเสรภีาพทีช่อบธรรม

และดวยเหตุนี้จึงกลัววาเปนการกระทําแบบ

สงัฆราช จติวญิญาณทีถ่กูหลอกเหลานีค้ดิวา

เปนการไดอวดเสรีภาพที่การคิดและการ

กระทําอยางไมตองอยูใตบังคับเปนความดี

ความชอบ พวกเขาจะไมฟงคาํของผูใดไมแสดง

ความออนโยนรับฟงคนใด ดิฉันไดรับการ

เปดเผยวางานพิเศษของซาตานคือนําคนให

คดิวาการแยกตวัเองออกไปและเลอืกวถิขีอง

ตนเองทีไ่มพึง่พีน่องทัง้หลายของตนเปนพระ

บญัชาของพระเจา2 {CCh 244.4}

พระเจาทรงสถาปนาครสิตจกัรในโลก

ใหเปนชองทางของแสงสวางและพระองค

ทรงส่ือพระประสงคและพระทัยของพระองค

ผ านชองทางนี้  พระองคไม ได ประทาน

ประสบการณใดท่ีเปนอิสระและตรงกันขาม

กับประสบการณของคริสตจักรแกคนใด

คนหนึ่งในบรรดาผูรับใชท้ังหลาย ในทํานอง

เดียวกันพระองคก็ไมไดประทานแกคนหนึ่ง

คนใดใหรูถึงนํ้าพระทัยของพระองคที่มีตอ

ท่ัวทั้งคริสตจักรในขณะที่คริสตจักรซึ่งเปน

พระกายของพระคริสตถูกปลอยทิ้งไวใน

ความมืด ในการจัดเตรียมนั้นพระองคทรง

จัดวางผูรบัใชของพระองคใหมคีวามสมัพนัธ

ใกลชิดกับคริสตจักรของพระองค เพื่อวาคน

เหลานี้จะเชื่อมั่นในตัวเองนอยลงและวางใจ

ในบรรดาคนทัง้หลายทีพ่ระองคทรงนาํอยูให

มากขึ้น เพื่อใหพระราชกิจของพระองคกาว

ไปขางหนาได3 {CCh 245.1}

คริสตจักรที่ผูเผยพระวจนะจัดตั้งขึ้น
ครสิตจกัรในกรงุเยรซูาเลม็ทีจ่ดัตัง้ขึน้

มานั้นควรเปนแบบอยางของการจัดตั้ง

คริสตจักรในที่อื่นๆ เพื่อใหผู  ส่ือขาวแหง

ความจริงนําผูกลับใจเขามาหาพระกิตติคุณ

ผูที่ไดรับหนาที่ของการคอยดูสภาพทั่วไป

ของคริสตจักรจะตองไมทําตัวเปนเจานาย

อยูเหนือพงศพันธุของพระเจา แตจะทําตัว

เปนผูเลีย้งแกะทีฉ่ลาดเพือ่ “เลีย้งฝงูแกะของ

พระเจา. . . . เปนแบบอยางแกฝูงแกะนั้น”

1 เปโตร 5:2, 3 และมคันายกจะตองเปนคน

มี “ชื่อเสียงดี เต็มเปยมดวยพระวิญญาณ

บรสิทุธิแ์ละสตปิญญา” กจิการ 6:3 คนเหลานี้

จะตองรับหนาที่ของตนอยางสามัคคีกันอยู
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ฝายความถูกตองและรักษาไวอยางแนวแน

และมั่นคง ดวยเหตุน้ี พวกเขาจะสงอิทธิพล

ที่พรอมเพรียงกันและเปนหน่ึงเดียวไปยัง

ฝงูแกะทัง้หมด4 {CCh 245.2}

เพือ่เปนปจจัยสาํคญัในการเตบิโตฝาย

จติวญิญาณ อคัรทตูควรตองปกปองผูเชือ่ใหม

ดวยพระกิตติคุณท่ีถูกตองอยางระมัดระวัง

ในทุกเมืองของแควนลิคาโอเนียและแควน

ปสิเดียที่มีผู เชื่อ มีการจัดตั้งคริสตจักรขึ้น

อยางถกูตอง ในแตละครสิตจักรมกีารแตงตัง้

เจาหนาทีต่างๆ และตัง้ระเบยีบและระบบขึน้

เพือ่การบรหิารกจิกรรมตางๆ ทีเ่กีย่วของกบั

ความผาสุกฝ ายจิตวิญญาณของผู  เชื่อ

{CCh 245.3}

เรื่องนี้สอดคลองกับแผนการของ

พระกติตคิณุในการรวบรวมผูเชือ่ในพระครสิต

ใหเปนกายเดียวและเปาโลปฏิบัติแผนการนี้

ด วยความระมัดระวังตลอดชีวิตของการ

รบัใชพระเจา ผูทาํงานรบัใชทีไ่ดรบัพระครสิต

เปนพระผูชวยใหรอดจะกอตั้งคริสตจักรขึ้น

ในเวลาที่เหมาะสม การจัดตั้งนี้ทําไดแมเมื่อ

มีผ  ู  เชื่อเพียงไมกี่คน คริสเตียนจึงไดรับ

การสอนใหชวยเหลอืซึง่กนัและกนั โดยจดจํา

พระสัญญาที่ว า “เพราะวามีสองสามคน

ประชุมกันที่ไหนในนามของเรา เราจะอยู

ท ามกลางพวกเขาที่ น่ัน” มัทธิว 18:205

{CCh 245.4}

การรับมือกับขัดแยงในคริสตจักร
ทีก่รงุเยรซูาเลม็ผูแทนจากเมอืงอนัทโิอก

ไดมาพบกบัพีน่องจากครสิตจกัรตางๆ พวกเขา

มาชมุนมุกนัเพือ่รวมประชมุปรึกษางานท่ัวไป

และไดเลาใหพวกเขาฟงถึงความสําเร็จของ

งานรับใชทามกลางคนตางชาติแลวพวกเขา

เลาถึงความสับสนที่เกิดขึ้นเพราะมีฟาริสี

ทีก่ลับใจคนหนึง่ไปยงัเมอืงอนัทโิอกประกาศวา

หากคนตางชาติท่ีกลับใจแลวตองการไดรับ

ความรอด พวกเขาจะตองรับสุหนัตและถือ

รักษากฎของโมเสส ในที่ประชุมนี้ มีการ

หารือปญหานี้ดวยความเอาใจใสเปนอยางดี

{CCh 245.5}

พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเห็นชอบที่

จะไมบังคับคนตางชาติที่กลับใจใหถือปฏิบัติ

ตามบญัญตัแิหงพธิกีรรม และอคัรทตูทัง้หลาย

มีแนวคิดในเรื่องนี้ในลักษณะเหมือนกับ

พระทยัของพระวิญญาณของพระเจา ยากอบ

เปนประธานในที่ประชุมและในที่สุดเขา

ตัดสินวา “เพราะฉะนั้นตามความเห็นของ

ขาพเจา อยาใหเราเพิ่มความยุงยากแก

คนตางชาตทิีก่ลบัมาหาพระเจา” กจิการ 15:19

การหารอืในเรือ่งนีจ้งึยตุไิป {CCh 246.1}

ดูเหมือนวาในเรื่องนี้ยากอบไดรับ

เลือกใหเปนผูประกาศคําสรุปท่ีไดจากสภา

แตวาคนตางชาติที่กลับใจมานั้นจะตองทิ้ง

ประเพณีที่ไมสอดคลองกับหลักการของ

คริสเตียน ดังนั้นอัครทูตและผูปกครองได

ตกลงกนัทีจ่ะสอนคนตางชาตโิดยทางจดหมาย

ใหละเวนจากเนื้อสัตวที่ถวายใหรูปเคารพ

จากการลามก จากสิง่ทีถ่กูรดัคอตายและจาก

การกินเลือด จะตองกระตุนพวกเขาใหถือ

รักษาพระบัญญัติและดําเนินชีวิตท่ีบริสุทธิ์

และเนนพวกเขาวาคนที่ประกาศวายังตอง



เขาสุหนัตไมไดรับมอบอํานาจในการกระทํา

เชนนัน้จากอคัรทตู6 {CCh 246.2}

สภาที่ตัดสินปญหานี้ประกอบดวย

อัครทูตและครูที่มีชื่อเสียงโดดเดนในการ

กอตั้งคริสตจักรของชาวยิวและชาวตางชาติ

และรวมทั้งผูแทนจากเมืองตางๆ ผูปกครอง

จากกรุงเยรูซาเล็มและผู แทนจากเมือง

อันทิโอกอยูในที่ประชุมดวย และคริสตจักร

ที่มีอิทธิพลมากท่ีสุดก็มีตัวแทนเขารวมดวย

ที่ประชุมสภาดําเนินการประชุมไปตามการ

ทรงนําที่ไดรับความกระจางและดวยความ

ภมิูฐานของครสิตจกัรทีก่อตัง้ขึน้ตามพระทยั

ของพระเจา จากผลของการปรึกษาหารือ

พวกเขาเหน็วาพระเจาเองทรงเปนผูแกปญหา

ที่ เกิดขึ้นดวยการประทานพระวิญญาณ

บรสิทุธิใ์หแกบรรดาคนตางชาตแิละเขาเหลา

นั้นตระหนักวาการติดตามการทรงนําของ

พระวิญญาณเปนหนาที่ในสวนของพวกเขา

{CCh 246.3}

ที่ประชุมไมไดเชิญสมาชิกท้ังหมด

ของครสิตจกัรมาลงมตปิญหานี ้“อคัรทตูและ

ผูปกครอง” ผูที่มีแรงชักจูงและการตัดสินใจ

เปนผูรางและประกาศคําสั่ง และมตินี้โดย

ทั่วไปไดรับการยอมรับของโบสถคริสเตียน

ในที่ตางๆ แตวาไมใชทุกคนพอใจกับมติ

มพีี่นองสวนหนึ่งที่มีความทะเยอทะยานและ

เชือ่มัน่ในตนเองไมเหน็ดวยกบัมต ิคนเหลานี้

หมกมุนแตจะทํางานตามหนาที่รับผิดชอบ

ของตนเอง พวกเขาบนและคอยจับผดิ เสนอ

แผนการใหมและคอยหาทางท่ีจะรื้องานของ

ผูที่พระเจาทรงแตงตั้งเพ่ือสอนขาวประเสริฐ

ตั้งแตแรกแลว คริสตจักรมีอุปสรรคเชนนี้

ท่ีจะตองเผชิญและจะมีตลอดไปจนส้ินยุค7

{CCh 246.4}

อันตรายของการถือคําตัดสินของบุคคล
เดียวเปนใหญ

ผูท่ีมีแนวโนมวาจะถือการตัดสินใจ

สวนบุคคลมีความสําคัญนั้นกําลังตกอยูใน

ภัยอันตรายอันนากลัว เปนความพยายามท่ี

เตรียมมาแลวลวงหนาของซาตานท่ีจะแยก

คนเชนนี้ออกจากผูที่เปนชองทางแหงความ

สวางที่พระเจาทรงกระทําการผานเพื่อสราง

และขยายพระราชกจิของพระองคในโลก การ

มองขามหรอืสบประมาทผูทีพ่ระเจาทรงแตงตัง้

เพื่อรับหนาท่ีของการเปนผู นําท่ีมีสวนใน

การประกาศความจริงใหกวางออกไปนั้น

เปนการปฏิเสธวิธีที่พระเจาทรงสถาปนาขึ้น

เพือ่ชวยใหกาํลงัใจและเพิม่พลงัแกประชากร

ของพระองค สําหรับผู ใดที่เปนคนงานใน

พระราชกจิของพระเจาท่ีจะมองขามสิง่เหลานี้

และคิดวาความกระจางของตนเองจะตอง

ไมมาจากชองทางอื่นใดนอกจากไดรับจาก

พระเจาโดยตรงแลว ผูนั้นกําลังนําตัวเองไป

อยูในตาํแหนงทีจ่ะมโีอกาสถกูศตัรหูลอกและ

ลมลงไปได {CCh 246.5}

ดวยพระปญญาของพระองค พระเจา

ทรงจัดวางใหผู เชื่อทั้งหมดคงรักษาความ

สัมพันธใกลชิดไว คริสเตียนจะตองจับมือ

รวมกบัครสิเตยีนและครสิตจกัรกบัครสิตจกัร

ดวยประการเชนนี้เครื่องมือที่เปนมนุษยจะ

ไดรับกําลังเสริมในการรวมมือกับพระเจา
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ตัวแทนทุกคนจะอยูภายใตการบัญชาการ

ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ และผูเชื่อทั้งหมด

จะรวมตวักนัทาํงานอยางมรีะเบยีบและภายใต

การชี้นําที่ดีเพื่อประกาศขาวอันนาชื่นชม

ยินดีแหงพระคุณของพระเจาไปสูชาวโลก8

{CCh 247.1}

ดั่งระบบตางๆ ที่ตางกันในรางกาย

มนษุยซึง่รวมกนัเปนรางกายและระบบแตละ

สวนทาํงายอยูภายใตการเชือ่ฟงพระปญญาที่

ควบคมุทัง้รางกาย ดงันัน้ สมาชกิในครสิตจกัร

ของพระคริสตควรรวมตัวเ ปนกายที่มีความ

สมดุลอยูภายใตสติปญญาที่ไดรับการชําระ

แลว9 {CCh 247.2}

การเลอืกและการเจมิตัง้เจาหนาที่
ครสิตจกัรทองถิน่

อคัรทตูเปาโลเขยีนจดหมายถงึทติสัวา

“แกไขสิง่ทีย่งับกพรองใหเรยีบรอยและแตงตัง้

บรรดาผูปกครองไวทุกเมืองตามท่ีขาพเจา

กําชับทาน คือคนที่ไมมีขอตําหนิ เปนสามี

ของหญิงคนเดียว มีลูกๆ ท่ีเชื่อและไมถูก

กลาววาเปนนักเลงหรือเปนคนดื้อดาน

เพราะวาผูปกครองดูแลซ่ึงเปนผูรบัมอบฉนัทะ

ของพระเจาตองไมมีขอตําหนิ ไมเยอหยิ่ง

ไมอารมณรอน ไมด่ืมสรุา ไมชอบความรนุแรง

และไมเปนคนโลภมกัได” ทติสั 1:5-7 “อยารบี

วางมอืแตงตัง้ใคร” 1 ทโิมธ ี5:22 {CCh 247.3}

ในโบสถบางแหงของเรา การจัดตั้ง

และการเจมิตัง้ผูปกครองทาํดวนกวาเวลาทีค่วร

พวกเขาละเลยกฎระเบยีบของพระคมัภรีและ

ผลทีต่ามมาคอืนําความทกุขระทมเขามาสูโบสถ

ไมควรเรงรีบเลอืกผูนาํ จนเจมิคนทีไ่มมคีวาม

เหมาะสมกับหนาที่--พวกเขาตองเปนคนที่

กลับใจ ตองยกชูใหสูงขึ้น เสริมพลังและ

ขดัเกลากอนทีจ่ะรบัใชในตาํแหนงใดตาํแหนง

หนึง่ของพระราชกจิของพระเจา10 {CCh 247.4}

ทรัพยสมบัติของคริสตจักร
เมือ่ใดทีม่คีวามสนใจเกดิขึน้ในเมอืงเลก็

หรอืเมอืงใหญ จะตองตดิตามผูสนใจเหลานัน้

เราควรทํางานในพืน้ท่ีนัน้อยางละเอียดรอบคอบ

จนกระทัง่สามารถกอต้ังสถานนมสัการขนาด

เล็กขึ้นเพื่อเปนอนุสรณวันสะบาโตของ

พระเจา เปนแสงสวางอยูในทามกลางความมดื

ฝายศีลธรรม อนุสรณเหลานี้ตองตั้งขึ้นในที่

ตางๆ เพือ่เปนพยานใหกบัความจรงิ11 {CCh

247.5}

ไมควรปลอยเรือ่งตางๆ ของโบสถอยูใน

สภาพท่ีไมมีการสะสางจัดการ ควรวางแผน

เปนขั้นเปนตอนในการครอบครองสินทรัพย

ของโบสถมาใชในพันธกิจของพระเจา โดย

ไมทาํใหงานนัน้ลาชาไปและเพือ่ไมใหเปนเหตุ

ใหคนทัง้หลายทีป่รารถนาจะถวายเพือ่งานของ

พระเจาหลดุลอดไปอยูฝายศตัร ู{CCh 247.6}

ดฉินัเคยมคีวามเหน็วาประชากรของ

พระเจาควรเคลื่อนไปดวยความฉลาดและ

ไมละทิ้งหนาที่ใดในสวนของตนเพื่อนําธุรกิจ

ของโบสถไปอยูในสภาพที่มั่นคง เมื่อไดทํา

ทกุสิง่ทีท่าํไดแลว พวกเขาควรวางใจใหพระเจา

ทรงปกปองสิง่เหลานีแ้กพวกเขาเพือ่ไมใหตกไป

เปนผลประโยชนของซาตานเวลานีเ้ปนเวลา

ทาํงานของซาตาน เรากาํลงัอยูตอหนาอนาคต
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อันวุนวาย คริสตจักรตองตื่นตัวเพื่อกาวไป

ขางหนาเพือ่สมาชกิทัง้หลายจะยนือยางมัน่คง

ตอตานแผนการของมาร ไดเวลาแลวทีจ่ะตอง

ทําบางอยาง พระเจาไมพอพระทัยที่จะใหคน

ของพระองคปลอยเรือ่งทัง้หลายของครสิตจกัร

ใหหละหลวมและปลอยใหศัตรูใชประโยชน

อยางเต็มที่และควบคุมภารกิจตางๆ ตาม

ความพงึพอใจอยางทีส่ดุของมนั12 {CCh 247.7}

การประชุมระดับภาค
ใหใสใจทุมเทท่ีจะเขารวมประชุมกับ

คนของพระเจา {CCh 248.1}

พี่นองชายและหญิง การปลอยให

ธุรกิจของคุณไดรับความเสียหายยังดีกวา

อยางมากมายที่จะละเลยโอกาสฟงขาวสาร

ที่พระเจาทรงมีใหคุณ อยาอางขอแกตัวใดๆ

เพื่อขัดขวางคุณจากการไดประโยชนฝาย

จติวญิญาณในทกุโอกาสทีจ่ะทาํได คณุตองการ

ความกระจางทกุดาน คณุจาํเปนตองทาํใหตนเอง

มีคุณสมบัติเพื่อใหเหตุผลตอความหวังที่มี

ในตัวคุณดวยใจถอมและดวยความยําเกรง

คุณปลอยใหโอกาสเชนนี้สูญเสียไปไมได

{CCh 248.2}

เราไมควรใหผูใดเขารวมประชุมคาย

(การประชมุประจาํป) โดยพึง่ศาสนาจารยหรอื

ครูสอนพระคัมภีรเพื่อทําใหการประชุมเปน

พระพรตอเรา พระเจาไมประสงคใหประชากร

ของพระองคไปยดึอยูกบัศาสนาจารย พระองค

ไมทรงปรารถนาใหประชากรของพระองค

ออนกําลังไป ดวยการพึ่งขอความชวยเหลือ

จากมนุษย พวกเขาไมควรทําตัวเหมือนเด็ก

ทีช่วยตวัเองไมได เอาตวัมาองิอยูกบัศาสนาจารย

ในฐานะที่เปนผูรับหนาที่ดูแลพระคุณของ

พระเจา สมาชิกโบสถทุกคนตองตระหนัก

ดวยหนาทีส่วนบคุคลวาจะตองมชีวีติและราก

อยูในตวัเขาเอง {CCh 248.3}

ความสาํเรจ็ของการประชมุขึน้อยูกบั

การทรงรวมสถิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์

ทกุคนทีร่กัมลูเหตแุหงความจรงิควรอธษิฐาน

ทูลขอการหลั่งอยางทวมทนของพระวิญญาณ

และเราตองขจัดอุปสรรคตอการกระทําของ

พระเจาเทาทีก่าํลงัของเราจะทาํได พระวญิญาณ

จะหลัง่ลงมาไมไดในเมือ่สมาชกิโบสถยงัเกบ็กกั

ความขัดแยงและความขมขื่นตอกันเอาไว

ความอิจฉา ความริษยา การกลาวรายและ

การพดูมสุาเปนของซาตานและขวางทางของ

การทาํงานของพระวญิญาณบริสทุธิอ์ยางไดผล

{CCh 248.4}

ไมมีสิ่งอื่นใดในโลกที่พระเจาทรงรัก

มากกวาคริสตจักรของพระองค ไมมีสิ่งใดที่

พระองคทรงปกปองดวยความหวงแหน ไมมี

สิง่ใดทีจ่ะทาํใหพระเจาไมพอพระทยัไดเทากบั

การกระทาํสิง่ใดทีไ่ปทาํลายผลงานของผูทีร่บัใช

อยูในพระราชกจิของพระองค พระองคจะทรง

เรยีกทกุคนทีช่วยซาตานตเิตยีนและสรางความ

ทอแทใจมารายงานตัวคิดบัญชีตอพระองค13

{CCh 248.5}

(1) 6T 295; (2) 1T 649, 650; (3) AA 163; (4) AA 91; (5) AA 185, 186; (6) AA 190-195; (7) AA 196, 197; 
(8) AA 164: (9) 4T 16; (10) 5T 617, 618; (11) 6T 100; (12) 1T 211; (13) 6T 39-42.
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สําหรับบรรดาจิตวิญญาณของผูเชื่อ

ทีถ่อมตน พระวหิารของพระเจาบนโลกนีเ้ปน

ประตูทางเขาของสวรรค บทเพลงสรรเสริญ

คําอธษิฐาน และคาํพดูของผูแทนของพระครสิต

เปนสื่อที่พระเจาทรงกําหนดไวเพื่อเตรียม

คนกลุมหนึ่งสําหรับคริสตจักรเบ้ืองบน เพ่ือ

การนมสัการทีส่งูสงซึง่ไมมสีิง่ใดจะทาํใหเปน

มลทนิได {CCh 249.1}

บานเปนทีพ่กัพงิสาํหรบัครอบครวัและ

หองสวนตัวหรือสวนในบานเปนที่ปลีกตัว

สําหรับนมัสการสวนบุคคล แตคริสตจักร

เปนสถานทีศ่กัดิส์ทิธิเ์พือ่นมสัการของกลุมคน

ดวยเหตุนี้จึงควรมีกฎเกณฑในเรื่องเวลา

สถานที ่และระเบยีบนมสัการ ทกุสิง่ทีศ่กัดิส์ทิธิ์

ทกุเรือ่งทีเ่กีย่วของกบัการนมสัการพระเจานัน้

เราไมควรปฏิบัติดวยความเลินเลอหรือขาด

การเอาใจใสเพื่อใหคนทั้งหลายทําในสิ่งดี

ทีส่ดุเพือ่สรรเสรญิพระเจา ความเชือ่มโยงใน

สมองของพวกเขาตองแยกสิง่สามญัธรรมดา

ออกจากสิง่ศกัดิส์ทิธิ ์ผูทีม่คีวามคดิกวางไกล

ความคิดประเสริฐ และความฝกใฝ คือผูที่มี

ความสัมพันธกับสิ่งที่เสริมสรางความคิดที่

เขมแขง็ในเรือ่งของพระเจา บคุคลใดทีม่วีหิาร

ไมวาจะอยูเบือ้งบนหรอืเบือ้งลาง ในเมอืงหรอื

ในถํ้าโขดหินของภูเขา หรือในกระทอมอัน

แสนตํา่ตอยหรอืในปาลกึ จะเปนผูทีม่คีวามสขุ

หากเปนสถานทีด่ทีีส่ดุทีเ่ขาสามารถครอบครอง

เพื่อถวายพระอาจารยแลว พระองคจะทรง

อวยพรสถานท่ีนั้น พระองคจะสถิตอยูดวย

และสถานที่นั้นจะเปนที่ศักดิ์สิทธิ์สําหรับ

พระองค {CCh 249.2}

ทาทขีองการอธษิฐานในพระวหิารของ
พระเจา

เมื่อผู มานมัสการเขาไปในสถานที่

ประชุม ควรเดินเขาไปทีน่ัง่ของตนดวยความ

สงบเสงี่ยม สํารวมมีมารยาท หากในหอง

ประชมุมเีตาผงิ การนัง่ลอมเตาผงิอยางสบาย

และเกียจครานเปนส่ิงที่ไมสมควรทําเปน

อยางยิ่ง การพูดคุยในเรื่องสามัญทั่วไป การ

กระซิบและหัวเราะกันเปนสิ่งที่ไมอนุญาต

ในวิหารเพื่อการนมัสการ ไมวาจะกอนหรือ

หลังเวลาประกอบพิธี ลักษณะของผูที่เขา

นมสัการพระเจาควรมคีวามกระตอืรอืรนและ

มชีวีติชวีา {CCh 249.3}

หากตองนัง่รอกอนการประชมุเริม่ขึน้

ใหพวกเขารกัษาสภาพจติวญิญาณแหงความ

จริงใจของตนดวยการอธิษฐานในใจ สํารวม

และยกจิตใจขึน้ไปยงัพระเจาดวยการอธษิฐาน

เพ่ือใหการนมสัการเกดิผลพเิศษในจติใจของ

เขาเองและของผูอื่นใหเกิดความสํานึกใน

บาปและกลับใจใหม ควรระลึกเสมอวาผูส่ือ
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ขาวชาวสวรรครวมอยูในวิหารนั้นดวย เรา

สูญเสียการสื่อสัมพันธอันดีงามอยางหวาน

ชื่นกับพระเจาไปมากมายดวยความไมสงบ

กระวนกระวายของเรา ดวยการไมสงเสริม

ใหเกิดโอกาสสําคัญของการใครครวญและ

อธิษฐาน เราจําเปนตองคิดทบทวนสภาพ

จิตวิญญาณและและจิตใจและหันจิตและ

หัวใจไปยังดวงอาทิตยแหงความชอบธรรม

{CCh 249.4}

เมื่อคนของพระเจาเขามายังวิหาร

นมัสการและถวายเกียรติพระองคดวยความ

เคารพนับถืออยางจริงใจและสํานึกวาตนเอง

อยูเบือ้งพระพกัตรของพระองคแลว เขาจะมี

ความสงบอิ่มเอิบใจเกินคณานับ คํากระซิบ

และเสียงหัวเราะและการพูดคุยที่ไมถือวา

บาปหากกระทาํกนัในธรุกจิทัว่ไปนัน้ ไมอนญุาต

ใหมีในสถานนมสัการพระเจา เราตองเตรยีม

สมองใหพรอมเพื่อฟงพระวจนะของพระเจา

เพื่อตระหนักถึงความสําคัญและสรางแรง

บนัดาลใจไดอยางเหมาะสม {CCh 249.5}

ศษิยาภบิาลควรเดนิเขาสถานนมสัการ

ดวยทาทางทีส่งางามและความยาํเกรง ทนัททีี่

กาวขึน้ธรรมาสนเขาควรกมศรีษะลงอธษิฐาน

ในใจและแสวงหาการทรงชวยจากพระเจา

ดวยความจริงใจ การกระทําเชนน้ีมีผลตอ

ผูเขารวมประชมุอยางมาก จะทาํใหผูทีเ่ขารวม

ประชุมรูสึกเคารพและเกรงขาม เมื่อศิษยาภิบาล

ของเขาสนทนากบัพระเจา เขากาํลงัทลูบอก

พระเจากอนจึงกลายืนตอหนาคนเหลานั้น

ความเคารพยําเกรงนั้นเผื่อแผมายังทุกคน

และทูตสวรรคของพระเจาเขามาอยูใกลชิด

ดวย ทกุคนในทีป่ระชมุทีย่าํเกรงพระเจาควร

กมศีรษะอธิษฐานในใจรวมกับศิษยาภิบาล

เพื่อใหพระเจาสถิตทามกลางที่ประชุมและ

ประทานอํานาจแกความจริงที่ประกาศจาก

รมิฝปากมนษุย1 {CCh 250.1}

จะตองไมทาํใหการเขามาเพือ่รวมประชมุ

และอธิษฐานยืดเยื้อนาเบื่อหนาย หากเปน

ไปไดทกุรายการตองตรงตอเวลาทีก่าํหนดไว

หากมใีครลาชา มาสายครึง่ชัว่โมงหรอืแมเพยีง

15 นาที กไ็มควรรอ หากมเีพยีงสองคนอยูใน

ที่ประชุม พวกเขาก็ขอพระพรพระเจาได

หากเปนไปไดควรเปดประชุมตามเวลาที่

กําหนดไว ไมวาจะมีคนนอยหรือมากก็ตาม2

{CCh 250.2}

ทําตัวเหมือนอยูเบื้องพระพักตรพระเจา
ความยาํเกรงพระเจาดวยความจรงิใจ

จะไดรับการดลใจใหรู สึกถึงความยิ่งใหญ

อันไรขอบเขตของพระเจาและตระหนักวา

พระองคสถิตอยูดวย เมื่อเราถวายเกียรติ

พระเจาทีม่องไมเหน็ดวยความรูสึกเชนนีแ้ลว

จิตใจทุกดวงจะไดรับความประทับใจอยาง

สุดซึ้ง เวลาและสถานท่ีสําหรับอธิษฐานนั้น

ศักด์ิสิทธิ์ เพราะพระเจาสถิตอยูดวย ขณะที่

เราแสดงความเคารพยําเกรง ความรูสึกที่

ดลใจใหทําเชนนั้นจะลึกซึ้งยิ่งขึ้น ผูประพันธ

สดดุปีระกาศวา “พระนามของพระองคศกัดิส์ทิธิ์

และนาครามกลวั” สดดุ ี111:93 {CCh 250.3} 

เมือ่การประชมุเร่ิมขึน้ดวยการอธิษฐาน

เปด ใหทกุคนคกุเขาลงตอพระพกัตรพระเจา

พระผู ทรงศักดิ์สิทธิ์บริสุทธิ์ หัวใจทุกดวง
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จะถูกยกชูขึ้นไปหาพระเจาดวยคําอธิษฐาน

ในใจ พระองคจะสดับคําอธิษฐานของผู ที่

นมสัการดวยความจรงิใจ และการทาํงานของ

พระวจนะจะเกิดผล ทาทีอันไรชีวิตของผูที่

นมัสการในพระวิหารของพระเจาเปนสาเหตุ

สําคัญอยางหนึ่งที่ทําใหการทํางานรับใช

ไมเกดิผลด ีเสยีงเพลงอนัสดใสชดัถอยชดัคาํ

ที่ออกจากจิตใจเปนภาชนะอยางหนึ่งของ

พระเจาในพระราชกิจการชวยจิตวิญญาณ

ใหรอด การนาํรายการนมัสการตองกระทาํดวย

ความยําเกรงและถวายเกียรติเสมือนหนึ่งวา

พระอาจารยสถิตอยู ท ามกลางที่ประชุม

{CCh 250.4}

พี่นองทั้งหลาย จงระลึกเสมอวาเมื่อ

การเทศนาเริ่มขึ้น คุณกําลังฟงพระสุรเสียง

ของพระเจาจากผู รับใชของพระองคที่รับ

หนาที่นี้ ใหตั้งใจฟง อยาหลับไปแมสักเพียง

ครูเดียว เพราะการหลับอาจทําใหคุณพลาด

ฟงคําที่คุณตองการมากที่สุดก็ได ถอยคํา

ที่จําเปนสําหรับคุณ หากไดฟงและปฏิบัติ

ตามจะชวยใหเทาของคุณรอดจากการเดิน

ในทางทีผ่ดิพลาด ซาตานและบรวิารของมนั

ทํางานอยางขยันขันแข็งเพื่อทําใหการรับรู

ของสมองชาดานไป เพื่อวาคุณจะไมไดยิน

คําตกัเตอืน คาํชีแ้นะและสัง่สอน หรอืแมไดยนิ

จะไมเกิดผลในจิตใจและเปลี่ยนแปลงชีวิต

บางครั้ง เด็กเล็ก อาจดึงดูดเอาความสนใจ

ของผูฟงจนทําใหเมล็ดอันมีคาไมสามารถ

ตกลงสูดินดีและเกิดผล บางครั้งชายหนุม

หญิงสาวหลายคนพดูคยุกนัในระหวางเทศนา

แสดงถึงการถวายเกียรติวิหารของพระเจา

และการนมัสการไมมากพอ หากสามารถ

มองเห็นทูตของพระเจาเฝาดูและบันทึก

การกระทาํของเขาอยู พวกเขาจะตองอบัอาย

และรังเกียจการกระทําของตนเอง พระเจา

ประสงคใหเราเปนผูฟงที่ต้ังใจ ขณะที่มนุษย

หลบั ซาตานไดโอกาสหวานเมลด็ขาวละมาน

ลงไป {CCh 250.5}

เมือ่อธษิฐานอาํนวยพรปดการนมสัการ

แลว ทุกคนควรอยูนิ่งสงบเสมือนหนึ่งวาเขา

กลัวจะสูญเสียสันติสุขของพระคริสตไป ให

ทุกคนเดินออกจากโบสถไป ไมเบียดเสียด

และพดูคยุเสยีงดงั ใหรูสกึวากาํลงัอยูตอหนา

พระพกัตรของพระเจา พระเนตรของพระองค

ติดตามพวกเขาอยูและควรปฏิบัติตนเสมือน

หนึ่งวาพระองครวมสถิตอยูดวย อยาหยุด

ทักทายหรือคุยนินทาระหว างทางเดิน

กีดขวางจนผูอื่นเดินออกไปไมได ควรให

ความยําเกรง ถือวาบริเวณรอบโบสถเปน

สถานศักดิ์สิทธิ์ ไมควรใชโบสถเปนที่นัดพบ

เพื่อนเกาและทักทายเพื่อนฝูงและพูดคุย

เรื่องสามัญทั่วไป เรื่องธุรกิจทางฝายโลก

สิ่งเหลานี้ควรกระทํานอกโบสถ การพูดคุย

เสยีงดงัและไรสาระ การเดนิลากเทาในสถานที่

นี้เปนการหลูเกียรติพระเจาและทูตสวรรค

{CCh 251.1}

เด็กควรใหความเคารพ
พอแมผูปกครองควรยกระดบัมาตรฐาน

คริสเตียนในความคิดของลูก ชวยพวกเขา

เชิญพระเยซูใหเขามีสวนในการดําเนินชีวิต

ของพวกเขา สอนใหพวกเขาถวายความ
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ยําเกรงสูงสุดแกวิหารของพระเจาและให

พวกเขาเขาใจวาเม่ือเดินเขามายังวิหารของ

พระเจา จะตองมาดวยจิตใจที่ออนโยนและ

ใหคิดวา “พระเจาสถิตอยูที่นี่ สถานท่ีแหงนี้

เปนพระวหิารของพระองค ฉนัตองมคีวามคดิ

ทีบ่รสิทุธิ ์มเีจตนาทีบ่รสิทุธิท์ีส่ดุ ฉนัจะไมหยิง่

ยโส อิจฉา ริษยา คิดรายผูอื่น ไมเกลียดชัง

หรอืคดิหลอกลวงในใจ เพราะฉนักาํลงัเขามา

อยูหนาพระพักตรพระเจาผูทรงเปนเจาแหง

ความบรสิทุธิ ์สถานทีแ่หงนีพ้ระองคเสดจ็มา

พบและอํานวยพรแกประชากรของพระองค

พระเจาผูสถติอยูเบือ้งบนและทรงพระชนมอยู

นจินรินัดร ทรงทอดพระเนตรฉนั พระองคทรง

ตรวจสอบจติใจของฉนั อานความคดิและการ

กระทําที่ซอนอยู ในสวนลึกที่สุดของชีวิต”

{CCh 251.2}

ปญญาอันละเอียดออนและพรอม

สําหรับการรับรู ของเยาวชน จะรับรู การ

ประเมินการทํางานของผูรับใชของพระเจา

โดยทาทขีองพอแมทีม่ตีอเรือ่งนีว้าเปนเชนไร

หวัหนาครอบครวัจาํนวนมากเอาเรือ่งนมสัการ

ไปวิจารณที่บาน เห็นชอบกับบางเรื่องและ

ตาํหนเิรือ่งอืน่ๆ การทาํเชนนี ้ทาํใหขาวของ

พระเจาสาํหรบัมนษุยถกูตาํหนแิละกอใหเกดิ

ความสงสัย ทําใหเปนเรื่องตลกคะนอง การ

วิจารณที่ไมเหมาะสมและการไมรอบคอบ

เชนนี้จะประทับอยูในใจของเยาวชน สมุด

บันทึกในสวรรคเทาน้ันที่จะเปดเผยความ

ผิดพลาดเหลานี้ เด็กๆ มองเห็นและเขาใจ

สิ่งตางๆ เหลาน้ีไดเร็วกวาท่ีพอแมคิด การ

รบัรูทางดานศีลธรรมของพวกเขาถกูโนมเอยีง

ไปในทางที่ผิด แมกาลเวลาก็ไมอาจแกไขได

อยางสมบูรณ พอแมมักเสียใจ โอดครวญ

ที่จิตใจของเด็กแข็งกระดางและความยาก

ลําบากในการกระตุนใหพวกเขาตอบสนอง

การเรยีกของพระเจา4 {CCh 251.3}

เราตองเคารพยําเกรงพระนามของ

พระเจาดวย ไมควรเอยพระนามของพระองค

อยางไมสมควรหรือขาดความยั้งคิด แมใน

การอธษิฐานควรหลกีเลีย่งการกลาวพระนาม

ของพระองคซํ้าซากและไมจําเปน “พระนาม

ของพระองคนั้นศักด์ิสิทธ์ิ และนาครามกลัว”

สดุดี 111:9 เม่ือทูตสวรรคเอยพระนามของ

พระเจา ทตูเหลานัน้ยงัตองปดหนาของตนไว

แลวเราซึ่งเปนมนุษยทําบาปและเต็มไปดวย

บาป เมือ่กลาวถงึพระนามของพระเจาควรให

ความยาํเกรงมากสกัเทาใด! {CCh 252.1}

ดิฉันเห็นวาเราควรเอยพระนามอัน

ศกัด์ิสิทธ์ิของพระเจาอยางเคารพและยาํเกรง

บางคนใชพระนามพระเจายิ่งใหญในคํา

อธิษฐานอยางไมสมควร ไมใสใจ ซึ่งไมเปน

ที่ชอบพระทัยของพระองค คนเหลานี้ไมได

ตระหนักถึงความย่ิงใหญของพระเจาหรือ

ความจริงของพระองค มิเชนนั้น พวกเขา

คงไมกลาวพระนามอนันาเกรงขามและยิง่ใหญ

อยางไมถวายเกียรติเชนนี้ อีกไมนานในยุค

สุดทาย พระองคจะทรงพิพากษาพวกเขา

ทูตสวรรคกลาววา “อยานําเอาพระนามทั้ง

สองนี้เชื่อมเขาดวยกัน เพราะพระนามของ

พระองคนั้นนาสะพรึงกลัว” ผูที่ตระหนักถึง

ความยิ่งใหญและพระบารมีของพระเจาจะ

เอยถึงพระนามดวยความยําเกรง พระองค
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สถิตอยูในความสวางท่ีเราไปไมถึง ไมมีผูใด

เหน็พระเจาแลวจะมชีวีติอยูตอไปได ดิฉันเห็น

วากอนทีค่รสิตจกัรจะเจรญิรุงเรอืงไดเราตอง

เขาใจและแกไขเรือ่งเหลานี้5 {CCh 252.2}

เราตองเคารพนับถือพระวจนะของ

พระเจา แสดงความยกยองหนงัสอืทีพ่มิพมา

ไมควรวางพระวจนะไวตามสถานท่ีท่ัวไป หรอื

หยบิถืออยางไมระมดัระวัง ไมควรยกพระคมัภรี

มาใชกับเรื่องไรสาระหรือเอาขอความมา

เปรียบเทยีบใหเปนเรือ่งตลก “พระดาํรสัทกุคาํ

ของพระเจาพิสูจนแลววาจริง” “ประดุจเงินที่

หลอมใหบริสุทธิ์ในเตาไฟบนแผนดิน ถลุง

ถึงเจ็ดครั้ง” สุภาษิต 30:5 สดุดี 12:6 {CCh

252.3} 

เหนอืสิง่อืน่ใด จงสอนเด็กใหเรยีนรูวา

ความยําเกรงที่แทจริงน้ันแสดงออกดวยการ

เชือ่ฟง พระเจาไมไดตรสัสัง่ในสิง่ทีไ่มจาํเปน

และไมมีวิธีอื่นที่จะแสดงถึงความยําเกรงซึ่ง

พระองคทรงพอพระทัยไปยิ่งกวาการเชื่อฟง

ในสิง่ทีพ่ระองคตรสัไว {CCh 252.4}

ควรแสดงความยําเกรงตอผู แทน

ของพระเจา ควรใหเกียรติแกศิษยาภิบาล

ศาสนาจารย ครู และผูปกครองซ่ึงไดรับการ

ทรงเรียกใหมาสั่งสอน และทําหนาที่แทน

พระองค การแสดงความเคารพตอบคุคลเหลานี้

พระองคกไ็ดรบัเกยีรตดิวย6 {CCh 252.5}

จะเป นการดีที่ผู  ใหญและเด็กได 

ใครครวญถึงพระวจนะในพระคัมภีร ใหเห็น

วาสถานทีซ่ึง่พระเจาจดัวางไวเฉพาะดวยการ

สถิตอยูดวยควรไดรับการปฏิบัติอยางไร ท่ี

พุมไมลุกเปนเปลวไฟน้ันพระองคทรงบัญชา

แกโมเสสวา “ถอดรองเทาของเจาออกเสีย

เพราะวาตรงท่ีเจายืนอยูนี้เปนท่ีศักด์ิสิทธิ์”

อพยพ 3:5 หลงัจากยาโคบเหน็ทตูสวรรคใน

นิมิต เขาอุทานขึ้นวา “พระยาหเวหทรงอยู

ณ ทีน่ีแ้นทเีดยีว แตขาเองไมรู. . . . สถานทีน่ี้

ไมใชอืน่ใดเลย เปนทีป่ระทบัของพระเจาและ

นี่คือประตูฟาสวรรค” ปฐมกาล 28:16, 177

{CCh 252.6}

คุณตองแสดงออกดวยการสอนและ

เปนแบบอยางวาคุณใหเกียรติตอความเชื่อ

ของคุณดวยการพูดถึงเรื่องศักดิ์สิทธิ์ของ

พระเจาดวยความยําเกรง อยาปลอยให

ถอยคําเดียวที่ไมแสดงความเคารพหรือ

พดูเลนิเลอออกมาแมแตคาํเดยีวเมือ่คณุอาง

ถึงขอพระคัมภีร ในขณะที่คุณยกพระคัมภีร

ขึน้มา จงระลกึวาคณุกาํลงัยนือยู ณ ทีศ่กัด์ิสทิธิ์

ทูตสวรรคลอมคุณอยู และหากตาคุณเปด

ออกเห็นได คุณจะเห็นทูตสวรรคเหลานั้น

จงปฏบิตัตินตามวธิเีพือ่ใหเกดิความประทบัใจ

แกจิตวิญญาณทุกดวงที่สัมผัสกับคุณ ให

บรรยากาศอันศักดิ์สิทธิ์บริสุทธิ์ลอมรอบตัว

คณุ คาํพดูทีไ่รสาระ การหวัเราะลอเลน อาจ

ทําใหจิตวิญญาณโอนเอียงไปในทางที่ผิดได

หากชีวิตไมเชื่อมสัมพันธกับพระเจาอยู 

อยางตอเนื่องผลลัพธท่ีนากลัวจะตามมา8

{CCh 252.7}

จงแตงตัวโดยนึกถึงพระเจาเปนหลัก
สอนทุกคนใหแตงตัวอยางเรียบรอย

สะอาด มีระเบียบ อยาหมกมุนอยูกับการ

ประดบักายแตภายนอก ซึง่เปนสิง่ทีไ่มเหมาะ
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กับสถานศักดิ์สิทธิ์ ไมควรโออวดดวยการ

แตงกาย เพราะการทําเชนนี้จะสนับสนุนให

เกดิจติใจทีไ่มเคารพยาํเกรง ทาํใหผูคนสนใจ

เครื่องแตงกายและรุกลํ้าความคิดของผูที่

เขารวมนมัสการพระเจา เราตองคิดถึงแต

เรื่องของพระเจาเปนหลัก เปาหมายของเรา

จะตองอยูที่การนมัสการพระองค สิ่งใดที่ดึง

ความสนใจของเราไปจากการนมัสการอัน

สําคัญและศักดิ์สิทธิ์เปนสิ่งที่ไมพอพระทัย

ของพระเจา {CCh 253.1}

เรือ่งการแตงกายทัง้สิน้เราตองควบคมุ

อยางเขมงวด ปฏิบัติตามกฎระเบียบของ

พระคัมภีรอยางใกลชิด แฟชั่นการแตงกาย

เปนเทพีผูครองโลกภายนอกมาตลอดและ

พยายามคบืคลานเขามาเยายวนในครสิตจกัร

คริสตจักรควรยกยองพระวจนะของพระเจา

เปนมาตรฐาน เม่ือเห็นบุตรของตนมีความ

โนมเอียงไปตามแฟชั่นของชาวโลกพอแม

ตองคดิใครครวญถงึเรือ่งนีใ้หด ีพวกเขาตอง

ทําตามแบบอยางของอับราฮัมในการต้ังใจ

สั่งสอนคนในบานอยางเขมงวด ใหพวกเขา

สรางสัมพนัธใกลชดิกบัพระเจา แทนการเขา

รวมกับชาวโลก อยาใหผูใดหลูเกียรติพระ

วหิารของพระเจาดวยการแตงกายเพือ่โออวด

พระเจาและทูตสวรรคของพระองคประทับ

อยูทีน่ัน่ พระเจาของอสิราเอลตรสัผานอคัรทตู

วา “อยาประดบัตวัแตภายนอก ดวยการถกัผม

การสวมใสเครือ่งทองคําหรอืการนุงหมเสือ้ผา

แตจงประดับดวยบุคลิกที่ซอนอยูในใจดวย

เครือ่งประดบัซึง่ไมรูเสือ่มสลาย คอืดวยจติใจ

ที่สุภาพออนโยนและจิตใจที่สงบซึ่งเปนสิ่ง

ลํา้คายิง่นกัในสายพระเนตรพระเจา” 1 เปโตร

3:3, 49 {CCh 253.2}

R

(1) 5T 491-493; (2) 2T 577, 578; (3) GW 178; (4) 5T 493-497; (5) Ed 243, 122; (6) Ed 244;

(7) GW 178, 179; (8) FE 194, 195; (9) 499, 500.
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พระคริสตเสด็จมาเพื่อนําความรอด

มาสูแคเอื้อมของทุกคน บนกางเขนคาลวารี

พระองคทรงชําระคาไถที่ประมาณคาไมได

เพื่อชวยโลกที่หลงหาย การปฏิเสธตนเอง

และการเสยีสละตนเองของพระองค พระราชกจิ

ที่ไมเห็นแกตัวของพระองค ความถอมตน

ของพระองค และเหนือสิ่งอื่นใดการสละ

พระชนมชพีของพระองคเปนพยานถงึความรกั

อันลํ้ าลึกท่ีให กับมนุษย ที่ล มลงในบาป

พระองคเสดจ็มายงัโลกเพือ่ตามหาและชวยคน

ทีเ่ดนิหลงทาง เปนพนัธกจิทีพ่ระองคมใีหกบั

คนบาปทัง้หลาย คนบาปทกุชนชัน้ ทุกภาษา

และทกุชาต ิพระองคทรงชาํระคาตวัใหทกุคน

เพื่อไถและนําพวกเขาใหมาเปนหนึ่งและใน

ความเหน็ใจกบัพระองคเอง คนทาํผดิรายแรง

ที่สุด คนบาปเลวที่สุดพระองคไมทรงทิ้ง

พระราชกจิของพระองคมไีวโดยเฉพาะใหกบั

ผูทีต่องการความรอดทีพ่ระองคทรงนาํมาให

เมื่อความตองการปฏิรูปของพวกเขามีมาก

ย่ิงขึ้น ความสนพระทัยของพระองคก็จะ

ย่ิงลึกซึ้ง ความเห็นใจของพระองคก็จะ

ยิ่งมากขึ้น การประกอบกิจของพระองคก็

จะยิ่งแรงกลามากขึ้น พระเมตตาคุณอยาง

เห็นอกเห็นใจถูกปลุกจนถึงสุดขั้วใหกับคน

ที่ตกอยูในสภาพสิ้นหวังที่สุดและตองการ

พระคุณแหงการเปล่ียนแปลงของพระองค

มากทีส่ดุ {CCh 254.1}s

แตทามกลางหมูชนของเราทั้งหลาย

เราขาดความเห็นใจอยางแตะตองจิตใจที่ลึก

ซึง้จรงิใจและใหความรกัแกคนทีต่กอยูในการ

ทดลองและการหลงผิด หลายคนแสดงออก

ถึงความเยือกเย็นอยางที่สุดและการละเลย

อยางผิดมหันตที่พระคริสตทรงบรรยายวา

เดนิเลยไปเสยีอกีฟากหนึง่ คอืไปใหหางทีส่ดุ

เทาทีจ่ะทาํไดจากคนทีต่องการความชวยเหลอื

มากที่สุด บอยครั้งจิตวิญญาณที่กลับใจใหม

จะมคีวามขดัแยงอยางรนุแรงกบันสิยัทีต่ดิตวั

มาหรือกับรูปแบบพิเศษของการทดลอง

บางอยางและพายแพตอตัณหาหรือความ

โนมเอยีงหลกับางประการ เขาทาํผดิเลนิเลอ

หรือทําผิดจริง เปนเวลาที่พี่นองของเขาจะ

ตองใชไหวพรบิและปญญาเพือ่นาํเขากลบัมา

สูสุขภาพท่ีแข็งแรงฝายจิตวิญญาณ ในกรณี

เชนนีค้าํสอนจากพระวจนะของพระเจานาํมา

ใชงานได “พีน่องทัง้หลาย แมจบัผูใครทีล่ะเมดิ

ประการใดได พวกทานซึง่อยูฝายพระวญิญาณ

จงชวยคนนัน้ดวยใจสภุาพออนโยนใหเขากลบั

ตัง้ตวัใหม โดยคดิถงึตวัเอง เกรงวาทานจะถกู

ทดลองดวย” กาลาเทีย 6:1 “พวกเราซึ่งมี

ความเชือ่เขมแขง็ ควรจะอดทนตอขอบกพรอง

ของคนทีอ่อนแอ ไมควรทาํอะไรตามความพอใจ

ของตวัเอง” โรม 15:11 {CCh 254.2}



¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔµ‹Í¼ÙŒ¡ÃÐ·íÒ¼Ô´ 303

มาตรการอนัออนโยน คาํตอบทีนุ่มนวล

และวาจาไพเราะจะเหมาะกับการปฏิรูปและ

การชวยใหรอดไดดกีวาการใชวธิเีขมงวดและ

รุนแรง ความไมปรานีที่มากไปหนอยอาจ

ทําใหเราเขาไมถึงบางคน ในขณะท่ีทาทีท่ี

ปรองดองกนัจะเปนวธิทีีจ่ะผกูมดัพวกเขาให

ตดิกบัคณุและคณุนาจะชวยนาํพวกเขาไปอยู

ในทางที่ถูก คุณตองมีวิญญาณแหงการให

อภัยหนุนอยูในใจของคุณและยอมรับความ

ตัง้ใจและการกระทาํทีด่ทีกุประการของผูทีอ่ยู

รอบตวัคณุ2 {CCh 254.3}

“ใหพวกทานรักกันและกันเหมือนอยาง
ที่เรารักทาน”

พระเจาทรงประกอบกิจในสวนของ

พระองคสาํหรบัความรอดของมนษุยแลว และ

บัดนี้พระองคทรงเชิญชวนคริสตจักรใหมา

ร วมมือกัน ในดานหนึ่งมีพระโลหิตของ

พระครสิต พระวจนะแหงความจรงิ พระวญิญาณ

บริสุทธิ์ สวนอีกดานหนึ่งมีจิตวิญญาณที่

กําลังจะพินาศ ผูติดตามพระคริสตทุกคนมี

สวนที่จะนํามนุษยใหมารับพระพรที่สวรรค

จัดมาให ใหเราพินิจตัวเราเองและตรวจสอบ

ดูวาเราทํางานน้ีแลวหรือยัง ใหเราถามจุด

มุงหมายและการกระทําทุกยางกาวในชีวิต

ของเรา {CCh 254.4}

มีภาพไมนาดูมากมายแขวนอยูใน

ความทรงจาํไมใชหรอื? บอยครัง้ทีค่ณุตองการ

ใหพระเยซูอภัยบาปของคุณ คุณได พ่ึง

พระเมตตาและความรกัของพระองคอยูเสมอ

แตกระนัน้คณุกพ็ลาดทีจ่ะแสดงวญิญาณของ

พระครสิตทีท่รงมตีอคณุใหกบัผูอืน่มใิชหรอื?

คุณมีภาระใหกับผูที่คุณเห็นวากําลังกาวยาง

เขาไปตามทางเดนิทีต่องหามหรอื? คณุเตอืนสติ

พวกเขาดวยความเมตตาแลวหรือยัง? คุณ

รองไหเพือ่เขาและอธษิฐานกบัเขาและเผือ่เขา

แลวหรอืยงั? คณุแสดงออกดวยคาํพดูออนโยน

และการกระทาํทีเ่มตตาวาคณุรกัเขาและประสงค

ทีจ่ะชวยเขาใหรอดหรอืไม? {CCh 255.1}

ในขณะที่คุณคบหากับผูที่ลมลุกและ

คลุกคลานอยูใตภาระของอารมณที่บกพรอง

และนิสัยผิดๆ นั้น คุณไดปลอยพวกเขาให

ไปปลํ้าสูอยางโดดเด่ียวในขณะที่คุณยื่นมือ

เขาไปชวยพวกเขาไดใชไหม? คุณไมไดเดิน

ผานคนเหลานัน้ทีก่าํลงัถกูทดลองอยางหนกั

ไปอีกฟากหนึ่งของถนนในขณะที่โลกพรอม

ยืนขึ้นใหความเห็นใจและชักจูงใหพวกเขา

เขาสูกับดักของซาตานใชไหม? คุณทําตัว

เหมอืนกบัคาอนิหรอืไมทีพ่รอมจะพดูวา “ขา

พระองคเปนผูดูแลนองหรือ?” ปฐมกาล 4:9

{CCh 255.2} 

พระเจาพระผูนาํยิง่ใหญของครสิตจกัร

พจิารณาพนัธกจิของชวีติคณุอยางไร? พระองค

จะทรงทอดพระเนตรความไมเอาใจใสของ

คุณท่ีปลอยใหจิตวิญญาณทุกดวงอันล้ําคา

ซึ่งไถดวยพระโลหิตเดินหลงออกไปจากทาง

ที่ถูกไดอยางไร? คุณไมกลัวหรือท่ีพระองค

จะปลอยคุณไปเหมือนที่คุณปลอยพวกเขา

ไป? คณุมัน่ใจไดเลยวาพระเจาผูทรงเปนยาม

ซื่อสัตยในพระวิหารของพระองคจะบันทึก

การละเลยทกุกรณขีองคณุ {CCh 255.3}

ยังไมสายเกินไปที่คุณจะกูคืนความ
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บกพรองตางๆ ในอดีต ใหเราฟนความรัก

ครัง้แรกกลบัคนืมา ความกระตอืรอืรนครัง้แรก

ใหไปตามหาคนที่คุณไดขับออกไป ดวยการ

สารภาพใหพันบาดแผลที่คุณทําเอาไว ให

เขามาใกลพระหทยัแหงความรกัทีเ่มตตาและ

อนุญาตใหกระแสความเห็นใจของพระเจา

ไหลเขาไปยังหัวใจของคุณและจากคุณไปยัง

หัวใจของผู อื่น จงใหความออนโยนและ

พระเมตตาคุณที่พระเยซูทรงสําแดงในชีวิต

ประเสรฐิของพระองคเองเปนแบบอยางถงึวธิี

ที่เราจะปฏิบัติตอเพื่อนมนุษยดวยกัน โดย

เฉพาะผู ที่เปนพี่นองของเราในพระคริสต

{CCh 255.4}

คนมากมายตองถอดใจและทอแทใน

การตอสูครั้งยิ่งใหญของชีวิต ผูซ่ึงหากไดรับ

เสยีงหนนุใจและปลกุความกลาหาญแมเพยีง

คําเดียวก็อาจเสริมกําลังเขาใหเอาชนะได

จงอยาเปนคนไรหัวใจ เย็นชา ไมเห็นใจและ

ชอบตําหนิ อยาสูญเสียแมแตโอกาสเดียวท่ี

จะพูดคําหนุนใจและจุดประกายความหวัง

เราบอกไมไดวาคําพูดออนหวานที่เมตตา

จะไปไดไกลเพียงไร ความพยายามเหมือน

อยางพระคริสตที่จะทําใหภาระของบางคน

เบาลง คนหลงผิดจะกลับคืนสูสภาพเดิมได

ไมใชดวยวธิอีืน่ใดนอกจากดวยวญิญาณแหง

ความถอมใจ ความออนโยนและความรักที่

นุมนวล3 {CCh 255.5}

วิธีของพระคริสตในเรื่องวินัยของ
คริสตจักร

ประชากรของพระเจาควรปฏบิตัติาม

คําแนะนําที่พระผูชวยใหรอดประทานใหใน

พระธรรมมทัธวิบททีส่บิแปดอยางระมดัระวงั

ในการปฏิบัติตอสมาชิกในคริสตจักที่ทําผิด

{CCh 255.6}

มนุษย เป นสมบัติของพระคริสต 

พระองคทรงไถพวกเขาดวยราคาที่เหลือ

คณานบั ผกูตดิอยูกบัพระองคดวยความรกัที่

พระองคและพระบิดาทรงสําแดงแกพวกเขา

ดวยเหตนุี ้เราจงึควรใสใจในเรือ่งของการปฏบิตัิ

ตอกันมากเพียงไร มนุษยไมมีสิทธิ์คาดเดา

ความชั่วในตัวเพื่อนมนุษยคนอื่นดวยกัน

สมาชิกคริสตจักรไมมีสิทธิ์ที่จะทําตามความ

หุนหันและอคติของเขาเองในการปฏิบัติตอ

ผูที่ทําผิด เพราะดวยการทําเชนนี้พวกเขา

นําเชื้อแหงความชั่วมาใสลงในความคิด

ของผูอื่น ทําใหมีการสงตอรายงานที่ไมพึง

ปรารถนาของพ่ีนองชายหญงิไปสูสมาชกิอืน่ๆ

จะเกิดขอผิดพลาดและความอยุติธรรมขึ้น

เพราะมคีนไมยอมปฏบิตัติามพระบญัชาตาม

ทีพ่ระเยซปูระทานให {CCh 256.1}

พระครสิตทรงประกาศวา “หากพ่ีนอง

ของทานคนหนึง่ทาํผดิบาปตอทาน จงไปหา

และชีค้วามผดิตอเขา สองตอสองเทานัน้ ถา

เขาฟงทาน ทานจะไดพี่นองคืนมา” มัทธิว

18:15 อยาไปบอกคนอ่ืนถงึเร่ืองของความผดิ

เม่ือบอกคนหนึ่งใหทราบก็จะสงตอไปยัง

อีกคนและตอไปอีกคนและเรื่อยไปจนขยาย

เปนวงกวางและความชั่วขยายเพิ่มขึ้นจนทั้ง

ครสิตจกัรตกอยูในความทกุข ใหจดัการปญหา

“สองตอสองเทานั้น” วิธีนี้เปนแผนการของ

พระเจา “อยาดวนนาํเขามายงัโรงศาล มฉิะนัน้
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ในที่สุดเจาจะทําอยางไร หากเพื่อนบานของ

เจาทําใหเจาขายหนา จงตกลงเรื่องของเจา

กับเพื่อนบาน และอยาเผยความลับของอีก

ฝายหนึ่ง” สุภาษิต 25:8, 9 อยาเปนสาเหตุ

ใหพีน่องของคณุตองทาํบาปและอยาเปดเผย

บาปของพีน่อง ดวยการทาํเชนนีจ้ะทาํใหเกดิ

ความยุงยาก ทําใหการวากลาวดูเหมือนวา

เปนการแกแคน จงแกไขความผิดของเขา

ตามวิธีที่กลาวไวในพระวจนะของพระเจา

{CCh 256.2}

อยาปลอยใหความขุนเคอืงสกุงอมจน

เปนความผกูพยาบาท อยาปลอยใหแผลเปน

หนองและแตกออกเปนคําพูดที่เปนภัยที่จะ

ทาํใหสมองของคนฟงเปรอะเปอน อยาปลอย

ใหความคดิเคยีดแคนฝงในสมองของคณุและ

ของเขา เขาไปหาพี่นองของคุณดวยความ

ถอมตนและพดูเรือ่งนีก้บัเขาดวยความจรงิใจ

{CCh 256.3}

ไมวาความขุนเคืองจะมีลักษณะเปน

เชนไร เรื่องเหลานี้จะไมเปลี่ยนหลักการที่

พระเจาทรงจดัวางไวเพ่ือแกปญหาของความ

ไมเขาใจตอกันและความเจ็บแคนสวนบุคคล

บอยครั้งการพูดกับคนทําผิดตามลําพังและ

ดวยวิญญาณอยางพระคริสตจะกําจัดความ

ยุงยากไปได จงเขาไปหาคนท่ีทําผิดดวยใจ

ที่เป ยมดวยความรักและความเมตตาของ

พระคริสตและหาทางที่จะแกไขปญหาใหได

พูดเหตุผลกับเขา ฟงดวยความสงบเสงี่ยม

และอยางเบาๆ อยาใหคาํพดูทีโ่กรธออกจาก

ปากของคณุ พดูดวยวธิทีีจ่ะใหเขามแีนวการ

ตัดสินที่ดีขึ้น จงจดจําไวเสมอถึงพระดํารัส

ที่วา “ผูที่นําคนบาปกลับจากทางผิดของเขา

จะชวยวิญญาณจิตของคนบาปนั้นใหรอด

จากความตาย และจะทําใหบาปมากมายได

รบัการอภยั” ยากอบ 5:20 {CCh 256.4}

ใหเอาวิธีเยียวยาที่จะรักษาโรคของ

ความไมพอใจไปใหแกพี่นองของคุณ ใหทํา

ในสวนของคณุทีจ่ะชวยเขา เพือ่เหน็แกความ

สงบสุขและความเปนนํ้าหนึ่งใจเดียวกันของ

โบสถ ใหคิดวาเปนทั้งสิทธิพิเศษและหนาที่

ทีจ่ะทาํในสิง่นี ้หากเขาจะฟงคณุ คณุไดชนะ

เขามาเปนเพื่อนเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคน {CCh

256.5}

ทัว่ทัง้สวรรคสนใจคาํสนทนาระหวาง

คนท่ีไดรับบาดเจบ็และคนท่ีหลงผดิ ในขณะท่ี

คนหลงผิดยอมรับคําเตือนสอนที่เสนอมาให

ดวยความรักของพระคริสตและยอมรับผิด

ทูลขอการอภัยจากพระเจาและจากพี่นอง

แสงสวางจากสวรรคสองมายังหัวใจของเขา

ความขัดแยงยุติไปแลว มิตรภาพและความ

ไววางใจกลบัคนืมา นํา้มนัแหงความรกักาํจดั

ความระทมทกุขทีเ่กดิจากความผดิ วญิญาณ

ของพระเจาผกูหวัใจเขาดวยกนัและในสวรรค

มเีสยีงดนตรอีนัเนือ่งจากความเปนนํา้หนึง่ใจ

เดยีวกนัทีเ่กดิขึน้ {CCh 256.6}

ในขณะที่คนเหลานี้รวมกันฉันพี่นอง

แบบชาวครสิเตยีนในการอธษิฐานและปฏญิาณ

ตอพระเจาทีจ่ะปฏบิตัอิยางยตุธิรรม รกัความ

เมตตาและเดินตามพระเจาอยางถอมตน

แลว พระพรยิ่งใหญจะหลั่งลงมายังพวกเขา

หากพวกเขาทําผดิตอผูอ่ืน พวกเขาจะกลับใจ

สารภาพและคนืดตีอกนั ตัง้ใจทีจ่ะทาํดตีอกนั
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อยางเตม็ที ่นีค่อืการบรรลผุลตามพระบญัญตัิ

ของพระเจา {CCh 257.1

“แตถาเขาไมฟงทาน จงพาอกีคนหนึง่

หรอืสองคนไปดวย เพือ่ใหคาํพดูทกุคาํไดรบั

การยนืยนัดวยปากของสองสามคน เพือ่ทกุคาํ

จะเปนหลักฐานได” มัทธิว 18:16 ใหพาคน

ที่มีใจฝกใฝในฝายจิตวิญญาณไปกับคุณให

ไปพดูกบัคนทีท่าํผดิในเรือ่งขอผดิพลาด เขา

อาจยอมตอการรองขอของพ่ีนองท่ีสามัคคี

กนัมาขอรองได ความคดิของเขาจะเปดออก

ในขณะที่เขามองเห็นความคิดท่ีตรงกันของ

คนเหลานัน้ {CCh257.2}

“ถาเขาไมฟงคนเหลานั้น” แลวเราจะ

ทาํอยางไรตอ จะใหกรรมการโบสถสกัไมกีค่น

แบกรับหนาที่ความรับผิดชอบปลดสมาชิก

ภาพของคนทําผิดหรือ? “ถาเขาไมฟงคน

เหลานั้น จงไปแจงตอคริสตจักร” มัทธิว

18:17 ใหคริสตจักรลงมติเรื่องของสมาชิก

คนน้ัน {CCh 257.3}

“ถาเขายงัไมฟงครสิตจกัรอกี กใ็หถอืวา

เขาเปนเหมือนคนตางชาติหรือคนเก็บภาษี”

มัทธิว 18:17 หากเขาไมฟงคริสตจักร หาก

เขาปฏเิสธความพยายามทัง้หมดทีท่าํไปเพ่ือ

ชวยเขากลับคืนมา คริสตจักรรับภาระที่จะ

แยกเขาออกไปจากการเปนสมาชิกภาพได

คริสตจักรถอนชื่อเขาออกจากทะเบียนได4

{CCh 257.4}

หนาที่ของคริสตจักรที่มีตอผูปฏิเสธ
คําแนะนํา

ไมควรใหเจาหนาที่คริสตจักรคนใด

เสนอแนะ ไมควรใหคณะกรรมการใดชี้แนะ

หรือไมใหคริสตจักรใดลงมติวาจะถอนชื่อ

คนทาํผดิออกจากทะเบยีนครสิตจกัร จนกวา

ไดทาํตามคาํสอนของพระครสิตอยางซือ่สตัย

แลวเทานัน้ เมือ่ครสิตจกัรปฏบิตัติามคาํสอน

นี้แลว เธอไดชําระตัวเองตอเบื้องพระพักตร

พระเจา จะตองปลอยความชัว่ปรากฏดงัทีเ่หน็

และกําจัดออกไปเพื่อไมใหแผขยายใหมาก

ไปกวานี้ จะตองถนอมความสุขสงบและ

ความบรสิทุธิข์องครสิตจกัรไวเพือ่เธอจะยนือยู

เบ้ืองพระพกัตรของพระเจาไดอยางปราศจาก

มลทิน สวมใสเสื้อแหงความชอบธรรมของ

พระครสิต {CCh 257.5}

หากผูที่ทําผิดกลับใจและยอมอยูใน

วินัยของพระคริสต เราจะตองใหโอกาสแก

เขาอีกครั้ง และถึงแมวาเขาจะไมกลับใจ ถึง

แมเขาจะยังคงยืนอยูนอกโบสถ ผูรับใชของ

พระเจายงัมงีานทีจ่ะตองทาํเพือ่เขา พวกเขา

จะตองลงแรงที่จะทําใหเขามากลับใจและ

ไมวาความผดิของเขาจะรนุแรงเพยีงไร หาก

เขายอมตอการทรงเรียกของพระวิญญาณ

บริสุทธ์ิและดวยการสารภาพและละทิ้งบาป

แสดงหลักฐานของการกลับใจ เขาจะตอง

ไดรับการอภัยและตอนรับกลับสูออมอกอีก

ครั้ง พี่นองของเขาจะตองใหกําลังใจในทาง

ท่ีถูก ปฏิบัติตอเขาดวยวิธีที่เขาตองการให

ผูอืน่ปฏบิตั ิหากตกอยูในสภาพของเขา คดิถงึ

ตนเองเกลือกวาจะถูกทดลองดวยเชนกัน

{CCh 257.6}

พระคริสตตรัสตอไปอีกวา “เราบอก

ความจรงิแกทานทัง้หลายวา สิง่ใดๆ ทีพ่วกทาน
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จะกลาวหามในโลก สิ่งนั้นก็จะถูกกลาวหาม

ในสวรรค และส่ิงใดๆ ท่ีพวกทานจะกลาว

อนุญาตในโลก ส่ิงน้ันก็จะไดรับอนุญาตใน

สวรรค” มัทธวิ 18:18 {CCh 258.1}

ประโยคนี้ยังคงมีอํานาจอยูในทุกยุค

คริสตจักรไดรับมอบอํานาจท่ีจะประกอบกิจ

แทนพระครสิต เปนเครือ่งมอืของพระเจาเพือ่

รักษาระเบียบและวินัยทามกลางประชากร

ของพระองค พระเจาทรงมอบอํานาจให

ครสิตจกัรจดัการกับปญหาทุกเรือ่งทีเ่กีย่วของ

กับความเจริญรุ งเรือง ความบริสุทธิ์ และ

ระเบยีบ ความรบัผดิชอบตกอยูกบัครสิตจกัร

เพื่อกีดกันผูที่ไมคูควรเขารวมสามัคคีธรรม

ดวยกนั การปฏบิตัตินทีไ่มเหมอืนพระครสิต

นําความเสื่อมเสียมาสู ความจริง สิ่งใดที่

คริสตจักรทําซึ่งสอดคลองตามแนวทางที่

ใหไวในพระวจนะของพระเจาจะไดรับการ

รบัรองในสวรรค {CCh258.2}

คริสตจักรมีหนาที่ จัดการกับเรื่อง

ปญหาสําคัญตางๆ ที่เกิดขึ้น หลังจากที่

ศาสนาจารยซึ่งพระเจาเจิมตั้งเพื่อเปนผูนํา

ประชากรของพระเจาไดทาํหนาทีข่องเขาแลว

จะตองนําเสนอเรื่องทั้งหมดตอคริสตจักร

เพือ่ใหการตดัสนิเปนหนึง่เดยีวกนั {CCh 258.3}

พระเจาทรงปรารถนาทีจ่ะใหผูตดิตาม

ของพระองคกระทาํการดวยความระมดัระวงั

อยางยิ่งในการปฏิบัติตอกัน พวกเขาจะ

ตองหนุนชูใจกัน ชวยกันฟนคืนสูสภาพเดิม

กันและปรองดองกัน แตตองไมละเลยเรื่อง

วินัยที่ถูกตองภายในคริสตจักร สมาชิกตอง

ถือวาตนเปนนักเรียนในโรงเรียนเพื่อเรียนรู

การสรางอุปนิสัยที่เหมาะกับการทรงเรียก

ใหทํางานสําคัญ ในคริสตจักรบนโลกนี้นั้น

บรรดาเหลาบุตรของพระเจาตองเตรียมตัว

ใหพรอมท่ีจะชุมนมุกันครัง้ยิง่ใหญในครสิตจักร

เบือ้งบน ผูทีด่าํรงชวีติสอดคลองกบัพระครสิต

ตั้งความหวังไดวาจะไดมีชีวิตที่ไมรูสิ้นสุดใน

ครอบครัวของบรรดาผูที่ไดรับการทรงไถ5

{CCh 258.4}

ควรสารภาพบาปกับผูใด
ทุกคนท่ีพยายามแกตัวหรอืปกปดบาป

ของตนเองและปลอยใหบาปนั้นยังคงถูก

บันทึกอยูในหนังสือแหงสวรรคโดยไมยอม

สารภาพหรือไมยอมรับการอภัยจะแพแก

ซาตาน ยิ่งมีอาชีพการงานที่สูงสงและมี

ตําแหนงท่ีมีเกียรติมากเทาไร วิถีทางของ

พวกเขาจะยิ่งนาศราใจในสายพระเนตรของ

พระเจาและศตั  รยูิง่ใหญของพวกเขาจะไดรบั

ชัยชนะอยางแนนอนมากย่ิงขึ้นเทานั้น ผูท่ี

รรีอไมเตรยีมใหพรอมสาํหรบัวนัของพระเจา

จะไมสามารถรับชัยชนะเมื่อวันแหงความ

ทุกขยากมาถึงหรือเม่ือเวลาใดๆ ท่ีตามมา

ภายหลงั ทกุคนทีม่สีภาพเชนนัน้จะหมดหวงั6

{CCh 258.5}

คุณไมจําเปนตองสารภาพตอคนที่

ไมรูเรื่องบาปและความผิดของคุณ คุณไมมี

หนาทีป่ระกาศคาํสารภาพทีจ่ะทาํใหผูไมเชือ่

มีชัย แตใหสารภาพตอคนที่เหมาะสม เปน

ผูไมเอาเปรยีบในความผดิของคณุ ใหสารภาพ

ตามพระวจนะของพระเจา และใหพวกเขา

อธิษฐานเผื่อคุณและพระเจาจะทรงรับการ
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กระทําของคุณและจะรักษาคุณ เพ่ือเห็นแก

จิตวิญญาณของคุณ จงทูลขอใหตัวคุณเอง

ทํางานอยางละเอียดถี่ถวนเพื่อชีวิตนิรันดร

ใหปลอยวางความยโสของคณุ กเิลสของคณุ

และทาํงานทีเ่ทีย่งตรง ใหกลบัมายงัคอกแกะ

ของพระองคอกีครัง้ พระผูเลีย้งกาํลงัรอคอยที่

จะตอนรบัคณุอยู จงกลบัใจและทาํงานตัง้แต

แรกของคณุ และกลบัมาอยูในพระเมตตาคณุ

ของพระเจาอกีครัง้7 {CCh 258.6}

พระคริสตทรงเปนพระผูไถของคุณ

พระองคจะไมเอาเปรียบคําสารภาพบาปอัน

นาอัปยศของคุณ หากคุณทําบาปเปนการ

สวนตัวใหสารภาพกับพระคริสต พระองค

ทรงเปนพระผูไกลเกลี่ยระหวางพระเจากับ

มนุษยแตพระองคเดียว “ลูกของขาพเจา

เอย ขาพเจาเขียนขอความเหลาน้ีถึงทาน

ทั้งหลาย เพื่อทานจะไดไมทําบาป และถา

ใครทําบาป เราก็มีผูชวยทูลขอพระบิดาเพ่ือ

เรา คือพระเยซูคริสตผูทรงเที่ยงธรรมนั้น”

1 ยอหน 2:1 หากคุณทําบาปดวยการเก็บ

ทศางศ [เงนิถวายสบิลด] และเงนิถวายอืน่ๆ

ของพระองค ใหสารภาพความผดิตอพระเจา

และตอคริสตจักรและปฏิบัติตามพระบัญชา

สัง่ของพระเจา “จงนาํทศางค เตม็ขนาดมาไว

ในคลงั” มาลาค ี3:108 {CCh 259.1}

ประชากรของพระเจาจะตองกาวไปดวย

ความเขาใจ พวกเขาไมควรพึงพอใจจนกวา

ไดสารภาพบาปทัง้หมดทีต่นรู จากนัน้จงึเปน

สทิธพิเิศษและหนาทีข่องพวกเขาทีจ่ะเชือ่วา

พระเยซูทรงรับพวกเขาไวแลว พวกเขา

ไมตองคอยใหผูอ่ืนมาฟนฝาอยูในความมดืจน

ไดรับชัยชนะมาใหพวกเขาชื่นชม ความสุข

เชนน้ีจะอยูจนแคเวลาปรุะชุมเลิก แตเราตอง

รบัใชพระเจาดวยหลักการไมใชดวยความรูสกึ

ใหคุณรับชัยชนะใหกับตนเองทั้งในเวลาเชา

และเวลาเย็นภายในครอบครัวของคุณเอง

อยาใหภาระงานประจําวันขัดขวางคุณจาก

การทําเชนนี้ จงใชเวลาเพื่อการอธิษฐานและ

ในขณะอธิษฐานใหเชื่อวาพระเจาทรงสดับ

ฟงคุณ ใหความเชื่อคลุกเคลากับคําอธิษฐาน

คุณอาจไมไดสมัผสักบัคาํตอบทนัทใีนทกุเวลา

แตนัน่คอืการทดสอบความเชือ่9 {CCh 259.2}

พระครสิตเทานัน้ทรงพิพากษามนษุยได
พระคริสตทรงถอมพระองคเองลงมา

เปนผูนําของมนุษยชาติเพื่อเผชิญกับการ

ทดลองและทรงทนกับการทดลองที่มวล

มนุษยชาติตองเผชิญและทนรับ พระองค

ทรงตองทราบวามนุษยตองเผชิญกับสิ่งใด

จากศัตรูที่ลมในบาปเพื่อจะรูวิธีชวยคนที่ถูก

ทดลอง {CCh 259.3}

พระครสิตทรงเปนผูพพิากษาของเรา

พระบิดาไมไดเปนผูพิพากษา ทูตสวรรคก็

ไมไดเปน พระองคทรงรับสภาพมนุษยไว

กับพระองคเองและทรงอยูในโลกนี้ดวยชีวิต

ท่ีบริบูรณเพื่อพิพากษาเรา พระองคเทานั้น

ท่ีจะเปนผูพิพากษาของเรา พี่นองทั้งหลาย

คุณจะจําเรื่องนี้ไดไหม ศาสนาจารย คุณ

จะจําเรื่องนี้ไดไหม พอและแมทั้งหลาย ยัง

จดจําเรื่องนี้ไดไหม พระคริสตทรงรับสภาพ

เปนมนุษยเพื่อเปนผูพิพากษาของเรา ไมมี

ผูใดในพวกคณุท่ีไดรับการแตงตัง้ใหพพิากษา
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ผูอื่น สิ่งเดียวที่คุณทําไดคือการจัดระเบียบ

วนิยัใหกบัตวัคณุเอง ในพระนามของพระครสิต

ดิฉันขอรองคุณ จงฟงพระบัญชาที่พระองค

ประทานใหแกคณุวาพระองคไมเคยแตงตัง้ให

คณุนัง่อยูบนบลัลงักพิพากษา วนัแลววนัเลา

ขาวสารนี้ดังกองอยูในหูของดิฉันวา “กาว

ลงมาจากบัลลังกพิพากษา ลงมาดวยความ

ถอมตน”10 {CCh 259.4}

พระเจาไมไดถอืวาความบาปทัง้หมด

มีขนาดเทาเทียมกัน พระองคทรงประเมิน

ระดับความผิดที่ไมเทาเทียมกันเหมือนเชน

คนที่ตองตายทํา แตไมวาความผิดนี้หรือ

ความผดิโนนจะเลก็นอยเพยีงไรในสายตามนษุย

ก็ตาม ไมมีบาปใดจะเล็กในสายพระเนตร

ของพระเจา บาปที่มนุษยถือวาเล็กนอยอาจ

เปนบาปทีพ่ระเจาทรงถอืวาเปนอาชญากรรม

รายแรง เราเหยยีดหยามคนเมาสรุาและบอกวา

บาปของเขาจะกดีกนัเขาจากสวรรค ในขณะที่

ความหยิง่ ความเหน็แกตวัและความโลภผานไป

โดยไมถูกตําหนิ แตส่ิงเหลานี้เปนบาปที่นา

รังเกียจโดยเฉพาะตอพระเจา พระองค “ทรง

ตอสูคนที่หยิ่งจองหอง” ยากอบ 4: 6 และ

เปาโลบอกเราไวแลววาความโลภเปนรปูเคารพ

ผูที่คุนเคยกับการประณามการกราบไหวรูป

เคารพในพระวจนะของพระเจาจะมองเห็นได

ในทันทีวาความผิดนี้รายแรงมากเพียงไร11

{CCh 259.5}

R

(1) 5T 603-605; (2) 4T 65; (3) 5T 610-613; (4) 7T 260-262; (5) 7T 262-264; (6) GC 620; (7) 2T 296;

(8) CH 374; (9) 1T 167; (10) 9T 185; (11) 5T 337.
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พระพรอันยิ่งใหญมีไวสําหรับการถือ

รักษาวันสะบาโตและพระองคทรงปรารถนา

ใหวันสะบาโตเปนวันท่ีนาชื่นชมยินดีสําหรับ

เรา มีความชื่นชมยินดีเมื่อครั้นทรงสถาปนา

วันสะบาโต พระองคทรงทอดพระเนตร

พระหตัถกจิของพระองคดวยความพอพระทยั

ทุกสิ่งที่พระเจาทรงสรางนั้น พระองคทรง

ประกาศวา “ดยีิง่นกั” ปฐมกาล 1:31 สวรรค

และโลกเต็มไปดวยความชื่นชมยินดี “เมื่อ

เหลาดาวรุงแซซองสรรเสรญิ . . . . และบรรดา

บุตรพระเจาโหรองดวยความชื่นบาน” โยบ

38:7 แมวาบาปเขามาในโลกและทําลาย

พระราชกจิอนัสมบรูณแบบของพระเจา พระเจา

ยังคงประทานวันสะบาโตไวสําหรับเราเพื่อ

เปนพยานวาพระเจาพระผูทรงฤทธานุภาพ

ยิ่งใหญกอปรดวยความดีและความรักมั่นคง

อันไมมีขอบเขตจํากัดทรงสรางสรรพสิ่ง

พระบิดาของเราผู สถิตอยู ในสวรรคทรง

ปรารถนาใหมนุษยถือรักษาวันสะบาโตเพื่อ

อนุรักษความรูเรื่องพระองคไว พระองคทรง

ปรารถนาใหวันสะบาโตนําความคิดของ

เราใหหันไปหาพระองควาพระองคทรงเปน

พระเจาองคเที่ยงแทและทรงพระชนมอยู 

และดวยการรูจักพระองคเราจะมีชีวิตและ

สนัตสิขุ {CCh 261.1}

เมื่อพระเจาทรงชวยกูประชากรของ

พระองคออกจากแผนดนิอยีปิต และประทาน

พระบญัญตัขิองพระองคแกพวกเขา พระองค

ทรงสอนวาการถือรักษาวันสะบาโตเปนการ

แยกพวกเขาออกจากผูทีก่ราบไหวรปูเคารพ

นี่จึงเปนส่ิงที่แตกตางระหวางผู ที่ยอมรับ

ความยิ่งใหญของพระเจากับผูที่ไมยอมรับ

พระองคว าเปนพระเจาพระผู สร างและ

พระเจาพระผูทรงเปนพระราชา “เปนหมาย

สําคัญระหวางเรากับชนชาติอิสราเอลเปน

นิตย” พระผูเปนเจาตรัสวา “ดังนั้น ชนชาติ

อิสราเอลจึงรกัษาวันสะบาโตตลอดชัว่ชาตพินัธุ

ของพวกเขาเปนพันธสัญญาเนืองนิตย”

อพยพ 31:17, 16 {CCh 261.2}

ด่ังวันสะบาโตเปนหมายสําคัญเพื่อ

แยกชนชาติอิสราเอลออกจากชนชาติอื่น

ในขณะท่ีพวกเขาเหลานั้นเดินทางออกจาก

แผนดนิอยิปิตเพื่อเขาไปยังแผนดนิคานาอนั

ในโลกนี้นั้น ในเวลานี้วันสะบาโตก็ยังคงเปน

เครื่องหมายเพื่อแยกประชากรของพระเจา

ในขณะที่พวกเขาเดินทางออกจากฝายโลก

เพื่อมุงหนาไปยังแผนดินสวรรค วันสะบาโต

เปนสัญลักษณแสดงใหเห็นความสัมพันธ

ระหวางพระเจากับประชากรของพระองค

เปนเครือ่งหมายทีแ่สดงวาพวกเขาถวายเกยีรติ

พระบัญญัติของพระองค แยกประชากร

ที่ซื่อสัตยออกจากบรรดาคนที่ลวงละเมิด
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พระบญัญตัขิองพระองค {CCh 261.3}

พระคริสต ทรงประกาศเรื่องของ

วันสะบาโตจากเสาเมฆว  า  “จงรักษา

วันสะบาโตของเราไว เพราะนี่จะเปนหมาย

สาํคญัระหวางเรากบัพวกเจาตลอดชัว่ชาตพินัธุ

ของพวกเจา เพือ่จะรูวาเราคอืยาหเวหผูชาํระ

เจ าทั้งหลายให บริสุทธิ์ ” อพยพ 31:13

วนัสะบาโตทีพ่ระเจาประทานแกโลกเพ่ือเปน

สัญลักษณแสดงวาพระเจาเปนพระผูสราง

และเปนเครื่องหมายแสดงวาเปนพระผูทรง

ชําระใหบริสุทธิ์ดวย ฤทธานุภาพที่ทรงสราง

สิง่สารพดันัน้ เปนฤทธานภุาพเดยีวกนักบัที่

สรางจติวญิญาณใหมใหเปนเหมอืนพระฉายา

ของพระองค สําหรับบรรดาผู ที่ถือรักษา

วันสะบาโตเปนวันบริสุทธิ์ สิ่งนี้เปนหมาย

สําคัญแหงการชําระใหสะอาดบริสุทธิ์ การ

ชาํระใหบรสิทุธิอ์ยางแทจรงิเปนการประสาน

เขาเปนหนึ่งเดียวกับพระเจา แสดงวาเรา

มีอุปนิสัยคลายคลึงกับพระองค ไดมาจาก

การประพฤติตามพระบัญญัติซ่ึงคัดลอกจาก

พระลักษณะนิสัยของพระองค วันสะบาโต

เปนสัญลักษณแหงการเชื่อฟง ผูใดที่มีจิตใจ

เชื่อฟงพระบัญญัติขอที่สี่จะยอมประพฤติ

ตามพระบัญญัติทั้งหมด เขาไดรับการชําระ

ใหบรสิทุธิด์วยการเชือ่ฟง {CCh 261.4}

พระเจาทรงตั้งวันสะบาโตไวใหเรา

เหมือนทรงตัง้ไวใหชนชาตอิสิราเอลเพือ่เปน

“พันธสัญญาเนืองนิตย  ” อพยพ 31:16

สําหรับคนทั้งหลายท่ีใหเกียรติวันบริสุทธิ์

ของพระองค วันสะบาโตเปนเครื่องหมาย

แสดงวาพระเจาทรงยอมรับคนเหลานั้นเปน

ประชากรที่พระองคทรงเลือกสรรไว เปน

คําปฏิญาณท่ีแสดงวาพระองคจะทรงกระทํา

ตามพระสัญญาที่ประทานใหแกพวกเขา

จิตวิญญาณทุกดวงที่ยอมรับเครื่องหมาย

แหงการปกครองของพระเจาแสดงวาเขา

ยอมอยูใตพันธสัญญานิรันดรของพระเจา

เขายอมผูกมัดตนเองดวยโซทองคําแหงการ

เช่ือฟง ทุกข อต อล วนเป นพระสัญญา1

{CCh 262.1}

จงระลึกถึงวันสะบาโต
พระบญัญตัขิอทีส่ีเ่ริม่ตนดวยพระดาํรสั

ทีพ่ระเจาตรัสไววา “จงระลกึถงึ” พระองคทรง

ทราบดีวาทามกลางความยุงยากและความ

วิตกกังวล มนุษยจะถูกทดลองหาขอแกตัว

ไมประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค

หรือลืมความสําคัญอันบริสุทธศักดิ์สิทธิ์

ดวยเหตุนี้พระองคจึงตรัสวา “จงระลึกถึง

วันสะบาโตถือเปนวันบริสุทธิ์” อพยพ 20:8

{CCh 262.2}

ตลอดสปัดาหเราจะตองใหวนัสะบาโต

อยูในสมองของเรา และเตรยีมตวัเพือ่ทีจ่ะถอื

รักษาตามพระบัญญัติ เราไมควรถือรักษา

วนัสะบาโตใหเปนเพยีงกฎเกณฑทีท่รงบญัชา

ไว เราตองเขาถึงความสาํคัญฝายจิตวิญญาณ

ที่มีตอทุกดานของชีวิต ทุกคนที่ถือรักษา

วันสะบาโตเปนหมายสําคัญระหวางเขากับ

พระเจาเพื่อแสดงวาพระองคเปนพระเจา

ผูทรงชําระใหเขาบริสุทธ์ินั้นจะแสดงออกถึง

หลักการปกครองของพระองค พวกเขา

จะปฏิบัติตามกฎเกณฑแหงแผนดินของ
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พระองคในชวีติประจาํวนั พวกเขาจะอธษิฐาน

ทุกวันเพื่อใหความบริสุทธิ์ของวันสะบาโต

ที่ไดทรงตั้งไว เปนวันบริสุทธิ์แลวอยู กับ

พวกเขา พวกเขาจะเขาสนิทกับพระคริสต

ทกุวนัและเปนแบบอยางใหผูอืน่เหน็ลกัษณะ

นิสัยอันสมบูรณแบบของพระองค แสงสวาง

แหงการกระทําดีของพวกเขาจะสองไป

ทามกลางคนทัง้ปวง {CCh 262.3}

ในทกุสิง่ทีเ่กีย่วของกบัความสาํเรจ็ใน

พระราชกิจของพระเจา ชัยชนะอันดับแรกที่

จะตองไดมาคือชยัชนะของแวดวงชวีติในบาน

การตระเตรยีมสาํหรบัวนัสะบาโตตองเริม่ตน

ที่นี่ ตลอดสัปดาห บิดามารดาจะตองระลึก

ไววาบานของพวกเขาเปนโรงเรียนสําหรับ

อบรมสัง่สอนบตุรใหเตรยีมตวัสาํหรบัแผนดนิ

ของพระเจา ใหคําพูดท่ีพวกเขาใชตองเปน

คําพูดที่เหมาะสม ถอยคําท่ีบุตรไมสมควร

ไดยินนั้นไมควรหลุดออกจากปากของบิดา

มารดา จิตใจตองปราศจากความขุ นของ

หมองใจ บิดามารดาทั้งหลาย ตลอดสัปดาห

จงดาํเนนิชวีติเสมอืนหนึง่อยูเบือ้งพระพกัตร

พระเจาพระผูทรงบริสุทธิ์ พระองคประทาน

ลูกๆ ใหแกคุณเพื่อใหคุณอบรมสั่งสอนไว

เพื่อพระองค จงอบรมบุตรของคุณใหเปน

สมาชกิในครสิตจกัรนอยๆ ภายในครอบครวั

ของคุณ เพื่อทุกคนจะเตรียมพรอมสําหรับ

นมัสการในวิหารของพระเจาในวันสะบาโต

ทุกเชาและเย็นจงมอบถวายบุตรของคุณแด

พระเจาในฐานะที่เขาเปนทายาทที่พระองค

ทรงไถไวดวยพระโลหติของพระองค จงสอน

บุตรวาหนาที่อันสําคัญยิ่งและสิทธิพิเศษ

คอืรกัและปรนนบิตัพิระเจา {CCh 262.4}

เมื่อเราระลึกถึงวันสะบาโตไดเชนนี้

แลว เราจะไมปลอยใหงานฝายโลกลวงลํ้า

เขามายุ งเกี่ยวกับกิจการฝายจิตวิญญาณ

ไมมีภาระงานใดของหกวันจะตกคางไป

จนถึงวันสะบาโต ในระหวางสัปดาหเราจะ

ไมทุมเททาํงานจนเมือ่ถงึวนัทีอ่งคพระผูเปน

เจาทรงพักผอนและทรงกลับสูความสดชื่น

เราเหนื่อยเกินไปที่จะรับใชงานของพระองค

{CCh 262.5}

ในขณะท่ีการตระเตรียมสําหรับวัน

สะบาโตจะตองทําตลอดสัปดาหนั้น วันศุกร

ควรเปนวนัตระเตรยีมทีพ่เิศษ องคพระผูเปน

เจาตรัสส่ังผานโมเสสไปยังชนชาติอิสราเอล

วา “พรุงนี้เปนวันหยุดพัก เปนวันสะบาโต

วนับริสุทธ์ิแดพระยาหเวห จะปงอะไรกใ็หปง

จะตมอะไรกใ็หตมเสยี และสวนทีเ่หลอืทัง้หมด

จงเกบ็ไวจนถงึวนัรุงขึน้” “ประชาชนกอ็อกไป

เก็บมาโมดวยหินโมหรือตําในครก และใส

หมอตมทําขนม รสของมานาเหมือนรสขนม

คลกุเคลาดวยนํา้มนั” อพยพ 16:23; กนัดาร

วิถี 11:8 สําหรับชาวอิสราเอลแลวมานา

ซึ่งเปนอาหารที่พระเจาประทานจากสวรรค

จะตองผานการปรุงกอน พระเจาบัญชาให

พวกเขาทํางานนี้ใหเสร็จเรียบรอยในวันศุกร

ซึง่เปนวนัเตรยีมวนัสะบาโต {CCh 263.1}

ในวนัศกุรการตระเตรยีมทกุสิง่ทกุอยาง

จะตองใหเสร็จเรียบรอยสําหรับวันสะบาโต

ใหตรวจดูวาเสื้อผาทั้งหมดพรอมแลว และ

การหุงต มอาหารก็ควรเตรียมให  เสร็จ

เรียบรอย ขัดรองเทาใหเงางามและอาบนํ้า
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ใหเสร็จ เปนสิ่งที่คุณสามารถทําได หาก

คุณทําเปนกฎเกณฑไวคุณก็สามารถทําได

วันสะบาโตไมใชวันสําหรับปะชุนซอมแซม

เสือ้ผา ไมใชเวลาหงุตมอาหาร ไมใชเวลาเพือ่

เทีย่วสนกุสนานหรอืทาํสิง่อืน่ๆ เกีย่วกบัทาง

ฝายโลก กอนดวงอาทิตยตกดินใหหยุดการ

งานทางฝายโลกทุกอยางและจัดเก็บหนังสือ

ทางฝายโลกทุกเลมใหออกไปจากสายตา

ทานผูเปนบิดามารดาจงอธิบายเรื่องภาระ

และจุดประสงคของการเตรียมนี้ใหลูกๆ ฟง

และใหพวกเขามีสวนรวมในการตระเตรียม

ดวย เพื่อรักษาวันสะบาโตใหเปนวันบริสุทธิ์

ตามพระบญัญตัขิองพระเจา {CCh 263.2}

เราควรตองคอยพิทักษดวยความ

หวงแหนชวงรอยตอ [เวลาเริ่มวันสะบาโต

ในเย็นวันศุกรและเวลาปดทายวันสะบาโต

ในเย็นของวันเสาร] ของวันสะบาโต จงจําไว

วาทกุนาทขีองวนัสะบาโตเปนเวลาศกัดิส์ทิธ

และบริสุทธิ์ หากเปนไปไดนายจางควรให

คนงานหยุดงานตั้งแตเท่ียงวันศุกรจนถึง

เวลาเริ่มตนของวันสะบาโต เพื่อใหคนงาน

มีเวลาเตรียมตัวเพื่อจะมีจิตใจสงบตอนรับ

วันของพระยาหเวห ดวยการทําเชนน้ีคุณ

จะไมสูญเสียทรัพยสินใดในฝายโลกเลย

{CCh 263.3}

ยังมีอีกงานหน่ึงที่เราจะตองใหความ

สนใจในวนัตระเตรยีม ความผดิพองหมองใจ

ระหวางพี่นองไมวาภายในครอบครัวหรือใน

คริสตจักรจะตองขจัดทิ้งไป ใหขจัดความ

ขมขืน่ ความโกรธเคอืง ความคดิมุงรายออก

จากจติใจ ดวยจติใจถอมลง “จงสารภาพบาป

ตอกนัและกนั และจงอธิษฐานเผือ่กนัและกนั

เพื่อทานทั้งหลายจะไดรับการรักษาโรค

คําวิงวอนของผู ชอบธรรมนั้นมีพลังมาก

และเกดิผล” ยากอบ 5:162 {CCh 263.4}

ไมควรเอาสิง่ใดทีพ่ระเนตรของพระเจา

แหงฟาสวรรคถอืวาละเมดิวนัสะบาโตบรสิทุธิ์

ที่ยังพูดไมจบและทําไมเสร็จไปพูดใหจบ

และทําใหเสร็จในวันสะบาโต พระเจามิทรง

กําหนดใหเราหยุดพักผอนจากการงานทาง

ฝายกายในวันสะบาโตเพียงอยางเดียว แต

ใหเราฝกความคิดไปในแนวสาระสําคัญของ

สิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ แทจริงแลวพระบัญญัติขอที่สี่

ถกูลวงละเมดิดวยการสนทนากนัในเรือ่งฝาย

โลกหรือการสนทนาในเรื่องเหลาะแหละและ

ไรสาระ การพูดถึงส่ิงหนึ่งส่ิงใดหรือทุกส่ิงที่

เขามายงัความคดิของเรานัน้เปนการพดูเรือ่ง

ของเราเอง การการะทําสิ่งใดที่ผิดไปจาก

ความถูกตองนําเราสูการถูกจองจําและถูก

ประณาม3 {CCh 263.5}

การนมัสการเวลาดวงอาทิตยตกดิน
วันสะบาโตมีความศักดิ์สิทธิ์มาก

ยิ่งกวาที่ผูอางตนวาถือรักษาวันสะบาโตให

เกียรติแกวันนี้ พระยาหเวหทรงถูกลบหลู

เกียรติอยางมากยิ่งโดยผูคนทั้งหลายที่ไมได

ถือรักษาตามพระบัญญัติท้ังการกระทําและ

ฝายวญิญาณ พระองคทรงเรยีกรองใหมกีาร

ปฏิรูปในเรื่องของการถือรักษาวันสะบาโต

{CCh 263.6}

กอนดวงอาทติยจะตกดนิ ขอใหสมาชกิ

ทุกคนในครอบครัวมาประชุมกันเพื่ออาน
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พระวจนะของพระเจา รองเพลงนมัสการ

และอธิษฐาน จะตองมีการปฏิรูปเพราะคน

มากมายเลินเลอประมาทในเรื่องนี้ เราตอง

สารภาพผดิตอพระเจาและสารภาพผดิตอกนั

และกัน เราควรตองเริ่มตนปรับปรุงกันใหม

เพ่ือใหทกุคนในครอบครวัจดัเตรยีมทาํทกุสิง่

ทุกอยางใหเรียบรอยเพื่อถวายเกียรติวัน

บริสุทธิ์ของพระเจา เพราะเปนวันที่พระองค

ทรงอวยพรและตั้งไว ให เปนวันบริสุทธิ์

ศกัดิส์ทิธิ ์{CCh 264.1}

ในเวลานมสัการครอบครวัควรใหเดก็

มสีวนรวม ใหทกุคนนาํพระคมัภรีของตนเอง

มาและอานขอพระคัมภีรกันคนละขอสอง

ขอแลวรองเพลงท่ีทกุๆ คนคุนเคยและตอดวย

การอธษิฐาน พระครสิตประทานคาํอธษิฐาน

ไวสําหรับเปนแบบอยางแกเรา คําอธิษฐาน

ของพระเยซูไมไดมีไวสําหรับเปนเพียงบท

ใหเราอธิษฐานทองจําอยางไรจุดหมายแต

เปนตัวอยางของคําอธิษฐานที่เรียบงาย

จริงใจและเขาใจไดอยางสมบูรณ จงทูล

ขอพระเจาดวยคําทูลขอที่เรียบงาย ทูลสิ่ง

ที่คุณปรารถนาและขอบพระคุณพระองคที่

ทรงเมตตากรุณาตอคุณ การกระทําเชนนี้

เทากับคุณอัญเชิญพระเยซูเขามาเปนแขก

รับเชิญในครอบครัวและในดวงใจของคุณ

ภายในครอบครัวไมควรอธิษฐานใหยืดยาว

ถึงเรื่องที่หางไกลตัว ทําใหชั่วโมงแหงการ

อธิษฐานนาเบื่อหนายแทนท่ีจะรูสึกวาเปน

โอกาสพิเศษและเปนพระพร จงทําใหวาระนี้

เปนสิง่ทีน่าสนใจและชืน่ชมยนิด ี{CCh 264.2}

ขณะทีด่วงอาทติยกาํลงัลบัขอบฟาใน

ตอนเย็นวันสะบาโต จงใหเสียงอธิษฐานและ

เสยีงเพลงสรรเสรญิพระเจาสงทายชัว่โมงอนั

ศักดิ์สิทธิ์ของพระเจา และอัญเชิญพระองค

เขามารวมสถิตในครอบครัวตลอดเวลาที่

ทุกๆ คนจะตองทํางานในสัปดาหตอไป

{CCh 264.3}

การถือรักษาวันสะบาโตใหเปนวัน

บริสุทธิ์ของพระยาหเวหหมายถึงความรอด

ตลอดชั่วนิรันดร พระเจาตรัสวา “บรรดาผูท่ี

ใหเกียรติแกเรา เราจะใหเกียรติ” 1 ซามูเอล

2:304 {CCh 264.4}

ชั่วโมงศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของครอบครัว
โรงเรียนวันสะบาโตและการประชุม

นมสัการใชเวลาเพยีงสวนหนึง่ของวนัสะบาโต

เท านั้น ส วนเวลาที่ เหลือเป นชั่วโมงที่

ศกัดิส์ทิธิท่ี์สดุและประเสริฐท่ีสดุในวนัสะบาโต

สาํหรบัครอบครวั บดิาและมารดาควรใชเวลา

สวนใหญนี้อยู กับลูกๆ ในหลายครอบครัว

บิดามารดาปลอยเด็กเล็กๆ เลนสนุกสนาน

กันตามลําพัง เม่ือถูกปลอยใหอยูกันตาม

ลําพังเด็กก็มักจะเล นซุกซนตามประสา

ดังนั้นวันสะบาโตจึงเปนวันที่ไมศักดิ์สิทธิ์

สาํคญัตอเดก็เหลานัน้ {CCh 264.5}

เม่ืออากาศปลอดโปรงบิดามารดา

ควรพาลูกๆ ออกไปเดินเลนตามทองทุงและ

ตามสวนปา ทามกลางส่ิงท่ีสวยงามตาม

ธรรมชาต ิจงสอนใหลกูๆ รูวา เหตใุดพระเจา

จึงตั้งวันสะบาโตไวใหมนุษยถือรักษาเปน

วนับรสิทุธิ ์บรรยายถงึการทรงสรางอนัยิง่ใหญ

ใหเดก็ๆ ฟง เลาใหพวกเขาฟงวาเมือ่เริม่แรก



ทีพ่ระเจาทรงสรางโลกนัน้ แผนดนิโลกบรสิทุธิ์

และสวยงาม ดอกไมทุกดอก พุมไมทุกพุม

และตนไมทุกตน ตอบสนองตามความมุงหมาย

ของพระเจาพระผูสราง ทุกสิ่งที่สายตามอง

เห็นลวนสวยงาม เติมเต็มจิตใจของมนุษย

ดวยแนวคดิความรกัของพระเจา เสยีงทกุเสยีง

เปนเสียงดนตรีประสานเขากับพระสุรเสียง

ของพระเจา จงแสดงใหเห็นวาบาปทําให

ผลงานอนัสมบรูณของพระเจาตองแปดเปอน

ไป หนามและพืชไมหนาม ความทุกขโศก

และความเจ็บปวด และความตายเปนผล

เนื่องจากการไมเชื่อฟงพระเจา จงชวนลูกๆ

ใหเห็นวาแมวาแผนดินโลกจะเสียไปเพราะ

คาํสาปของบาป แตยงัสาํแดงคณุความดขีอง

พระเจา ทุงนาทีเ่ขยีวชอุม ตนไมสงูตระหงาน

แสงแดดทีส่องสวาง เมฆ นํา้คาง ความเงยีบ

สงัดในยามคํ่าคืน ทองฟาอันรุ งโรจนที่มี

ดวงดาวสองแสงระยิบระยับและดวงจันทรที่

สวยงามลวนเปนพยานถึงพระเจาพระผูทรง

สราง ไมมีหยาดน้ําฝนสักหยดท่ีตกลงมา

และไมมีลําแสงแหงความสวางสองลงมายัง

บนพืน้โลกทีอ่กตญัขูองเรานีซ้ึง่ไมไดยนืยนั

ถึงความอดทนนานและความรักของพระเจา

{CCh 264.6}

จงบอกลูกๆ ทั้งหลายถึงเรื่องทาง

แหงความรอด บอกพวกเขาวา “พระเจาทรง

รกัโลกดงันี ้คอืไดประทานพระบตุรองคเดยีว

ของพระองค เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตร

นัน้จะไมพนิาศแตมชีวีตินรินัดร” ยอหน 3:16

ใหเลาเรื่องอันนาฟงของการเสด็จมาบังเกิด

ของพระกุมารเยซูที่หมู บานเบธเลเฮมให

เด็กๆ ฟงหลายๆ เที่ยว เลาใหเด็กๆ ฟงวา

เมื่อพระเยซูยังเปนเด็ก พระองคเชื่อฟงบิดา

มารดาของพระองค และเมื่อทรงเจริญวัยก็

ชวยหาเลี้ยงครอบครัวอยางขยันและสัตย

ซ่ือ ดวยเหตุนี้คุณสอนเด็กๆใหทราบไดวา

พระผูชวยใหรอดทรงเขาใจถงึเรือ่งความยาก

ลําบาก เรื่องยุ งยากใจและการถูกทดลอง

เรื่องความหวังและความชื่นชมยินดีของ

เยาวชนเปนอยางด ีและพระองคทรงชวยเหลอื

และเหน็อกเหน็ใจพวกเขา บางครัง้บางคราว

บิดามารดาควรอานเรื่องประวัติศาสตรใน

พระคัมภีรที่นาสนใจใหเด็กๆ ฟง และถาม

พวกเขาวาเรียนอะไรไปบางในโรงเรียน

วันสะบาโตแลวชวยพวกเขาเตรียมบทเรียน

วนัสะบาโตของครัง้ตอไป5 {CCh 265.1}

ในวันสะบาโตเราควรอุทิศครอบครัว

แดพระเจาดวยความเครงขรึม พระบัญญัติ

รวมทุกคนท่ีพักอาศัยอยูภายในรั้วบานของ

เรา ผูอาศยัทกุคนจะตองพกัจากธรุกจิการงาน

ทางฝายโลก แลวใชเวลาอันศักด์ิสิทธ์ิเพื่อ

การนมสัการ ใหทกุคนรวมใจกนัถวายเกยีรติ

พระเจาดวยการนมัสการอยางชื่นชมยินดีใน

วนับรสิทุธิข์องพระองค6 {CCh 265.2}

“มาเถิดใหเรานมัสการพระยาหเวห”
พระคริสตตรัสวา “เพราะวามีสอง

สามคนประชุมกันท่ีไหนในนามของเรา เรา

จะอยูทามกลางพวกเขาท่ีนั่น” มัทธิว 18:20

ทีใ่ดท่ีผูเชือ่สองสามคนอยูดวยกนั ใหพวกเขา

มารวมประชมุกนัในวนัสะบาโต เพือ่รบัพระพร

จากพระเจาตามที่พระองคทรงสัญญาไว
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{CCh 265.3}

กลุมคนขนาดเล็กๆ ที่มารวมประชุม

นมัสการพระเจาในวันบริสุทธิ์ของพระองค

มสีทิธไิดรบัพระพรอนัมัง่คัง่ของพระยาหเวห

พวกเขาควรเชือ่วาพระเยซูเปนแขกผูมเีกยีรติ

ในที่ประชุมของพวกเขา ทุกคนที่นมัสการ

พระเจาดวยใจจริง ผู ถือรักษาวันสะบาโต

มีสิทธิจะทูลทวงพระสัญญาท่ีวา “เพ่ือจะรูวา

เราคอืยาหเวหผูชาํระเจาทัง้หลายใหบรสิทุธิ”์

อพยพ 31:137 {CCh 265.4}

พระเจาทรงตั้งวันสะบาโตไวสําหรับ

มนุษย เพื่อใหพระพรแกเขาโดยใหความคิด

ของเขาหยดุจากการงานฝายโลกเพือ่ใครครวญ

ถึงคุณความดีและสงาราศีของพระเจา มี

ความจําเปนอยางยิ่งที่ประชากรของพระเจา

ตองมารวมประชมุกนัและสนทนาถงึพระองค

เพือ่แลกเปลีย่นความคดิและความเหน็เกีย่วกบั

ความจริงที่มีอยู ในพระวจนะของพระองค

และเพื่อใชเวลาสวนหนึ่งในการอธิษฐาน

อยางเหมาะสม แตการประชมุเหลานี ้แมแต

ในวนัสะบาโต พวกเขาไมควรสรางความเบือ่

หนายและลดความนาสนใจโดยการใชเวลา

นานเกนิไป8 {CCh 265.5}

เมื่อโบสถไมมีศิษยาภิบาล สมาชิก

ของโบสถควรเลือกใครคนหนึ่งขึ้นมาเปน

ผูนําในการประชุมนมัสการ แตคนนั้นไม

จําเปนตองเทศนาหรือใชเวลาสวนใหญของ

การประชุมนมสัการไป การอานขอพระคมัภรี

สักตอนหนึ่งจะทําใหผูฟงสนใจมากกวาการ

เทศนาทีย่ดืยาว ตอจากนัน้กใ็หมกีารประชมุ

อธิษฐานและกลาวคาํพยาน {CCh 265.6}

ทุกคนควรจะรูสึกวาตนมีสวนรวมใน

การชวยใหการประชมุในวนัสะบาโตนาสนใจ

คณุไมควรมารวมประชมุกนัเพราะรูสึกวาคณุ

ตองทําตามระเบียบเทานั้น แตมาเพื่อแลก

เปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อเลาประสบการณ

ในชีวิตประจําวัน เพื่อแสดงออกถึงความ

ขอบคุณพระเจา เพื่อแสดงออกถึงความ

ปรารถนาอนัแรงกลาของคณุเพือ่ขอรบัความ

กระจางของพระเจาในการเขาใจไดมากยิง่ขึน้

ถึงพระองคและพระเยซูคริสตผูซึ่งพระองค

ทรงสงมา การพูดคุยอยางสนิทสนมรวมกัน

ในเรื่องของพระคริสตจะชวยใหจิตวิญญาณ

ของคณุมกีาํลงัเขมแขง็เพือ่การตอสูกบัความ

ยากลําบากและการทดลองในชีวิต อยาคิด

วาคุณเปนคริสเตียนดวยการปลีกตนเองไป

อยู ตามลําพังได ทุกคนเปนสวนหนึ่งของ

เครือขายอันใหญโตของมนุษยชาติ และ

ประสบการณของแตละคนมีสวนเกี่ยวของ

อยางมากกับประสบการณของผูที่เขาคบคา

สมาคมดวย9 {CCh 265.7}

โรงเรียนวันสะบาโต
วัตถุประสงคของพันธกิจโรงเรียน

วันสะบาโตคือการรวบรวมจิตวิญญาณ

โรงเรยีนวนัสะบาโตอาจมรีะเบยีบการดาํเนนิ

งานไมมีที่ติ มีอุปกรณเครื่องใชไมขาด แต

ถาหากไมสามารถนาํเดก็หรอืเยาวชนเขามา

หาพระคริสตแลว โรงเรียนนี้ก็ประสบกับ

ความล มเหลว เพราะว านอกเสียจาก

จิตวญิญาณทีจ่ะเขามาหาพระครสิตดวยวธินีี้

แลว เดก็และเยาวชนเหลานีจ้ะยิง่ไมประทบัใจ
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ตอศาสนาอยางเปนกิจจะลักษณะเลย ครู

ผูสอนในโรงเรียนวันสะบาโตควรรวมมือกัน

ทํางาน ขณะที่เขาเคาะประตูหัวใจของผูที่

ตองการความชวยเหลือ หากนักเรียนสนอง

ตอบการเรียกรองของพระวิญญาณและ

เปดประตูหัวใจเพื่อใหพระเยซูเสด็จเขามา

พระวญิญาณจะโปรดใหเขาเขาใจคาํสอนของ

พระเจา หนาทีข่องครใูนโรงเรยีนวนัสะบาโต

เปนงานที่เรียบงาย หากกระทําภายใต

พระวิญญาณของพระเยซู ความลึกซึ้งและ

การเกิดผลจะมีเพิ่มขึ้นดวยการดําเนินการ

ของพระวญิญาณของพระเจา {CCh 266.1}

ผูเปนบดิามารดา จงแบงเวลาเล็กนอย

ในแตละวนัสาํหรบัศกึษาบทเรยีนวนัสะบาโต

กับบุตรหลานของคุณ หากจําเปนใหยกเลิก

งานสังสรรคกับเพื่อนฝูงเพื่อสละเวลาของ

คณุศกึษาบทเรยีนวนัสะบาโตอนัลํา้คาเกีย่วกบั

ประวัติศาสตรอันศักดิ์สิทธิ์กับลูกๆ ของคุณ

ก็จะดีกวา บิดามารดารวมทั้งลูกๆ จะไดรับ

ประโยชนจากการศึกษาบทเรียนวันสะบาโต

ขอความตอนใดท่ีสาํคัญเกีย่วของกบับทเรยีน

วนัสะบาโต ควรใหนกัเรยีนทองขอพระคมัภรี

นั้นใหขึ้นใจ ไมควรคิดวาเปนภาระแตควร

ถอืวาเปนโอกาสพเิศษ แมวาในตอนแรกการ

ทองจําอาจยังมีขอบกพรอง แตการฝกฝน

จะเสริมกําลังเอง ตอมาคุณก็จะชื่นชมยินดี

ที่คุณจดจําพระวจนะประเสริฐของพระเจา

เพิม่ขึน้ และนสิยัการทองจาํนีจ้ะเปนประโยชน

ตอการเตบิโตขึน้ทางศาสนา. . . . {CCh 266.2}

ใหจดัระเบยีบสาํหรบัการศกึษาพระคมัภรี

ในครอบครวัของคณุ ละทกุสิง่ทีเ่กีย่วของกบั

ทางโลก ท้ิงงานเย็บปกถักรอยท่ีไมจําเปน

และการจดจอกับการเตรียมอาหารท่ีไมรูจัก

เสรจ็ แตจงใสใจกบัการเลีย้งจติวญิญาณดวย

อาหารแหงชีวิต เปนไปไมไดที่จะประเมนิถึง

ผลดีจากการใชเวลาวันละหนึ่งชั่วโมง หรือ

แมเพียงครึ่งชั่วโมงเพื่อศึกษาพระวจนะของ

พระเจาดวยความสุขอยางเต็มใจได ใหใช

พระคมัภรีอธบิายตวัเองดวยการนาํพระคมัภรี

ทุกขอท่ีกลาวถึงเรื่องเดียวกันในเวลาและ

ภายใตสภาวะทีต่างกนัเขามาศกึษา อยาเลกิ

การเรียนเม่ือมีแขกมาเย่ียมในขณะท่ีศึกษา

พระคมัภรีกนัอยู หากพวกเขาเขามาในเวลาที่

เรยีนอยู ใหเชญิพวกเขารวมเรียนกบัคณุดวย

แสดงใหพวกเขาเห็นวาการเรียนพระวจนะ

ของพระเจานัน้สาํคญัมากยิง่กวาการแสวงหา

ความสนุกสนานเพลิดเพลินทางฝายโลก

{CCh 266.3}

ดิฉันเสียใจที่จะกลาววาในโรงเรียน

สะบาโตบางแหงมีธรรมเนียมนิยมปฏิบัติ

คือ การอานจากบทเรียนทีละหนา สิ่งนี้

ไมควรทาํและไมจาํเปนตองทาํดวย หากใชเวลา

ท่ีเสียไปอยางผิดๆ โดยเปลาประโยชนเพื่อ

ศึกษาพระวจนะของพระเจา ไมมีเหตุผลใด

ทีค่รูและนกัเรียนจะศึกษาบทเรียนวนัสะบาโต

ดอยกวาศกึษาหนงัสอือืน่ๆ ในโรงเรยีน พวก

เขาควรเรียนบทเรียนวันสะบาโตใหดีกวา

วชิาอืน่ๆ เสยีอกี เพราะเปนบทเรียนเกีย่วกบั

พระวจนะของพระเจา ซึง่เปนวชิาทีส่าํคญักวา

การไมเอาใจใสในเรือ่งนีท้าํใหพระเจาทรงเสีย

พระทยั {CCh 267.1}

ครูสอนบทเรียนวันสะบาโตตองมี
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ใจสภุาพเมตตาและกระตอืรอืรนดวยความจรงิ

ของพระเจา พวกเขาไมควรเปนเพียงผูฟง

แตควรเปนผูปฏิบัติตามพระวจนะนั้นดวย

พวกเขาควรรบัการบาํรงุเลีย้งฝายจติวญิญาณ

จากพระครสิตเหมือนอยางกิง่ไมรบัการบาํรงุ

เลี้ยงจากลําตน หยาดนํ้าคางแหงพระคุณ

ของพระเจาควรพรมลงบนจติใจของพวกเขา

จนเปนเหมือนตนไมอันลํ้าคา ซึ่งดอกตูม

จะบานขยายสงกลิน่หอมระรืน่เหมอืนดอกไม

ในสวนของพระเจา คุณครูผู สอนบทเรียน

วนัสะบาโตควรเปนนกัเรยีนผูขยันของพระวจนะ

ของพระเจา และตองแสดงใหผู อื่นเห็นวา

พวกเขาศกึษาเลาเรยีนพระวจนะของพระเจา

ในโรงเรยีนของพระครสิตทกุวนั และแบงปน

ความกระจางทีไ่ดรบัจากพระอาจารยผูยิง่ใหญ

ใหกบัผูอืน่ พระองคทรงเปนแสงสวางของโลก

ในการเลือกครูผูสอนและเจาหนาที่สําหรับ

โรงเรียนวันสะบาโต ไมควรเลือกเพราะคุณ

ชอบพอกับคนเหลานั้นเปนการสวนตัว แต

จงเลอืกผูทีค่ณุเหน็วามคีวามรกัและเกรงกลวั

พระเจาและรบัพระเจาเปนทีป่รกึษาของพวก

เขา10 {CCh 267.2}

“ใหทําการดีไดในวันสะบาโต”
ทกุคนทัง้ในครอบครวัและในครสิตจกัร

จะตองแสดงออกถงึวญิญาณแหงการทาํงาน

รับใชพระเจา พระองคประทานหกวันใหเรา

ทาํกจิการทางโลก พระองคทรงอวยพรแกวนั

ทีเ่จด็และทรงสถาปนาวนันัน้ไวเปนวนับรสิทุธิ์

สําหรับพระองค ในวันนี้พระองคจะทรงอวย

พระพรแกคนทั้งหลายท่ียอมปรนนิบัติรับใช

พระองคเปนกรณพีเิศษ {CCh 267.3}

ทัว่ทัง้สวรรคกถ็อืรกัษาวนัสะบาโตกนั

แตพวกเขาไมใชอยู เฉยๆ โดยไมทําอะไร

เลย ในวันสะบาโต ทุกพลังของจิตวิญญาณ

ของเราควรต่ืนตัว เพราะในวันนี้เราจะไมได

ไปพบกบัพระเจาและพระครสิตพระผูชวยให

รอดของเราหรอื? ดวยความเชือ่เรามองเหน็

พระองคได พระองคทรงปรารถนาที่จะ

อวยพระพรและฟนฟูจิตวิญญาณของเราให

สดชืน่ขึน้11 {CCh 267.4}

พระเจาแหงความเมตตาทรงกาํชบัวา

เราควรชวยดูแลคนเจ็บปวยและคนตกทุกข

ไดยาก การชวยใหคนเจ็บปวยสบายขึ้นเปน

งานที่เราควรทําและเปนสิ่งที่ไมลวงละเมิด

วันสะบาโต แตเราควรหลีกเล่ียงงานอื่นๆ ท่ี

ไมจําเปนตองทํา หลายคนไมยอมทํางาน

เล็กๆ นอยๆ ในวันเตรียมแตมาทํางานนั้น

ในตอนเริ่มวันสะบาโต พวกเขาไมควรทํา

เชนนี ้งานใดทีเ่ราละเลยไมทาํกอนวนัสะบาโต

มาถงึเราควรจะทิง้ไวอยางนัน้จนกวาวนัสะบาโต

ผานไปแลว12 {CCh 267.5}

แมวาเราควรหลกีเลีย่งการหงุตมอาหาร

ในวันสะบาโต แตเราก็ไมจําเปนตองรับ

ประทานอาหารทีเ่ยน็ชดื ในเวลาทีอ่ากาศหนาว

ควรอุนอาหารทีเ่ตรยีมไวแลวในวนักอนใหรอน

อาหารสําหรับวันสะบาโตแมจะเปนอาหารที่

เรยีบงาย แตควรเปนอาหารทีน่ารบัประทาน

ควรปรงุอาหารพเิศษบางชนดิทีไ่มคอยไดรบั

ประทานกนัในวนัธรรมดา {CCh 267.6}

หากเราปรารถนาพระพรตามพระสญัญา

ที่ประทานไวใหกับผู ท่ีเชื่อฟง เราตองถือ
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รกัษาวนัสะบาโตใหเครงครดักวานี ้ดฉินักงัวล

วาเรามักจะเดนิทางในวนัสะบาโต ซึง่เปนสิง่

ที่เราสามารถหลีกเลี่ยงได เพื่อใหสอดคลอง

กบัความกระจางทีพ่ระเจาประทานในเรือ่งของ

วันสะบาโต เราควรระมัดระวังในเรื่องของ

การเดนิทางดวยเรอืหรอืรถในวนันี ้ในเรือ่งนี้

เราควรวางแบบอยางถูกตองแกบุตรหลาน

และคนหนุมสาว เพื่อใหไปถึงโบสถตางๆ

ที่ตองการความชวยเหลือจากเราและนํา

พระวจนะทีพ่ระเจาตองการใหโบสถเหลานัน้

ไดยิน เราอาจจาํเปนตองเดนิทางในวนัสะบาโต

แตหากเปนไปไดเราควรซื้อตั๋วและจัดการ

ในสิง่ทีจ่าํเปนตางๆ ในวนัอืน่ เมือ่เริม่เดนิทาง

ควรทําทุกวิถีทางเพื่อหลีกเล่ียงการเดินทาง

ถงึทีห่มายในวนัสะบาโต {CCh 267.7}

เมื่อมีเหตุการณจําเปนบังคับใหตอง

เดนิทางในวนัสะบาโตเราควรพยายามหลกีเลีย่ง

ไปเขากลุมกบัผูทีจ่ะชกัจงูความสนใจของเรา

ไปยังทางโลก เราควรยึดจิตใจของเราอยูที่

พระเจา และอธษิฐานสือ่สารกบัพระองค เมือ่

มโีอกาสเราควรสนทนากบัคนอืน่ๆ เกีย่วกบั

เรือ่งความจรงิของพระเจา เราควรเตรยีมพรอม

เพือ่ชวยเหลอืคนทีป่วยเจบ็และคนทีต่องการ

ความชวยเหลอืจากเรา ในกรณเีหลานีพ้ระเจา

ปรารถนาใหเราใชความรูและสตปิญญาทีพ่ระองค

ประทานแกเราใหเกดิประโยชน แตเราไมควร

สนทนาถงึกจิธรุะการงานของเราและสิง่ทีอ่ยู

ฝายโลก ทุกเวลาทุกสถานที่พระเจาทรง

เรียกรองใหเราพิสูจนความซ่ือสัตยของเรา

ตอพระองคโดยการใหเกียรติวันสะบาโต13

{CCh 268.1}

การไปโรงเรียนในวันสะบาโต
ผูใดที่ปฏิบัติตามพระบัญญัติขอที่ส่ี

จะพบวามีเสนแบงก้ันระหวางเขากับโลก

วันสะบาโตเปนเครื่องทดสอบ ไมใชตามขอ

กําหนดของมนุษย แตเปนการทดสอบของ

พระเจา เปนการแยกระหวางบรรดาคนที่

ปรนนิบัติรับใชพระองคกับผูท่ีไมปรนนิบัติ

พระองค และตรงจุดนี้เปนการตอสูครั้งใหญ

ของขอขัดแยงระหวาความจริงกับความเท็จ

{CCh 268.2}

บางคนในพวกเราใหบตุรของพวกเขา

ไปโรงเรียนในวันสะบาโต พวกเขาไมไดถูก

บังคับใหทําเชนนี้ แตเจาหนาที่ของโรงเรียน

ไมยอมรบัเดก็เขาเรยีนนอกจากเดก็ๆ เหลานัน้

จะไปเรยีนหนงัสือหกวนั ในโรงเรยีนบางแหง

นักเรียนไมเพียงแตเรียนในวิชาแขนงตางๆ

แตยังสอนเด็กนักเรียนใหทํางานกิจกรรม

ประเภทตางๆ และผูทีแ่สดงตนวารกัษาพระ

บัญญัติของพระเจาก็สงลูกๆ ไปทํากิจกรรม

นัน้ๆ ในวนัสะบาโต บดิามารดาบางคนพยายาม

แกตัวโดยอางวาพระดํารัสของพระคริสต

กลาววา อนญุาตใหทาํการดไีดในวนัสะบาโต

แตดวยเหตุผลอยางเดียวกันพวกเขาอาจ

พสิจูนไดวา มนษุยอาจจะทาํงานในวนัสะบาโต

ไดเพราะพวกเขาตองการอาหารมาเลีย้งดบูตุร

เมื่อเปนเชนนี้แลวก็จะอางกันอยางไมสิ้นสุด

อยางไมมขีอบเขตจาํกดัวาเขาควรจะทาํอะไร

และไมควรทาํอะไรในวนัสะบาโต {CCh 268.3}

พี่นองของเราไมอาจหวังความเห็น

ชอบของพระเจาไดในเมื่อพวกเขาทําใหบุตร

หลานของตนไมสามารถรักษาบัญญัติขอที่ส่ี
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ได บิดามารดาควรขออนุญาตอาจารยใหญ

ที่โรงเรียนใหบุตรของพวกเขาหยุดเรียนใน

วนัทีเ่จด็ หากการขออนญุาตไมสาํเรจ็ หนาที่

ของบดิามารดากช็ดัแจงอยูแลวคอื การเชือ่ฟง

คาํบญัชาของพระเจาไมวาจะตองสญูเสยีมาก

เพยีงใดกต็าม {CCh 268.4}

บางคนอาจจะกลาววาพระเจาไมทรง

พถิพีถินัในการทีจ่ะใหเราปฏบิตัติามคาํเรยีกรอง

ถึงขนาดนี้ และไมใชหนาท่ีของเราท่ีจะตอง

รักษาวันสะบาโตดวยการยอมเสียสละถึง

ขนาดนี้หรือตกอยูในสภาพที่จะตองขัดแยง

กบักฎหมายบานเมอืง แตนีเ่ปนทีม่าของการ

ทดสอบ วาเราจะถวายเกยีรตแิกพระบญัญตัิ

มากกวาขอเรียกรองของมนุษย เรื่องนี้จะ

แสดงใหเหน็ถงึความแตกตางระหวางบรรดา

ผูที่ยกยองนับถือพระเจากับคนอื่นที่ลบหลู

ดหูม่ินพระองค เรือ่งนีพ้สิจูนความจงรกัภกัดี

ของพวกเรา ในประวัติศาสตรของวิธีที่

พระเจาทรงปฏิบัติตอประชากรของพระองค

ในทุกยุคทุกสมัยนั้นเราจะเห็นวาพระองค

ทรงเรียกรองการเชื่อฟงท่ีเครงครัด {CCh

268.5}

ถาบิดามารดาปลอยใหลูกๆ เรียนรู

ไปกบัทางโลกและถอืวาวนัสะบาโตเปนเหมอืน

วันธรรมดา เด็กเหลาน้ีก็จะไมมีตราประทับ

ของพระเจาอยู บนหนาผากของพวกเขา

พวกเขาจะตองพินาศไปพรอมกับโลก และ

โลหติของพวกเขาจะไมตกอยูกบับดิามารดา

ของเขาเหลานั้นหรือ? แตถาเราสอนเรื่อง

พระบัญญัติของพระเจาใหแกบุตรของเรา

อยางซ่ือสตัย นาํพวกเขามาอยูใตสทิธอิาํนาจ

ของบดิามารดา แลวมอบถวายเดก็เหลานีแ้ก

พระเจาดวยความเชื่อและดวยการอธิษฐาน

แลว พระองคจะทรงทํางานรวมกับเราตาม

พระสญัญาของพระองคและเมือ่เกดิภยัพบิตัิ

รายแรงในโลก เด็กๆ เหลานี้จะไดถูกซอน

ไวในพลับพลาของพระเจาดวยกันพรอมกับ

พวกเรา14 {CCh 269.1}

วันแหงการพักผอนจากการวิ่งไปตาม
ทางของโลก

เปนการคาดเดาผดิอยางมหนัตสาํหรบั

มนุษยมตะท่ีอาจหาญไปขอประนีประนอม

กบัพระเจา เพือ่ไดมาซึง่สิง่ของฝายโลกเพยีง

เล็กๆ นอยๆ มาเปนของตน การละเมิด

พระบัญญัติในบางครั้งเพื่อทํากิจธุระใน

วนัสะบาโตเปนความผดิทีร่นุแรงพอๆ กบัการ

ปฏิเสธไมถือรักษาวันนี้ เพราะผูที่ทําเชนนี้

ยอมแสดงวาเขารักษาวันสะบาโตตามความ

สะดวกสบายของเขา พระเจาเปลงพระสรุเสยีง

จากภูเขาซีนายวา “เราคือยาหเวหพระเจา

ของเจา เปนพระเจาทีห่วงแหน” อพยพ 20:5

การเชื่อฟงบางสวน ความสนใจที่ไมเปน

หนึ่งเดียวเปนที่ยอมรับไมไดของพระองค

ผูทรงประกาศใหโทษของบิดาตกทอดไปถึง

ลกูหลานสามถงึสีช่ัว่อายคุนของผูทีช่งัพระองค

และพระองคทรงแสดงความรักมั่นคงตอคน

ที่รักพระองคและปฏิบัติตามพระบัญญัติของ

พระองค การลกัขโมยส่ิงของเพือ่นบานถอืวา

เปนความผิดที่รายแรงและผูกระทําผิดตอง

ถูกลงโทษ แตบางคนไมยอมฉอโกงเพื่อน

มนุษย แตกลับฉอโกงเวลาของพระบิดา
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ในสวรรคอยางไมละอายใจ ท้ังท่ีเขาทราบดี

อยูแลววาพระเจาทรงอวยพระพรและตัง้วนันี้

ไวตามวัตถุประสงคอันพิเศษของพระองค15

{CCh 269.2

เราควรระมดัระวงัถอยคาํและความคดิ

ในใจของเรา พระเจาทรงถือวาบรรดาคนที่

สนทนาถงึกจิธุระการงาน หรอืวาวางแผนงาน

ตางๆ ในวันสะบาโตเหมือนไดลงมือทําไป

แลว เราจะตองไมคิดถึงสิ่งใดๆ ที่เก่ียวกับ

ทางโลก เพื่อรักษาวันสะบาโตใหบริสุทธิ์16

{CCh 269.3}

พระเจาตรัสไวแลวและตั้งพระทัยให

มนุษยปฏิบัติตาม พระองคไมไดถามวาการ

รักษาวันสะบาโตเปนสิ่งที่สะดวกแกมนุษย

หรอืไม องคพระผูเปนเจาแหงชวีติและสงาราศี

ไมไดไตรตรองถงึความสะดวกหรอืความพอใจ

เมือ่พระองคทรงสละตาํแหนงสงูของพระองค

ในสวรรคมาบังเกิดเปนมนุษยที่ตองทนรับ

ความอดสูและความตาย รับความทุกขเพ่ือ

ชวยมนุษยจากผลของการไมเชือ่ฟง พระเยซู

ทรงยอมสิ้นพระชนมไมใชเพื่อชวยมนุษย

ในความผิดบาปแตเพื่อชวยเขาใหรอดจาก

บาป มนษุยจะตองสละละทิง้สิง่ทีช่ัว่ราย แลว

ดําเนินตามแบบอยางของพระคริสต และ

แบกกางเขนของตนเดินตามพระเยซูไป

ปฏิเสธความตองการของตนเองและยอม

เชื่อฟงพระเจาไมวาตองสูญเสียสักเพียงไร

{CCh 269.4}

ไมมีสถานการณใดๆ ที่อนุญาตให

ผูหนึง่ผูใดทาํงานในวนัสะบาโต เพื่อใหไดมา

ซึ่งสมบัติทางโลก ถาพระเจายอมใหคนหนึ่ง

ทํางานในวันสะบาโตได พระองคก็ทรงยอม

ใหทุกคนทํางานได เหตุไรนาย ก. ที่ยากจน

จงึไมทาํงานในวนัสะบาโตเพือ่หาเงนิมาเลีย้ง

ครอบครวั เพราะการกระทาํเชนนัน้เขาสามารถ

หาเงินไดมากขึ้น ทําไมพี่นองคนอื่นๆ และ

ตวัเรารักษาวนัสะบาโตเพยีงเพราะเราสะดวก

กระนั้นหรือ? พระสุรเสียงของพระเจาตรัส

ตอบจากภเูขาซนีายวา “จงทาํงานทัง้สิน้ของ

เจ าหกวัน แตวันท่ีเจ็ดนั้นเปนวันสะบาโตแด

พระยาหเวหพระเจาของเจา” อพยพ 20:9-10

{CCh 270.1}

อายุของคุณไมอาจจะเปนขอแกตัว

ใหคุณละเวนการปฏิบัติตามพระบัญชาของ

พระเจาได พระเจาทรงทดสอบอับราฮัม

อยางเจบ็ปวดเมือ่เขามอีายมุากแลว พระดาํรสั

ของพระเจาดูเหมือนนากลัวและไมเปนที่

ยอมรับของชายชราทานนี้ ถึงกระนั้นเขา

ไมเคยสงสัยในความยุติธรรมของพระเจา

หรือลังเลใจในการเชื่อฟง เขานาจะขอรอง

วาเขาแกและออนแอเกินไป และไมอาจสละ

บุตรชายผูเปนยอดชีวิตของเขา เขานาจะ

ทูลเตือนพระเจาดวยซํ้าไปวาพระบญัชาของ

พระองคขัดแยงกับพระสัญญาที่ประทานให

ในเรื่องบุตรชาย แตอับราฮัมเชื่อฟงโดยไม

ปรปิากบน เขาวางใจในพระเจาอยางสิน้เชงิ17

{CCh 270.2}

ผูรับใชพระเจาควรแนวแนในฐานะผู

ตักเตือนคนทั้งหลายที่ละเลยในการระลึกถึง

วันสะบาโตใหถือไวเปนวันบริสุทธิ์ พวกเขา

ควรตักเตือนดวยความเมตตาและสุขุมตอ

ผูที่พัวพันในเรื่องทางโลกในวันสะบาโตแต
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อางตัววาเปนผูรักษาวันสะบาโต พวกเขา

ตองสนับสนุนการถวายเกียรติแดพระเจา

ในวนับรสิทุธิข์องพระองค {CCh 270.3}

ไมมีสักคนใดสมควรที่จะรู สึกวามี

อิสระเสรีที่จะใชเวลาอันศักดิ์สิทธิ์ในทางที่

ไมเกิดประโยชน เปนสิ่งที่ไมพอพระทัยของ

พระเจาที่ผูรักษาวันสะบาโตใชเวลาสวนใหญ

ในวันสะบาโตเพือ่การนอนหลบั พวกเขาลบหลู

เกียรติพระผูสรางโดยการกระทําเชนนี้ และ

โดยตัวอยางเชนนี้ พวกเขาแสดงใหเห็นวา

หกวันนั้นมีคามากเกินไปที่จะใชเปนเวลา

พักผอน พวกเขาจะตองหาเงินเพื่อเล้ียงชีพ

แมจะตองปลนเวลานอนของตนเองทีต่องการ

ก็ตาม ซึ่งพวกเขาทดแทนดวยการนอนพัก

ในวันบริสุทธิ์ และแลวพวกเขาก็จะหาขอ

แกตัวดวยการพูดวา “วันสะบาโตประทาน

ใหไวเพื่อการพักผอน เราไมยอมอดนอน

ที่เราตองการเพื่อเขารวมนมัสการหรอก

เพราะเราตองการพัก” บุคคลเหลานี้ใชเวลา

วันบริสุทธิ์ไปในทางที่ผิด พวกเขาควรใช

เวลาของวันนี้แสดงออกถึงความสนใจในการ

รักษาและเขารวมในการประชุมอธิษฐานกับ

บรรดาคนทีม่าประชมุกนั ไมวาจะมจีาํนวนนอย

หรอืจาํนวนมากกต็ามท ีพวกเขาควรใชเวลา

และพลงังานทัง้หมดเพือ่ภารกจิฝายจติวญิญาณ

เพื่อพระพรของพระเจ าที่ประทานใหใน

วันสะบาโตจะสถิตอยูกับพวกเขาตลอดทั้ง

สัปดาห ในจํานวนวันท้ังหมดของสัปดาห

ไมมีวันใดที่เหมาะท่ีจะใหเกิดความคิดและ

ความรูสึกเพื่อการเขาเฝานมัสการไดดีเทา

วนัสะบาโต18 {CCh 270.4}

หากวันสะบาโตไดรับการถือรักษา

ใหบริสุทธิ์มาตลอด จะไมพบคนที่ไมเชื่อ

พระเจาหรอืผูทีก่ราบไหวรปูเคารพเลยแมแต

คนเดียว สถาบันของวันสะบาโตซึ่งเริ่มขึ้น

ในสวนเอเดนมอีายเุทากบัโลกใบนี ้เปนวนัที่

ไดรบัการรกัษาโดยบรรดาอคัรปตาตัง้แตแรก

สรางโลกมาโดยตลอด ในชวงเวลาแหงการ

เปนทาส นายงานชาวอียิปตบังคับชนชาติ

อิสราเอลใหละเมิดวันสะบาโต จนกระทั่ง

คนสวนใหญลืมความเขาใจเกี่ยวกับความ

ศักดิ์สิทธ์ิของวันนี้ เมื่อพระเจาประกาศใน

พระบัญญัติของพระองคบนภูเขาซีนาย

คาํแรกของพระบญัญตัขิอทีส่ีค่อื “จงระลกึถงึ

วันสะบาโต ถือเปนวันบริสุทธิ์” ซึ่งแสดงให

เห็นวาวันสะบาโตนั้นไมไดรับการสถาปนา

ขึ้น ณ ที่แหงนั้น แตชี้ไปยังจุดเริ่มตนแหง

การทรงสรางโลก เพือ่เปนการบดบงัพระเจา

จากสายตามนุษย ซาตานจึงต้ังเปาทําลาย

อนุสรณอันยิ่งใหญนี้เสีย หากสามารถนํา

มนุษยใหหลงลืมพระเจาพระผู สรางแลว

มนุษยจะไมเสียแรงมาตอตานความชั่วและ

ซาตานจะไดเหยื่อของมันอยางแนนอน19

{CCh 270.5}

พระพรของการถือรักษาวันสะบาโต
ดิฉันเห็นชาวสวรรคทั้งหมดกําลัง

จองมองและเฝาคอยผูที่ยอมรับวันสะบาโต

ของพระบัญญัติขอที่ส่ีและรักษาวันสะบาโต

ทูตสวรรคกําลังสนใจเรื่องนี้และใหเกียรติ

อยางสูงแกสถาบันนี้ของพระเจา ผูที่ไดรับ

การชาํระใหมพีระผูเปนเจาอยูในจติใจโดยการ



อุทิศสติปญญาของพวกเขาอยางเครงครัด

และแสวงหาการปรับปรุงเวลาในการรักษา

วนัสะบาโตใหศกัดิส์ทิธิต์ามความสามารถทีด่ี

ทีส่ดุของพวกเขาเพ่ือถวายเกยีรตแิดพระเจา

ดวยการเรียกวันนี้วาเปนวันปติยินดี หาก

เปนเชนนี้ บรรดาทูตสวรรคกําลังอวยพร

พวกเขาอยางพิเศษดวยความกระจางและ

สุขภาพที่ดีและใหกําลังพิเศษแกพวกเขา20

{CCh 271.1}

การปฏบิตัติามขอกาํหนดของสวรรค

อยางเครงครดัจะนาํมาซึง่พระพรทัง้ทางฝาย

กายและฝายจติวญิญาณ21 {CCh 271.2}

“ความสุขยอมมีแกคนที่ทําเชนนี้

และแกมนุษยผู ยึดมันไวมั่น คือผู รักษา

วันสะบาโต ไมทําใหวันน้ันเสื่อมเสียและ

รักษามอืของเขาจากการทาํชัว่รายใดๆ” “และ

คนตางชาติผูเขาจารีตถือพระยาหเวหเพื่อ

ปรนนิบัติพระองค และรักพระนามของ

พระยาหเวหและเปนผู รับใชของพระองค

ทุกคนที่รักษาวันสะบาโตไมใหเสื่อมเสีย

และยึดมั่นในพันธสัญญาของเรา เราจะนํา

พวกเขามายังภูเขาบริสุทธ์ิของเราและทําให

เขาชื่นบานอยู  ในนิเวศอธิษฐานของเรา

เคร่ืองบูชาเผาท้ังตัวของเขาและเครื่องบูชา

ของเขาจะเปนที่โปรดปรานบนแทนบูชา

ของเรา เพราะนเิวศของเรานัน้เขาจะเรยีกวา

นิเวศอธิษฐานสําหรับทุกชนชาติ” อิสยาห

56:2, 6, 722 {CCh 271.3}

ตราบใดที่สวรรคและโลกยังตั้งมั่นคง

อยู  ตราบนั้นวันสะบาโตจะยังเปนหมาย

สําคัญแหงฤทธานุภาพของพระผูสราง และ

เมื่อสวนเอเดนกลับมาเบงบานในโลกนี้อีก

คร้ัง วันพักผอนอันศักด์ิสิทธ์ิของพระเจาจะ

ไดรับเกียรติโดยบรรดามนุษยผู อยูใตดวง

อาทิตย พระเจาตรัสวา “จากวันขึ้นคํ่าถึง

อีกวันขึ้นคํ่า และจากวันสะบาโตถึงอีกวัน

สะบาโต” มนุษยทั้งส้ินแหงพิภพใหมอัน

งดงามทีม่สีงาราศจีะขึน้ไป “นมสัการตอหนา

เรา พระยาหเวหตรัสดังนี้แหละ” อิสยาห 

66:2323 {CCh 271.4} 

R

(1) 6T 349, 350; (2) 6T 353-356; (3) 2T 703; (4) 6T 353-359; (5) 6T 358, 359; (6) HS 218; (7) 6T 360, 361;

(8) 2T 583; (9) 6T 361, 362; (10) CSW 61, 41-43; (11) 6T 361, 362; (12) HS 217, 218; (13) 6T 357-360;

(14) HS 215-217; (15) 4T 249, 250; (16) HS 218; (17) 4T 250-253; (18) 2T 704; (19) PP 336;

(20) 2T 704, 705; (21) PK 546; (22) GC 451;(23) DA 283.
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8

จิตใจที่โอบออมอารีเปนวิญญาณของ

สวรรค ความรักของพระคริสตที่ยอมพลีชีพ

ตนเองนั้นไดเปดเผยไวใหเห็นบนกางเขน

พระองคประทานทกุสิง่ทีพ่ระองคมแีมกระทัง่

พระชนมชีพของพระองคเองเพื่อใหมนุษย

ไดรบัความรอด กางเขนของพระครสิตดงึดดู

คุณงามความดีของผู ติดตามทุกคนของ

พระผูชวยใหรอดผูประเสรฐิ หลกัการทีอ่ธบิาย

ไวคือการใหและให การกระทําความดีและ

เมตตากรุณาอยางจริงใจเชนนี้เปนผลลัพธ

อันแทจริงของชีวิตคริสเตียน หลักการของ

ชาวโลกคือการรับและรับ เพราะดวยวิธีนี้

พวกเขาคาดหวังที่จะกอบโกยความสุข แต

เมื่อดําเนินไปอยางเต็มที่แลวผลที่ไดคือ

ความทกุขและความตาย {CCh 272.1}

แสงสวางของขาวประเสรฐิทีส่องจาก

กางเขนของพระคริสตตําหนิการเห็นแกตัว

และสนบัสนนุความเมตตากรณุาและมใีจกศุล

ไมควรมองการเชญิชวนใหมกีารถวายเพิม่ขึน้

เปนเรื่องเศราใจ ในการทรงจัดเตรียมของ

พระเจา พระองคทรงเรียกประชากรของ

พระองคใหออกจากขอบเขตความเคลือ่นไหว

อันจํากัดของพวกเขาท้ังหลายเพ่ือเขารวม

กิจการที่ใหญกวา ณ เวลาน้ีความมืดฝาย

ศีลธรรมกําลังปกคลุมโลกอยู เราจึงตองการ

ความพากเพียรที่ไรขีดจํากัด ภัยอันตราย

ทางโลกและความโลภกําลังหลอกลอใหคน

มากมายของพระเจาติดกับดัก พวกเขาควร

เขาใจวาเปนเพราะพระเมตตาคุณของพระเจา

จงึทาํใหทรพัยากรของพวกเขาเพิม่ขึน้ เปาหมาย

ท่ีเรียกใหสรางความกรุณาใจกวางจะตองมา

กอน มิฉะนัน้พวกเขาจะปฏบัิติตามพระลกัษณะ

ของพระเจาพระผูทรงเปนแบบอยางยิ่งใหญ

ไมได {CCh 272.2} 

เมื่อพระคริสตทรงบัญชาสาวกให

“ออกไปทั่วโลก ประกาศขาวประเสริฐแก

มนุษยทุกคน” นั้น มาระโก 16:15 พระองค

ทรงกําหนดงานการเผยแพรความรูเกี่ยวกับ

พระคุณของพระองคใหมนุษย แตในขณะ

ที่บางคนออกไปทํางานรับใช พระองคทรง

เรียกคนอื่นใหตอบคําเชิญชวนของพระองค

ดวยการถวายปจจยัเพือ่คํา้จนุผูรับใชเหลานัน้

เปนการสนับสนุนราชกิจของพระองคในโลก

พระองคทรงจัดวางทรัพยไวในมือของคน

เหลานั้นเพื่อพระพรของพระองคจะไหลผาน

ชองทางมนุษยในการทํากิจการที่ไดทรง

มอบหมายเพื่อชวยมนุษยใหพบความรอด

นีเ่ปนแนวทางหนึง่ของพระเจาในการยกระดบั

มนุษยใหสูงขึ้น เปนงานที่มนุษยตองการ

อยางแทจริง เพราะจะปลุกความเห็นใจอัน

ลึกซึ้งที่สุดในหัวใจของเขาเพื่อใหใชความ

สามารถสงูสดุของจติใจ1 {CCh 272.3}
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ความกรุณาใจกวางหากถูกชี้แนะไป

ในทางทีถ่กูตองจะดึงพลังปญญาและศีลธรรม

ของมนุษยออกมาใชใหเกดิประโยชนเพือ่เปน

พระพรใหกบัคนทีข่ดัสนและเพือ่ขยายราชกจิ

ของพระเจา2 {CCh 272.4}

ทุกๆ โอกาสในการชวยพี่นองท่ีขาด

แคลนหรือสนับสนุนงานของพระเจาเพื่อ

ประกาศความจรงิเปนไขมกุทีค่ณุสงลวงหนา

ไปฝากเกบ็ไวในธนาคารของสวรรคเพือ่รกัษา

ไวใหปลอดภยั3 {CCh 272.5}

“ใหรบัมาจากทกุๆ คนทีเ่ตม็ใจถวาย”
วธิเีดยีวทีพ่ระเจาทรงเจมิเพือ่ใหราชกิจ

ของพระองคเจริญกาวหนาไปไดนั่น คือการ

อวยพรมนุษยใหมีทรัพยสมบัติ พระองค

ประทานแสงแดดและสายฝนใหแกเขาทัง้หลาย

พระองคทรงกระทําใหพืชผลเจริญงอกงาม

พระองคประทานสขุอนามยั ความสามารถที่

จะหาเงนิทอง พระพรทัง้หมดมาจากพระหตัถ

อนัไพบลูยของพระองค เพือ่เปนการตอบแทน

พระองคทรงประสงคใหชายหญงิแสดงความ

สํานึกในพระคุณดวยการคืนเงินสวนหน่ึงแด

พระองคในรูปของเงินถวายสิบลดและเงิน

ถวายอื่นๆ ซึ่งรวมถึงเงินถวายขอบคุณ เงิน

ถวายตามความสมัครใจ เงินถวายไถบาป4

{CCh 273.1}

จติใจทีโ่อบออมอารขีองชาวยวิในการ

สรางพลับพลาและพระวิหารแสดงออกถึง

วิญญาณของความกรุณาใจกวางที่ยังไมเคย

มีคริสเตียนในเวลาตอมาทําไดเสมอเหมือน

พวกเขาไดรบัอสิรภาพจากการเปนทาสอยาง

ยาวนานในประเทศอียิปตและพเนจรอยูใน

ถิ่นทุรกันดาร แตถึงกระนั้น พวกเขาไดถูก

ชวยใหหลุดพนจากกองทัพอียิปตที่ไลลา

พวกเขาในขณะอพยพอยางเรงรีบครั้งนั้นได

ไมทันเทาไร เม่ือพระดํารัสของพระเจาตรัส

มายงัโมเสสวา “จงบอกชนชาตอิสิราเอลใหนาํ

ของมาถวายแกเรา ของนัน้ใหรบัมาจากทกุๆ

คนทีเ่ต็มใจถวาย” อพยพ 25:2 {CCh 273.2}

ประชากรของพระองคมสีมบตัเิลก็นอย

และไมมีความหวังอันสดใสใดที่จะไดเพิ่มให

มากขึ้น แตมีเปาหมายหนึ่งอยู เบื้องหนา

พวกเขาคือการสรางพลับพลาถวายพระเจา

พระเจาตรัสแลวและพวกเขาจะตองปฏิบัติ

ตามพระสุรเสียงของพระองค พวกเขาไมได

สงวนเก็บสิ่งใดไวเลย ทุกคนถวายดวยมือ

ที่ยินดี ไมใชจากบางสวนของสมบัติที่ได

เพิม่ขึน้ แตจากสวนใหญของสมบตัทิีพ่วกเขา

ครอบครอง พวกเขาอุทิศถวายแดพระองค

ดวยความยินดีและเต็มใจและพระเจาทรง

พอพระทัยที่พวกเขาทําเชนนี้ ทั้งหมดที่

พวกเขามไีมใชเปนของพระองคหรอื? พระองค

ไมไดประทานทรัพยสินที่เปนของพวกเขา

หรือ? หากพระองคทรงประสงคเรียกคืน

ไมใชหนาท่ีของพวกเขาหรือท่ีจะถวายคืน

พระเจาผูทรงใหพวกเขายมื? {CCh 273.3}

ไมจาํเปนตองใชการเรงเรา ประชาชน

นํามาถวายมากเกินความตองการและตอง

ขอรองใหหยุดถวายเพราะมีมากเกินความ

จําเปน และอีกครั้งหนึ่ง ในการสรางวิหาร

การเรียกรองใหสนับสนุนปจจัยไดรับการ

ตอบสนองดวยความเต็มใจ ประชาชนไมได
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ถวายดวยทาทีลังเล พวกเขายินดีปรีดาใน

ความหวังของการสรางสถานทีน่มสัการพระเจา

และถวายเกนิพอเพือ่การนี ้{CCh 273.4}

ครสิเตยีนทีอ่วดวาตนมคีวามกระจาง

มากกวาทีช่าวฮบีรมูจีะถวายนอยกวาไดหรอื?

ครสิเตยีนทีม่ชีวีติอยูในชวงใกลสิน้ยคุจะพอใจ

กับของถวายที่ไมถึงครึ่งของชาวยิวหรือ?5

{CCh 273.5}

พระเจาทรงกระทําใหการกระจาย

แสงสวางและความจริงในโลกขึ้นอยูกับการ

ทุมเทดวยใจสมัครและการถวายของผูท่ีมี

สวนรวมในของประทานของชาวสวรรค มี

คนคอนขางนอยท่ีจะไดรับการทรงเรียกให

เดินทางในฐานะศาสนาจารยหรือมิชชั่นนารี

แตคนสวนมากตองรวมมือในการประกาศ

ความจรงิดวยปจจยัของพวกเขา {CCh 273.6}

เอาละ มีคนหนึ่งพูดขึ้นมาวา คํา

เชญิชวนมาอยูเรือ่ยทีจ่ะเรยีกเราใหถวายเพ่ือ

พระราชกิจของพระเจา ขาพเจาเบ่ือหนาย

ที่จะถวายแลว คุณเบ่ือแลวหรือ? ดิฉันขอ

ถามคุณวา คุณเบื่อที่จะรับจากพระหัตถอัน

ทรงคณุประโยชนของพระเจาไหม? ตราบใด

ที่พระองคยังไม หยุดอวยพระพรใหคุณ

คณุจะเลกิอยูใตพนัธะทีต่องคนืสวนทีพ่ระองค

ทรงอางเปนเจาของไดอยางไร? พระองคทรง

อวยพระพรคณุเพือ่ใหมกีาํลงัทีจ่ะเปนพระพร

แกผูอืน่ เม่ือคณุเบือ่ทีจ่ะรบัแลว คณุจงึจะพดู

ไดวา ขาพเจาเบื่อคําเรียกรองมากมายท่ีให

ถวาย พระเจาทรงสงวนสวนหนึง่ของทัง้หมด

ทีเ่ราไดรบั เม่ือเราสงสวนนีค้นืพระองค สวน

ที่เหลือลวนเปนพระพร แตเมื่อเรากักเก็บ

สวนของพระองคไว ไมชากเ็รว็ เงนิทัง้หมดก็

จะถกูแชงสาป สวนทีพ่ระเจาอางสิทธจิะตอง

มากอน สวนอืน่เปนรอง6 {CCh 273.7}

พระเจาทรงเปนผูกาํหนดการถวายสบิลด
เงินถวายดวยความสมัครใจและเงิน

ถวายสิบลดเปนรายไดของพันธกิจขาว

ประเสริฐ ในบรรดาปจจัยที่ทรงมอบใหแก

มนษุย พระเจาทรงเรยีกรองสวนหนึง่ใหเปน

ของพระองค นั่นคือเงินถวายสิบลดหนึ่ง7

{CCh 274.1}

ทกุคนควรระลกึไววาคาํเรยีกรองสทิธิ

ของพระเจาในตัวเราเปนรากฐานของคํา

เรียกรองสิทธิอื่นๆ พระองคประทานใหเรา

อยางอุดมสมบูรณและพระสัญญาที่พระองค

ทรงทาํกบัมนษุยคอืเขาจะตองถวายสมบตัหินึง่

ในสิบสวนที่หามาไดคืนพระเจา ดวยความ

กรุณาพระองคทรงฝากสมบัติของพระองค

ไวกบัผูดแูลของพระองค แตกบัเงนิถวายสบิ

ลดหนึ่งนั้น พระองคตรัสวานี่เปนของเรา

ในสัดสวนที่พระองคประทานสมบัติของ

พระองคแกมนุษย เขาจะตองถวายคืนดวย

ความซื่อสัตยสิบชักหนึ่งของทุกสิ่งที่เปน

ของเขา พระเยซูคริสตทรงเปนผู จัดวาง

แบบแผนอันโดดเดนนี้ด วยพระองคเอง8

{CCh 274.2}

เราตองเผยแพรความจริงสาํหรับยคุนี้

ไปยังมุมมืดทั้งหลายของโลก และงานนี้ควร

เริม่ตนทีบ่าน ผูตดิตามของพระครสิตไมควร

ดําเนินชีวิตอยางเห็นแกตัว แตตองซึมซับ

ดวยพระวิญญาณของพระคริสต พวกเขา
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ควรทํางานอยางประสานกันกับพระองค9

{CCh 274.3}

พระราชกิจยิ่งใหญที่พระเยซูทรง

ประกาศวาเสด็จมากระทําน้ัน พระองคทรง

มอบไวใหกับผูติดตามของพระองคในโลก

พระองคประทานแกประชากรของพระองค

แผนงานจัดหาทุนทรัพยอยางเพียงพอเพ่ือ

ใหพันธกิจของพระองคเลี้ยงดูตนเองได

แผนการของพระเจาในเรือ่งระบบของทศางค

มีความงดงามเรยีบงายและเสมอภาค ทกุคน

เขาจบัตองไดดวยความเชือ่และความกลาหาญ

เพราะเปนวิธีที่มีแหลงกําเนิดจากพระเจา

ความเรียบงายและมีประโยชนพบไดในวิธีนี้

และไมตองเรยีนรูอยางลกึซึง้เพือ่ใหเขาใจและ

ปฏิบัติได ทุกคนรูสึกไดวาเขาเปนสวนหนึ่ง

ในการขบัเคลือ่นแผนการไถใหรอดอนัลํา้คานี้

ใหรุกคืบหนาไปได ชาย หญิงและเยาวชน

ทุกคนมาเปนเหรัญญิกของพระเจาและเปน

ผูแทนคนหนึ่งที่จะสนองความตองการของ

คลงัปจจยันีไ้ด อคัรทตูเปาโลกลาววา “ทกุวนั

ตนสปัดาห ใหพวกทานแตละคนแยกเงนิออก

และสะสมไวตามรายได เพ่ือจะไมตองเก็บ

เรี่ยไรเมื่อขาพเจามาถึง” 1 โครินธ 16:2

{CCh 274.4} 

ระบบนีท้าํใหเปาหมายยิง่ใหญมากมาย

สําเร็จ หากคนหนึ่งและคนทั้งหมดยอมรับ

ระบบนี้ จะทําใหแตละคนเปนเหรัญญิกของ

พระเจาและจะไมขาดปจจัยทีจ่ะใชดาํเนนิงาน

ยิ่งใหญของการประกาศขาวสารสุดทายเพ่ือ

เตอืนชาวโลก คลงัปจจัยจะเตม็ลนเมือ่ทกุคน

รับระบบนี้มาใชและผูมีสวนรวมในการถวาย

จะไมถูกทอดท้ิงใหเปนคนยากจน โดยผาน

การลงทนุในแตละครัง้พวกเขาจะสานตดิเขา

กับอุดมการณของขาวประเสริฐสําหรับยุคนี้

ใหแนนแฟนยิง่ขึน้ พวกเขาจะ “เปนรากฐาน

อันดีสําหรับตนเองในภายหนา เพื่อพวกเขา

จะยดึมัน่ในชวีติคอืชวีติทีแ่ทจรงินัน้” 1 ทโิมธี

6: 19 {CCh 274.5} 

ในขณะที่คนทํางานอยางอดทนและ

มีระบบมองเห็นวาแนวโนมของความกรุณา

ใจกวางของพวกเขาเปนการบมเพาะความรกั

ที่มีตอพระเจาและเพื่อนมนุษยและความ

พากเพียรสวนตัวกําลังแผขยายขอบขาย

ของการทําประโยชน แล ว พวกเขาจะ

ตระหนกัวาการเปนผูรวมทาํงานกบัพระครสิต

เปนพระพรที่ยิ่งใหญ โดยทั่วไปโบสถของ

ครสิเตยีนจะบอกปดการเรยีกรองของพระเจา

ท่ีใหพวกเขาบริจาคใหทานปจจัยที่เขาเปน

เจาของเพื่อสนับสนุนการทําสงครามกับ

ความมืดฝายศีลธรรมซึ่งกําลังทวมโลกอยู

พระราชกิจของพระเจาจะไมมีทางเจริญกาว

ไปขางหนาเทาที่ควรจะเปนจนกวาผูติดตาม

ของพระครสิตจะเปนคนงานทีก่ระฉบักระเฉง

และกระตอืรอืรน10 {CCh 274.6}

อภิสิทธิ์ของการเปนผูทํางานรวมกับ
พระเจา

พระเจาไมจําเปนตองพึ่งมนุษยเพื่อ

สนับสนุนพระราชกิจของพระองค พระองค

ทรงจัดสงปจจัยตรงลงมาจากสวรรคเพื่อให

คลังของพระองคเต็มก็ได หากทรงเห็นวา

การจัดเตรียมของพระองคเชนนี้เปนเรื่องที่
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ดีที่สุดสําหรับมนุษย พระองคนาจะประดิษฐ

คิดคนวิธีใหทูตสวรรคมาจัดการเผยแพร

ความจรงิใหชาวโลกโดยปราศจากสือ่ตวัแทน

ของมนุษย พระองคนาจะเขียนความจริง

ไวในทองฟาและใชวิธีนี้ประกาศขอกําหนด

คุณลักษณะในการดํารงชีวิตของพระองคให

กบัโลกดวย พระเจาไมจาํเปนตองพึง่ทองคาํ

และเงนิของม  นษุยคนใดเลย พระองคตรสัวา

“เพราะสัตวทุกตัวในปาเปนของเรา ท้ังสัตว

เลี้ยงบนภูเขาตั้งพันยอด ถาเราหิว เราจะไม

บอกเจา เพราะพิภพและสารพัดที่อยูในนั้น

เปนของเรา” สดดุ ี50:10, 12 ความตองการ

ใดที่จําเปนสําหรับความเจริญกาวหนาใน

พระราชกจิของพระเจา พระองคทรงจดัเตรยีม

ไวเพื่อประโยชนของเราตามพระประสงค

พระองคทรงใหเกยีรตเิราโดยใหเราเปนผูรวม

ทํางานกับพระองค พระองคทรงบัญญัติให

ไววาการรวมมือของมนุษยเปนเรื่องจําเปน

เพ่ือจะคงรักษาความกรุณาใจกวางของพวก

เขาไว {CCh 275.1}

พระบัญญัติแหงศีลธรรมเชิญชวน

ใหเราถือรักษาวันสะบาโตซึ่งไมเปนภาระ

นอกจากเมื่อพระบัญญัติถูกลวงละเมิดและ

ผูกมัดผูลวงละเมิดดวยบทลงโทษที่เก่ียวกับ

การผิดบัญญัตินั้น ระบบของการถวายสิบ

ลดไมเปนภาระแกผูที่ไมไดฝาฝนแผนการนี้

ระบบที่ถูกกําหนดไวใหแกชนชาติฮีบรูยัง

ไมเคยถูกยกเลิกหรือผอนคลายโดยพระเจา

พระผูทรงเปนตนกาํเนิด แทนทีจ่ะถกูยกเลกิไป

เวลานี้นาจะนําระบบนี้มาดําเนินอยางเต็มที่

และอยางกวางขวางเพราะความรอดที่ผาน

ทางพระคริสตเทานั้นควรถูกเผยแพรอยาง

เตม็ทีใ่นยคุของครสิเตยีน {CCh 275.2}

การเผยแพรขาวประเสรฐิใหกวางไกล

และขยายออกไปนั้นตองการปจจัยจํานวน

มหาศาลเพื่อคํ้าจุนการตอสู นี้หลังจากท่ี

พระครสิตสิน้พระชนมแลว และเพราะสาเหตนุี้

จึงทําใหกฎของการบริจาคใหทานยิ่งเปน

เรื่องจําเปนที่เร งดวนกวาเมื่ออยู ภายใต

การปกครองของชาติฮบีร ูบดันีพ้ระเจาไมได

กําหนดใหมีของถวายนอยกวาแตให มี

มากกวาชวงเวลาอื่นใดของโลก หลักการ

ท่ีพระคริสตทรงจัดวางไวคือของถวายและ

เงนิถวายจะตองเปนสดัสวนกบัความกระจาง

และพระพรทีเ่ราไดรบั พระองคตรสัไวแลววา

“คนท่ีไดรับมาก จะตองเรียกเอาจากคนนั้น

มาก” ลกูา 12:4811 {CCh 275.3} 

ลําแสงขนาดใหญจากพระวจนะของ

พระเจากําลังสองลงมาและทุกคนจะตองต่ืน

ขึ้นจากโอกาสที่ละเลยไป เมื่อทุกคนซื่อสัตย

ตอการถวายคืนสวนของพระเจาในเรื่องของ

ทศางคและเงนิถวายแลว พระเจาจะทรงเปด

ทางเพือ่ใหชาวโลกไดยนิขาวสารสาํหรบัยคุนี้

หากหัวใจของประชากรของพระเจาจะเปยม

ดวยความรักเพื่อพระคริสตแลว หากหัวใจ

ของสมาชิกแตละคนของคริสตจักรจะชุมฉํ่า

ดวยวิญญาณของการเสียสละตนเองแลว

หากทุกคนแสดงออกถึงความจริงใจอยาง

เตม็ทีแ่ลว ทนุทรพัยเพือ่งานทองถิน่และงาน

ตางแดนจะไมมวีนัขาด ทรพัยากรของเราจะ

ทวีคุณ โอกาสเพื่อทําประโยชนจะเปดออก

และเราจะไดรับเชิญใหเขาไป หากประชากร



¤íÒá¹Ð¹íÒàÃ×èÍ§¡ÒÃ´ÙáÅ·ÃÑ¾Â�ÊÔ¹ 329

ของพระเจากระทาํงานตามพระประสงคของ

พระองคเพื่อนําขาวแหงความเมตตาใหแก

โลกแลว พระครสิตคงเสดจ็มากอนหนานีแ้ลว

และธรรมิกชนก็นาจะไดรับการตอนรับให

เขาไปอยูในเมืองของพระเจามานานแลวเชน

กนั12 {CCh 275.4}

พระเจาทรงเรยีกรองหนึง่ในสิบของผล
เพิม่ทีพ่ระองคประทาน

ระบบของการถวายทศางคเริ่มตั้งแต

กอนสมัยของโมเสส ในครั้งน้ันมีการกําหนด

ใหมนุษยนําของมาถวายเพ่ือจุดมุ งหมาย

ทางศาสนากอนที่จะมีการบัญชาระบบการ

ถวายทีแ่นนอนแกโมเสส แมกระทัง่ยอนหลงั

ไปถึงสมัยของอาดัม พวกเขาปฏิบัติตามขอ

กําหนดของพระเจาดวยการแสดงออกถึง

ความซาบซึ้งในพระเมตตาคุณและพระพรท่ี

ประทานใหแกพวกเขาดวยของท่ีถวาย การ

กระทําเชนนี้ดําเนินอยางตอเน่ืองในยุคตอๆ

มา และอับราฮัมปฏิบัติดวยการถวายหนึ่ง

ในสิบจากขาวของท้ังหมดใหกับเมลคีเซเดค

ปโุรหติของพระเจาผูสงูสดุ หลกัการเดยีวกนั

มีใหเหน็ในสมยัของโยบ เมือ่ยาโคบอยูทีเ่บท

เอล ถูกเนรเทศและเปนคนพเนจร ไมมีเงิน

ตดิตวั เขานอนลงในเวลากลางคนื โดดเดีย่ว

และเดียวดาย มีกอนหินเปนหมอน ที่นั่น

เขาสัญญากับพระเจาวา “ทุกสิ่งที่พระองค

ประทานแกขาพระองค ขาพระองคจะถวาย

หนึ่งในสิบแดพระองค” ปฐมกาล 28:22

พระเจาไมไดบังคับมนุษยใหถวาย ทุกสิ่งที่

พวกเขาถวายจะตองถวายดวยความสมคัรใจ

พระองคไมประสงคใหพระคลังของพระองค

เตมิเตม็ดวยเครือ่งถวายทีไ่มไดมาจากใจสมคัร

{CCh 276.1}

สาํหรบัจาํนวนทีจ่ะถวายนัน้ พระเจา

ทรงกาํหนดไวหนึง่ในสบิของจาํนวนทีไ่ดเพิม่

เรือ่งนีข้ึน้กบัจติสาํนกึและความโอบออมอารี

ของมนุษย ผู ซึ่งมีเสรีในการตัดสินใจท่ีจะ

ปฏบิตัติามระบบของการถวายทศางค แมจะ

ปลอยเสรีแกจิตสํานึกก็ตาม แผนการปฏิบัติ

ก็วางไวอยางชัดเจนเพียงพอสําหรับทุกคน

ไมจาํเปนตองบงัคบั {CCh 276.2}

ในยุคที่พึ่งการจัดหาจากพระเจาของ

โมเสส พระเจาทรงเรียกมนุษยใหถวายหนึ่ง

ในสิบของทุกส่ิงท่ีไดเพิ่มขึ้น พระองคทรง

มอบหมายใหพวกเขาดูแลเรื่องของชีวิตนี้

ตะลันตความสามารถที่จะพัฒนาใหเพิ่มขึ้น

และถวายกลับคืนแดพระองค พระองคทรง

กําหนดหนึ่งในสิบและพระองคทรงยืนยันวา

เปนจํานวนนอยที่สุดที่มนุษยตองถวายคืน

พระองค พระองคตรัสวาพระองคประทาน

เกาในสิบสวนแกมนุษย ในขณะที่พระองค

ประสงคหนึ่งในสิบสวน เมื่อมนุษยกักเก็บ

หนึ่งในสิบ ก็เทากับพวกเขาฉอโกงพระเจา

นอกจากของถวายหนึ่งในสิบแลว พวกเขา

ยังตองนําของถวายไถบาป ของถวายศานติ

บูชา ของถวายขอบคุณพระเจามาถวายอีก

ดวย {CCh 276.3}

การยกัยอกทกุสิง่ทีพ่ระเจาทรงเรยีกรอง

เชนจาํนวนหนึง่ในสบิของสวนทีเ่พิม่ขึน้จะถกู

จารึกไวในสมุดบันทึกของสวรรคกลาวหา

ผูกระทําวาเปนผูยักยอก การกระทําเชนนี้
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ฉอโกงพระเจาพระผูสรางของพวกเขาและ

เมื่อบาปนี้ถูกเปดเผยตอหนาพวกเขา การ

แกไขวิธีการปฏิบัติและเริ่มตนทําตามหลัก

การถกูตองกย็งัไมเพยีงพอ การกระทาํเชนนี้

ไมอาจแกตวัเลขในสมดุบญัชขีองสวรรคทีไ่ด

ยักยอกทรัพยสมบัติท่ีทรงโปรดมอบหมาย

ใหพวกเขาดแูลเพือ่ถวายคนืพระผูทรงใหยมื

พวกเขาตองสํานึกผิดในการปฏิบัติอยาง

ไมสัตยซื่อและการไมสํานึกพระคุณของ

พระเจาเชนนี ้{CCh 276.4}

ไมวาจะเปนชวงเวลาใดของโลกกต็าม

เมื่อประชากรของพระเจาดําเนินไปตาม

แผนการของพระเจาดวยความชื่นชมและ

อยางเต็มใจและยอมปฏิบัติตามขอกําหนด

ของพระองค ถวายเกียรติดวยสมบัติของ

พวกเขา ยุงฉางของพวกเขาจะเต็มลน แต

เมือ่พวกเขาฉอโกงพระเจาในเรือ่งของทศางค

และเงินถวายแลว พวกเขาจะรูตัววาไมได

ปลนเพียงพระเจาแตไดปลนตัวเองดวย

เพราะพระองคจะทรงจาํกัดพระพรแกพวกเขา

ตามสัดสวนที่พวกเขาจํากัดเงินท่ีถวายแด

พระองค13 {CCh 276.5}

ผูที่ตกอยูในสภาพลําบากและพบวา

ตนเองมีหนี้สินไมควรนําสวนของพระเจา

มาชําระหนี้สินแกเพื่อนมนุษยดวยกัน เขา

ควรคํานึงวาในการทําเชนนี้ เขากําลังตกอยู

ในการทดสอบ และในการเบียดบังสวนของ

พระเจาไวเพื่อใชเองนั้น เขากําลังฉอโกง

พระเจาผูประทาน เขาเปนลกูหนีข้องพระเจา

ในทกุสิง่ทีเ่ขามีอยู แตเปนหนีท้วคีณุเมือ่เขา

ใชทรัพยสินสํารองของพระเจาในการจาย

หนี้ใหมนุษย “ไมซื่อสัตยตอพระเจา” เปน

ขอความทีเ่ขยีนอยูขางชือ่ของเขาในทะเบยีน

ของสวรรค เขามีบัญชีท่ีจะตองตกลงชําระ

กับพระเจาท่ียักยอกเงินของพระองคเพื่อใช

อาํนวยความสะดวกของตนเอง และการขาด

หลักการในการนําเงินของพระเจาไปใชใน

ทางผิดจะสงผลใหเห็นในการจัดการกับเรื่อง

อื่นๆ จะเห็นไดในทุกเรื่องที่เกี่ยวกับธุรกิจ

ของเขาเอง คนท่ีจะฉอโกงพระเจากําลัง

ปลูกฝงลักษณะอุปนิสัยที่จะตัดเขาออกจาก

การเขารวมครอบครัวของพระเจาเบ้ืองบน14

{CCh 277.1}

พระเจาทรงประเมนิคาของเครือ่งถวาย
จากความรักที่กระตุนใหเกิดการยอม
เสยีสละ

สาํหรบัตราชัง่ในพระนเิวศของพระเจา

ของถวายของคนยากจนที่ถวายดวยรักให

กับพระคริสตไมไดประเมินคาดวยปริมาณ

ของการถวายแตตามความรักที่กระตุนให

ยอมเสียสละ พระสัญญาของพระเยซูจะเกิด

ขึ้นจริงในคนยากจนที่โอบออมอารี ผูมีเพียง

นอยนิดที่จะถวาย แตเขาถวายของนอยนิด

นั้นอยางไมลังเล ราวกับวาเขามีมากมาย

อยางคนมัง่ม ีชายทีย่ากจนเสยีสละสิง่นอยนดิ

ของเขาตามทีเ่ขารูสกึอยางแทจรงิ เขาปฏเิสธ

ที่จะมีส่ิงจําเปนบางอยางเพื่อความสุขของ

เขาเอง ในขณะที่คนรํ่ารวยถวายจากสมบัติ

มากมายของเขาโดยไมรู สึกวาขัดสน โดย

ไมตองปฏิเสธความจําเปนอยางแทจริงของ

ตนเอง ดวยเหตุนี้ของถวายของคนยากจน



จงึมีความศกัดิส์ทิธิใ์นลกัษณะหนึง่ทีห่าไมได

ในของถวายของคนรํ่ารวย เพราะคนรํ่ารวย

ถวายจากของมากมายของเขา พระเจา

ทรงจัดวางแผนการจัดเตรียมทั้งหมดของ

พระองคอยูในระบบของการถวายดวยความ

โอบออมอารเีพือ่เปนประโยชนแกมนษุย การ

จัดเตรียมของพระองคไมเคยหยุดนิ่ง หาก

ผูรับใชของพระเจาปฏิบัติตามการจัดเตรียม

ทีท่รงเปดไวใหแลว ทกุคนจะเปนคนทาํงานที่

กระฉบักระเฉง15 {CCh 277.2}

เงนิถวายของเดก็เลก็นาจะเปนทีย่อมรบั

และพอพระทัยของพระเจา คุณคาของเงิน

ถวายจะเปนไปตามแนวทางของจติวญิญาณ

ทีก่ระตุนใหเกดิการถวาย คนยากจนทีป่ฏบิตัิ

ตามกฎเกณฑของอคัรทตูทีใ่หสะสมเงนิทอง

จํานวนเล็กนอยทุกสัปดาหชวยทําใหคลัง

สมบัติขยายมากขึ้นและพระเจาทรงยอมรับ

ของถวายของเขาเหลานั้นดวยความเต็ม

พระทัย เพราะพวกเขาเสยีสละอยางเทาเทยีม

หรอือาจยิง่ใหญกวาพีน่องทีร่ํา่รวยของพวกเขา

แผนงานอยางเปนระบบน้ีพิสูจนใหเห็นถึง

การปกปองทกุครอบครวัจากการทดลองของ

การใชเงินในสิ่งที่ไมจําเปนและโดยเฉพาะจะ

พิสูจนวาเปนพระพรตอผู รํ่ารวยดวยการ

ปองกนัพวกเขาจากการลุมหลงในการใชจาย

อยางฟุมเฟอย16 {CCh 277.3}

รางวัลของความโอบออมอารีอยาง

เต็มใจคือการนําจิตใจและหัวใจใหสัมพันธ

ใกลชดิกบัพระวญิญาณบรสิทุธิ์17 {CCh 277.4}

เปาโลวางกฎเพ่ือการถวายในพนัธกจิ

รับใชของพระเจาและบอกเราใหทราบถึง

เรื่องของผลที่มีตอทั้งเราเองและตอพระเจา

“แตละคนจงใหตามที่เขาไดคิดหมายไวในใจ

ไมใชใหดวยความเสยีดาย ไมใชใหดวยความ

จําใจ เพราะวาพระเจาทรงรักคนที่ใหดวยใจ

ยินดี” “นี่แหละคนที่หวานเพียงเล็กนอยก็จะ

เก็บเกี่ยวไดเพียงเล็กนอย คนที่หวานมาก

ก็จะเก็บเก่ียวไดมาก” “และพระเจาสามารถ

ประทานพรทุกอยางแกทานท้ังหลายอยาง

เหลือลน เพื่อวาเมื่อมีทุกอยางเพียงพออยู

เสมอ ทานยังจะมีเหลือลนสําหรับการดี

ทุกอยางดวย. . . . และพระองคผูประทาน

เมลด็พชืแกคนทีห่วานและอาหารแกคนทีก่นิ

กจ็ะประทานเมลด็พชืแกพวกทาน และจะทรง

เพิ่มพูนเมล็ดพืชของทานทั้งจะทรงใหการ

เกบ็เกีย่วแหงความชอบธรรมของทานเจรญิขึน้ 

โดยทรงใหทานทั้งหลายมั่งคั่งขึ้นในทุกสิ่ง

เพือ่บรจิาคดวยใจกวางขวางอยูเสมอ และจะ

ทําใหเกิดการขอบพระคุณพระเจาผานเรา”

2 โครนิธ 9:6-1118 {CCh 277.5}

การจดัแบงทรพัยสมบตัอิยางเหมาะสม
ในขณะทีพ่อแมยงัมสีตปิญญาทีป่กติ

แขง็แรงและการตัดสินใจทีดี่อยู พวกเขาควร

พินิจพิจารณาดวยการหม่ันอธิษฐานและขอ

คําแนะนําจากที่ปรึกษาที่เหมาะสม เปนคน

ซึ่งมีประสบการณในความจริงและมีความรู

ในนํ้าพระทัยของพระเจา ดูแลจัดแบงทรัพย

สมบตัขิองพวกเขา {CCh 278.1}

หากเขามีลูกหลายคนที่อยูในสภาพ

ลําบากและตองด้ินรนกับความยากจนและ

เปนผูทีจ่ะใชทรพัยสมบตัอิยางสขุมุรอบคอบได
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พวกเขาควรไดรบัการพจิารณา แตหากพวก

เขาเปนลกูทีไ่มเชือ่ฟง เปนผูทีม่ทีรพัยสมบตัิ

ฝายโลกมากมาย และเปนผูที่รับใชโลกอยู

พวกเขาจะทําบาปตอพระเจาพระผูทรงเปน

เจานาย พระองคทรงตัง้พวกเขาใหเปนผูดแูล

ทรพัยสนิของพระองค ดวยการจัดวางทรพัย

สมบัติใหอยูในมือของพวกเขาเพียงเพราะ

เขาเหลานั้นเปนลูก เราไมควรถือวาขอ

กําหนดของพระเจ าเป นเรื่องไม สําคัญ

{CCh 278.2}

คุณควรเขาใจอยางแจมชัดวาการทํา

พนิยักรรมของคณุพอคณุแมไมเปนอปุสรรค

ตอการถวายปจจัยของเขาท้ังสองเพื่อใชใน

พระราชกจิของพระเจา ในขณะทีท่านทัง้สอง

ยงัมชีวีติอยู พวกเขาจะตองทาํสิง่นี ้พวกเขา

ควรมีความพงึพอใจบนโลกนีแ้ละไดรบัรางวลั

ในภายภาคหนากับการจัดการกับทรัพยสิน

เหลือใชในขณะที่ยังมีชีวิตอยู พวกเขาควร

ทําหนาที่ของพวกเขาเพ่ือใหพระราชกิจของ

พระเจาเจรญิกาวหนา พวกเขาควรใชทรพัย

ที่พระอาจารยใหยืมเพ่ือสานตอพระราชกิจ

ของพระเจาทีต่องทาํใหสาํเรจ็ในสวนองุนของ

พระองค19 {CCh 278.3}

ผูทีไ่มยอมถวายทรพัยเขาในพระคลงั

ของพระเจาและกักเก็บไวสําหรับลูกๆ จะ

สรางอนัตรายตอจติวญิญาณของลกู พวกเขา

วางสมบติัซึง่เปนอปุสรรคตอตนเองไวบนทาง

ของลูกเพื่อใหลูกๆ สะดุดลมไปสูความหายนะ

คนมากมายกาํลงัทาํความผดิอยางใหญหลวง

เกีย่วกบัเรือ่งตางๆ ของชวีติน้ี พวกเขาประหยดั

จนไมยอมใหสิ่งดีๆ แกตนเองและผูอื่นซึ่ง

นาจะไดรับจากการใชทรัพยสมบัติที่พระเจา

ทรงใหเขายืมอยางถูกตอง คนเหลานี้จึง

กลายเปนคนเห็นแกตัวและโลภละโมบ

พวกเขาละเลยผลประโยชนฝายวิญญาณ

และกลายเปนคนแคระแกร็นในการเติบโต

ทางศาสนา กระทําไปทั้งหมดโดยเห็นแก

การรวบรวมสมบัติที่พวกเขาไมมีโอกาสใช

พวกเขาท้ิงสมบัติใหลูกๆ และเกาในสิบราย

สมบัติเหลานี้กลายเปนคําสาบที่รุนแรงตอ

ผูรับมรดกมากกวาตอตัวของพวกเขาเอง

บอยครั้งลูกๆ ท่ีพึ่งพาในสมบัติของพอแม

พลาดที่จะทําชีวิตนี้ใหไดรับความสําเร็จและ

โดยทัว่ไปจะพลาดอยางสิน้เชงิทีจ่ะไดชวีติใน

ภายภาคหนา {CCh 278.3}

มรดกดีที่สุดที่พอแมจะใหไวกับลูก

คอืความรูของการทาํงานทีเ่ปนประโยชนและ

แบบอยางของชวีติทีม่ลีกัษณะความโอบออม

อารีอยางไมเห็นแกประโยชนสวนตน ดวย

ชีวิตเชนนี้พวกเขาแสดงใหเห็นคุณคาที่

แทจริงของเงินวาจะตองใชไปในการบรรเทา

ความตองการของตนเองและความจําเปน

ของผูอ่ืนและการทําใหพระราชกจิของพระเจา

เจริญขึ้นเทานั้นจึงจะเปนเรื่องที่นาชื่นชม

ยนิดี20 {CCh 278.5}

“ถาความมัง่คัง่เพิม่ขึน้ กอ็ยาวางใจใน
ส่ิงนัน้”

ระบบพเิศษของการถวายคนืสบิลดหนึง่

ตั้งอยู บนหลักการที่ ย่ังยืนเทียบเท ากับ

พระบัญญัติของพระเจา ระบบการถวายคืน

สบิลดหนึง่นีเ้ปนพระพรแกชาวยวิ ไมเชนนัน้
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แลวพระองคคงจะไมประทานใหพวกเขา เชน

เดียวกัน จะเปนพระพรแกผูที่ปฏิบัติตามไป

จนถงึสิน้ยคุ {CCh 279.1}

ค ริสต จักรทั้ งหลายที่ สนับสนุน

พระราชกิจของพระเจาอยางเปนระบบและ

ดวยใจเอือ้อารทีีส่ดุจะเปนครสิตจกัรทีเ่ขมแขง็

ฝายวิญญาณที่สุด ผูติดตามของพระคริสต

ที่มีใจโอบออมอารีอยางแทจริงจะปรับความ

สนใจของตนใหเหมือนกับของพระอาจารย

หากผูทีม่ทีรพัยสนิเงนิทองจะตระหนกัวาเขา

ตองรับผิดชอบกับพระเจาในการใชทุกบาท

ทุกสตางคแลว ความขัดสนที่เขาคิดเอาเอง

จะนอยลงมาก หากจิตสํานึกยังมีชีวิตอยู 

เธอจะยืนยันถึงความไมจําเปนในการสนอง

ความอยากอาหาร ความหยิง่ยโส เรือ่งไรสาระ

และความรักสนุกสนานและจะรายงานการ

ใชเงินของพระเจาอยางสุรุยสุรายซึ่งควรจะ

เปนเงนิทีใ่ชเพือ่พระราชกจิของพระองค ผูที่

ใชทรพัยสมบตัขิองพระเจาไปอยางสิน้เปลอืง

จะตองถวายรายงานของการกระทําเชนนั้น

กบัพระเจาในเวลาอกีไมนาน {CCh 279.2}

หากผูทีอ่างตนวาเปนครสิเตยีนจะใช

สมบัติของเขาเพื่อประดับรางกาย ตกแตง

บานของเขาใหนอยลงและจะรับประทาน

อาหารฟุมเฟอยหรูหราและทําลายสุขภาพ

ทีจ่ดัไวบนโตะใหนอยลงแลว พวกเขาจะนาํเงนิ

มาใสไวในพระคลังของพระเจาไดมากกวานี้

ดวยวิธีนี้พวกเขาจะเลียนแบบของพระผูไถ

ของเขา พระองคเสด็จจากสวรรค ทรงละทิ้ง

ทรัพยสินเงินทองและพระสิริของพระองค

และเพือ่เหน็แกเราพระองคเสดจ็มารบัสภาพ

ของความยากจนเพื่อเราจะมีความอุดม

สมบรูณนรินัดร {CCh 279.3}

แตคนมากมายเมื่อเริ่มส่ังสมสมบัติ

ทางโลกจะเริ่มคํานวณวาจะตองใชเวลานาน

อีกเทาไรกอนท่ีพวกเขาจะครอบครองเงิน

จํานวนหนึ่ง ในความกังวลที่จะส่ังสมทรัพย

สมบัติเพื่อตัวเองนั้น พวกเขาพลาดทีจ่ะเปน

คนมั่งมีตอพระเจา ความกรุณาใจกวางของ

พวกเขากาวไมทันการสะสมเงินทองของ

พวกเขา เมือ่ความหลงใหลในทรพัยเพิม่มากขึน้

ความรกัของพวกเขาผกูตดิกบัขมุทรพัยของ

ตนเอง ทรัพยสมบัติที่เพิ่มมากขึ้นยิ่งทําให

ความปรารถนาที่จะไดมากกวานั้นแข็งแกรง

มากขึ้น จนทําใหบางคนคิดวาการถวายคืน

พระเจาหนึ่งในสิบนั้นเปนภาษีที่โหดและ

ไมยตุธิรรม {CCh 279.4}

พระวจนะแหงการทรงดลใจกลาวไววา

“ถาความมัง่คัง่เพิม่ขึน้ กอ็ยาวางใจในสิง่นัน้”

สดุดี 62:10 มีคนมากมายเคยกลาวไววา

“หากขาพเจ ารํ่ารวยเหมือนคนนั้นคนนี้

ขาพเจาจะถวายเขาคลังของพระเจาอยาง

เพิ่มทวีคุณ ขาพเจ าจะไมใช สมบัติของ

ขาพเจาไปในทางอื่น นอกจากจะใชเพื่อการ

ขยายงานของพระเจา” พระเจาทรงทดสอบ

บางคนเหลานี้แลวดวยการประทานความ

มัง่คัง่แกพวกเขา แตการทดสอบอยางรนุแรง

กวามาพรอมกบัความมัง่คัง่เหลานีแ้ละความ

เมตตากรุณาของพวกเขานั้นกลับมีนอยกวา

อยางมากยิ่งเมื่อเทียบกับวันวานเมื่อเขาอยู

อยางอัตคัด ความปรารถนาที่จะไขวควา

สมบตัใิหมากขึน้เขาครอบงาํสตแิละหวัใจของ
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คนเหลานี้และพวกเขาก็กลายเปนคนบูชา

รปูเคารพ21 {CCh 279.5}

การปฏญิาณตอพระเจาเปนพนัธะผกูมดั
และศกัดิส์ทิธิ์

ทุกคนจะตองเปนผูประเมินตนเอง

และปลอยใหการถวายขึน้กบัความปรารถนา

ของหวัใจ แตมีคนจาํนวนหนึง่ทีท่าํบาปแบบ

เดียวกับที่อันนาและซาฟราทําไปโดยคิดวา

หากเก็บสวนหนึ่งท่ีพระเจาทรงเรียกรองใน

เรือ่งของระบบทศางคแลว พีน่องจะไมมทีางรู

คนทัง้คูคดิไวเชนนีซ้ึง่แบบอยางของพวกเขา

บันทึกไวเพื่อเปนคําเตือนแกเรา ในเรื่องนี้

พระเจาทรงพิสูจนใหเห็นวาพระองคทรง

ตรวจสอบที่หัวใจ มนุษยไมมีทางจะซอน

เปาหมายและความตั้งใจของตนเองจาก

พระองค พระองคประทานคําเตอืนแกครสิเตยีน

ในทุกยุคเพื่อระวังบาปท่ีหัวใจมนุษยยังคง

ฝกใฝเขาหาอยางตอเนือ่ง {CCh 279.6}

เมื่อเราสัญญาดวยถอยคําหรือดวย

การเขียนตอหนาพี่นองของเราที่จะถวาย

ทรัพยจํานวนหนึ่ง พวกเขาเปนพยานตา

ที่เห็นสัญญาที่ทําระหวางเรากับพระเจา

คําสัญญานี้ไมไดทํากับมนุษยหรือเปรียบ

เหมอืนหนงัสอืทีเ่ขยีนใหกบัเพือ่นบาน แตทาํ

กับพระเจา ไมมีสัญญาทางกฎหมายฉบับใด

ทีผ่กูมัดครสิเตยีนในการชาํระเงนิไดมากกวา

คาํปฏญิาณทีท่าํกบัพระเจา {CCh 280.1}

คนที่ทําปฏิญาณกับเพื่อนมนุษย

ดวยกันนั้นโดยปกติแลวจะไมคิดที่จะขอให

พนจากขอผูกมัดเหลานี้ คําปฏิญาณที่ทําไว

กับพระเจาพระผูประทานคุณประโยชนให

ไวมากมายนั้นมีความสําคัญยิ่งใหญกวานี้

แลวทําไมเราจึงพยายามหาทางที่จะหลุดให

พนจากคําปฏิญาณที่ทําไวกับพระเจาเลา?

คนเราจะถือวาคําปฏิญาณท่ีทํากับพระเจา

มีพันธะผูกมัดที่น อยกว ากระนั้นหรือ?

เน่ืองจากคําปฏิญาณนี้ของเขาไมตองนําขึ้น

ไปพิพากษาในศาลยุติธรรมจึงไมมีผลบังคับ

ใชกระนั้นหรือ? ผูท่ีอางวาไดรับความรอด

ดวยพระโลหติของการเสยีสละอนัไรขดีจาํกดั

ของพระเยซคูรสิตจะ “ฉอโกง” พระเจาหรอื?

แลวคําปฏิญาณของเขาและการกระทํา

ของเขาจะไมถูกนําไปชั่งในตราชูแหงความ

ยุติธรรมของบัลลังกศาลในสวรรคกระนั้น

หรอื? {CCh 280.2}

ครสิตจกัรรบัผดิชอบคาํปฏญิาณของ

สมาชิกแตละคน หากพวกเขาเห็นวาพี่นอง

คนหนึ่งละเลยท่ีจะปฏิบัติตามคําปฏิญาณท่ี

ใหไว พวกเขาควรทุมเทกําลังชวยเขาอยาง

เมตตาและตรงไปตรงมา หากเขาตกอยูใน

สภาพทีไ่มอาจปฏบิตัติามคาํปฏญิาณได และ

เปนสมาชิกโบสถท่ีดีและมีความต้ังใจจริง ก็

ใหสมาชกิทัง้ปวงของโบสถชวยเขาดวยความ

เหน็ใจ การทาํเชนนีจ้ะกาวขามความลาํบาก

และสมาชกิทัง้ปวงเองกจ็ะไดรบัพระพรดวย22

{CCh 280.3}

เงินถวายขอบคณุจะตองจดัไวตางหาก
สําหรบัคนยากจน

โบสถทุกแหงควรจัดต้ังกองทุนเพื่อ

คนยากจน จากนัน้ใหสมาชกิทกุคนถวายเงนิ
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ขอบคณุพระเจาสปัดาหละหนึง่ครัง้หรอืเดอืน

ละหนึ่งครั้งตามความสะดวก เงินถวายนี้

แสดงออกถงึความซาบซึง้ของเราตอพระคณุ

ที่ประทานของประทานดานสุขภาพ อาหาร

และเครื่องนุงหมท่ีสบายแกเราและเราจะจัด

ความสขุสบายตามทีท่รงอวยพระพรแกเรานี้

ไวสาํหรบัคนยากจน คนทีท่กุขยากและคนที่

สิ้นหวัง ดิฉันเชิญชวนพี่นองของเราใหใสใจ

ในจุดนี้โดยเฉพาะ จงคิดถึงคนยากจน ให

ละทิง้ความฟุมเฟอยบางอยางของตวัคณุเอง

ไปเสยี ถกูแลว แมกระทัง่ความสขุสบายดวย

และชวยเหลอืผูทีข่าดแคลนอาหารและเครือ่ง

นุงหมมากที่สุด เมื่อคุณทําเพื่อคนเหลานี้

เทากับกําลังปฏิบัติตอพระเยซูในฐานะเปน

ธรรมิกชนของพระองค พระองคทรงสําแดง

พระองคเทาเทียมมนุษยชาติท่ีตกทุกขได

ยาก อยาคอยจนกวาคุณพอใจที่บรรลุถึง

ความตองการตามจินตนาการของคุณแลว

อยาวางใจในความรูสึกและถวายเม่ือมีความ

รูสึกจะถวายและเก็บเอาไวเมื่อไมคิดอยาก

ถวาย ใหถวายอยางสม่ําเสมอ. . . . ตามท่ี

คุณตองการจะเห็นในสมุดบันทึกของสวรรค

ในวนัของพระเจา23 {CCh 280.4}

ทรัพยสมบัติของเราและการสนบัสนนุ
พระราชกจิของพระเจา

สาํหรบัผูทีร่กัพระเจาดวยความจรงิใจ

และเปนคนมีเงินทอง ดิฉันไดรับการกําชับ

ใหพูดวาบัดนี้เปนเวลาท่ีคุณตองนําเงินมา

ลงทนุเพือ่คํา้จนุพระราชกจิของพระเจา บดันี้

เปนเวลาที่จะพยุงแขนของศาสนาจารย

ซ่ึงมุมานะอยางไมคํานึงถึงตนเองเพื่อชวย

จิตวิญญาณที่กําลังพินาศ เมื่อคุณไปพบ

จิตวิญญาณที่คุณชวยใหรอดบนบัลลังก

สวรรค คุณจะไมไดรับรางวัลตอบแทนอัน

สงางามยิง่หรอื? {CCh 281.1 }

อยาใหผูใดยับยั้งการถวายเศษเงิน

ของเขาและอยาใหผูมัง่มชีืน่ชมยนิดมีากเกนิไป

วาเขาไดสํา่สมทรพัยในสวรรคทีไ่มผดิหวังแลว

เงินท่ีเราปฏิเสธนํามาลงทุนในพระราชกิจ

ของพระเจาจะมลายหายไป ธนาคารสวรรค

ไมมีดอกเบ้ียทีจ่ะใหกบัเงนิเหลานี ้{CCh 281.2}

บดันีพ้ระเจาทรงเรยีกชาวเซเวนธเดย

แอดเวนตีสในทุกทุกที่ใหมอบถวายตัวเอง

ใหพระองคและทําดีที่สุดตามสภาพของเขา

เพื่อสนับสนุนพระราชกิจของพระองค ดวย

ใจเอื้อเฟ อเผื่อแผเก่ียวกับของถวายและ

เงินทอง พระองคทรงปรารถนาใหพวกเขา

แสดงความชื่นชมและสํานึกในพระคุณของ

พวกเขาตอพระเมตตาคุณของพระองค24

{CCh 281.3 }

พระเจ าทรงเปดเผยใหดิฉันเห็น

ครั้งแลวครั้งเลาวาการจัดเตรียมตามความ

ตองการทางโลกของเราในเวลาแหงความ

ทุกขยากเปนเรื่องท่ีขัดแยงกับพระคัมภีร

ดิฉันมองวาหากธรรมิกชนกักเก็บอาหารไว

ในทุงนาในเวลาแหงความทุกขลําบาก เมื่อ

ดาบ กันดารอาหารและโรคระบาดมาเยือน

มือท่ีรุนแรงจะมายึดส่ิงเหลานี้ไปจากพวก

เขาและคนแปลกหนาจะเก็บเกี่ยวทุงนาของ

พวกเขา เวลานั้นจะเปนเวลาท่ีเราวางใจใน

พระเจาอยางเต็มที่ และพระองคจะทรงเลีย้ง
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ดูเรา ดิฉันเห็นวาในชวงเวลาเหลานี้เราจะ

มีอาหารและนํ้าอยางแนนอนและเราจะ

ไมขดัสนหรอืตองทนทกุขกบัความหวิ เพราะ

พระเจาทรงจัดโตะอาหารในปากันดารใหแก

เรา หากมีความจําเปนแลว พระองคจะทรง

สงนกกามาเลี้ยงเราเหมือนที่พระองคทรง

เลี้ยงดูเอลียาหหรือประทานมานาลงมาจาก

สวรรคเหมือนฝนเชนเดยีวกบัทีพ่ระองคทรง

กระทาํแกชนชาตอิสิราเอล {CCh 281.4 }

บานและที่ดินจะไมมีประโยชนตอ

ธรรมิกชนในเวลาของความทุกขลําบาก

เพราะพวกเขาจะตองหนีไปจากฝูงชนที่

โกรธเคืองและในเวลานั้นพวกเขาไมอาจ

ขายสมบตัทิิง้ไปเพือ่นาํมาชวยงานการประกาศ

ความจรงิเพือ่ยคุปจจบุนัใหรดุหนาไปได ดฉินั

ไดรับการเปดเผยวาเปนพระประสงคของ

พระเจาทีป่รารถนาใหธรรมกิชนตดัความกงัวล

ทกุเรือ่งออกใหหมดกอนเวลาแหงความทกุขยาก

มาถึงและทําพันธสัญญากับพระเจาดวยการ

เสียสละ หากพวกเขามีสมบัติอยู บนแทน

ถวายและทูลถามพระเจาดวยความจริงใจ

เพือ่ใหรูหนาท่ี พระองคจะทรงสอนพวกเขาวา

เมื่อใดจะตองขายสิ่งเหลานี้ไป แลวพวกเขา

จะมีเสรีภาพในเวลาของความทุกขยากและ

ไมมเีครือ่งถวงทีจ่ะมาหนวงเหน่ียวพวกเขาไว25

{CCh 281.5}

วิญญาณแหงการปฏิเสธตนเองและ
การเสยีสละ

การถวายบูชาอันไร ขอบเขตของ

พระบุตรของพระเจาไดสถาปนาแผนงาน

การไถใหรอดขึ้น ลําแสงแหงความกระจาง

ของพระกิตติคุณที่สองมาจากกางเขนของ

พระครสิตตาํหนคิวามเหน็แกตวัและสนบัสนนุ

ความเอื้อเฟอเผื่อแผและความเมตตา การ

เชิญชวนใหถวายเพิ่มขึ้นไมควรเปนเรื่องที่

นาโอดครวญ ในการทรงจัดเตรยีมของพระเจา

พระองคทรงเรียกประชากรของพระองค

ใหออกจากแวดวงการเคลื่อนไหวอันจํากัด

ของพวกเขาเพื่อใหกาวเขาไปสู กิจการที่

ยิ่ งใหญกว า เวลาเช นนี้ต องการความ

พากเพียรที่ไมมีขีดจํากัด เมื่อความมืดทาง

ศีลธรรมกําลังปกคลุมโลกอยู ความฝกใฝ

ทางโลกและความเหน็แกตัวกาํลงักดักนิพลงั

สําคัญของประชากรของพระเจา พวกเขา

ควรเขาใจวาเปนเพราะพระเมตตาของพระองค

ท่ีทําใหความตองการปจจัยของเขาเพิ่มมาก

ขึ้น ทูตสวรรคของพระเจานําความโอบออม

อารีมาอยูใกลคําอธิษฐาน พระองคตรัสกับ

โครเนลอิสัวา “คาํอธษิฐานและทานของทาน

นั้นไดขึ้นไปเปนเหตุใหพระเจาระลึกถึงแลว”

กจิการ 10:426 {CCh 281.6 }

ใหดําเนินชีวิตอยางประหยัดในบาน

คนมากมายเกบ็ถนอมรปูเคารพไวและเอามา

บูชา จงทิ้งรูปเคารพของคุณเสีย ใหสละทิ้ง

ความสําราญที่เห็นแกตัว ดิฉันขอรองใหคุณ

เก็บออมเงินเพื่อการตกแตงบานของคุณไว

เพราะเงินทองเหลานั้นเปนของพระเจาและ

จะเรียกเก็บจากคุณอีก พอแมทั้งหลาย เพื่อ

เหน็แกพระครสิต อยาใชเงนิของพระเจาสนอง

ความเพอฝนของลูกๆ ของคุณ อยาสอน

พวกเขาใหแสวงหาแบบอยางและการโออวด
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เพ่ือไดอทิธิพลทางโลกมา สิง่เหลาน้ีจะโนมนาว

พวกเขาไปชวยจิตวิญญาณที่พระคริสตทรง

สิ้นพระชนมแทนไหม? ไมไดเลย สิ่งเหลาน้ี

มแีตจะกอใหเกดิความอจิฉารษิยาและการพดู

ใสรายกัน ลูกของคุณจะถูกชักนําใหไปแขง

กบัการโออวดและความฟุมเฟอยของโลกและ

ใชเงินของพระเจาไปกับสิ่งของที่ไมจําเปน

ตอสขุภาพหรอืความสขุ {CCh 282.1 }

อยาอบรมลกูๆ ใหคดิวาความรกัของ

คุณที่มีตอเขาทั้งหลายนั้นจะตองแสดงออก

ดวยการลุมหลงอยูในความหยิ่งผยอง ความ

ฟุมเฟอยและการโออวด บัดนี้ไมมีเวลาแลว

ที่จะคิดคนวิธีที่จะใชเงินใหหมดไป จงใช

ความสามารถในการสรางสรรคของคุณเพ่ือ

หาทางประหยดั จงศกึษาวาจะปฏเิสธตนเอง

ไดอยางไร เพื่อคุณจะมีเงินบางเพื่อนําไป

ลงทุนกับการยกระดับความจริงในพื้นที่ใหม

แทนที่จะสนองความตองการที่เห็นแกตัว

สิน้เปลอืงเงนิไปกบัสิง่ทีท่าํลายความสามารถ

ในการใชเหตผุล ปญญาเปนตาลนัตประเภท

หนึ่ง จงใชมันในการศึกษาวาจะนําเงินของ

คณุมาใชอยางมปีระสทิธภิาพทีส่ดุในการชวย

จติวญิญาณใหรอดไดอยางไร27 {CCh 282.2}

ผู ที่ปฏิเสธตนเองเพื่อทําส่ิงท่ีดีแก

คนอื่นและมอบถวายตนเองและทุกสิ่งที่มีอยู

ใหกับการรับใชของพระคริสตจะตระหนักวา

ความสุขที่คนเห็นแกตัวแสวงหานั้นเปนสิ่ง

ที่ไรคา พระผูชวยใหรอดตรัสวา “ทุกคนใน

พวกทานที่ไมไดสละสิ่งสารพัดที่มีอยูจะเปน

สาวกของเราไมได” ลูกา 14:33 ความรัก

“ไมคิดเห็นแกตนเองฝายเดียว” 1 โครินธ

13:5 (TBS1971) สิ่งนี้เปนผลของความรัก

และความเมตตาท่ีไมเหน็แกประโยชนของตน

ซึง่เปนลกัษณะชวีติของพระครสิต พระบญัญตัิ

ของพระเจาในใจของเราจะนาํประโยชนของเรา

อยูตํา่กวาสิง่ตอบแทนทีส่งูสงและนจินรินัดร28

{CCh 282.3}

R

(1) 9T 254, 255; (2) 3T 401; (3) 3T 249: (4) 5T 150; (5) 4T 77-79; (6) 5T 148, 150; (7) 5T 149;

(8) 6T 384; (9) 3T 381; (10) 3T 388, 389; (11) 3T 390-392; (12) 6T 449, 450; (13) 3T 393-395;

(14) 6T 391; (15) 3T 398, 399; (16) 3T 412; (17) 6T 390; (18) 5T 735; (19) 3T 121; (20) 3T 399;

(21) 3T 401-405; (22) 4T 469, 479, 476;(23) 5T 150, 151; (24) 9T 131, 132; (25) EW 56, 57;

(26) 3T 405: (27) 6T 450, 451; (28) 3T 397.



338 ¤íÒá¹Ð¹íÒÊíÒËÃÑº¤ÃÔÊµ¨Ñ¡Ã

N 49 M
·‹Ò·Õ¢Í§¤ÃÔÊàµÕÂ¹µ‹Í¤ÇÒÁ¢Ñ´Ê¹áÅÐ¤ÇÒÁ·Ø¡¢�ÅíÒºÒ¡

8

ในวันนีพ้ระเจาประทานโอกาสใหมนษุย

แสดงออกวาพวกเขารักเพื่อนบานหรือไม

ผูที่รักพระเจาและเพ่ือนมนุษยอยางแทจริง

จะเปนผูที่แสดงความเมตตาตอคนยากไร

คนทีต่กทกุขไดยาก คนบาดเจบ็ คนพรอมที่

จะตาย พระเจาทรงเรยีกทกุคนใหสานตองาน

ที่ตัวเองละเลย ใหแสวงหาเพ่ือนําพระฉายา

ฝายศลีธรรมของพระเจาพระผูสรางกลบัคนืสู

มนษุยชาติ1 {CCh283.1}

ภารกจิเพือ่ผูอืน่นัน้ตองใชความพากเพยีร

คอืการปฏิเสธความตองการของตนและการ

เสียสละสวนตน แตการเสียสละอันนอยนิด

ของเราทีท่าํไปชางไมคูควรทีจ่ะเปรยีบเทยีบกบั

ของประทานแหงการเสียสละพระบุตรองค

เดยีวของพระองคใหแกเรา2 {CCh283.2}

พระผู ชวยใหรอดของเราทรงระบุ

เง่ือนไขของการรับชวีตินิรนัดรไวอยางเรยีบงาย

ทีสุ่ด ชายบาดเจบ็และถกูปลน (ลกูา 10:30-37)

เปนตวัแทนของผูทีต่องการการดแูลเอาใจใส

ความเห็นใจและความเมตตาของเรา หาก

เราละเลยคนทีข่ดัสนและเคราะหรายทีเ่ขามา

ใหเราเหน็ ไมวาจะเปนผูใดกต็าม เราจะไมมี

หลักประกันวาจะไดรับชีวิตนิรันดร เพราะ

เราไมไดตอบสนองการทรงเรียกที่พระเจา

ประทานแกเรา เราไมไดแสดงความเมตตา

และความสงสารตอเพือ่มนษุยเพราะพวกเขา

ไมไดเปนญาติของเรา คุณเปนผูลวงละเมิด

พระบัญญัติยิ่งใหญสวนที่สองซึ่งประกอบ

ดวยพระบญัญตัหิกขอหลงั ผูใดผดิพระบญัญตัิ

เพียงขอเดียวจะผิดพระบัญญัติทุกขอ ผูท่ี

ไม เป ดจิตใจออกใหกับความขัดสนและ

ความทกุขยากของมนษุยจะไมเปดหวัใจของ

เขาใหกับขอกําหนดตามที่พระเจาระบุไวใน

บัญญัติสี่ขอแรกของพระบัญญัติสิบประการ

รูปเคารพครอบครองจิตใจและความรักของ

พวกเขาไวและพระเจาไมไดรับเกียรติและ

ไมไดครองความยิง่ใหญในเขา3 {CCh283.3}

ส่ิงท่ีจะตองจารึกไวในจิตใตสํานึกท่ี

ตองทําราวกับวาใชปากกาเหล็กสลักบน

กอนหินคือผู ที่ ไม คํานึงถึงความเมตตา

ความเห็นอกเห็นใจและความชอบธรรม ผู

ที่ทอดท้ิงคนยากจน ผูท่ีเพิกเฉยความทุกข

ลําบากของเพื่อนมนุษย ผูที่ไรความกรุณา

เมตตาและเอื้อเฟอเผื่อแผ กําลังทําตัวเอง

จนพระเจารวมมือกับเขาเพื่อพัฒนาอุปนิสัย

ของเขาไมได การพัฒนาความนึกคิดและ

จิตใจจะบรรลุผลไดงายขึ้นเมื่อเรามีความ

รู สึกเห็นใจผู อื่น เมื่อเราสละเงินทองและ

สิทธิพิเศษของเราเพื่อบรรเทาความขัดสน

ของพวกเขา การไดมาและกักเก็บทุกสิ่ง

ไวกับตัวเองจะทําใหจิตวิญญาณของเรา

ขดัสน แตคณุลกัษณะทัง้หมดของพระครสิต
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กําลังรอตอนรับคนท้ังหลายซ่ึงปฏิบัติตาม

ภารกิจที่พระเจาทรงกําหนดใหพวกเขาทํา

โดยการรับใชตามแนวทางของพระคริสต4

{CCh283.4}

พระผู ช วยใหรอดทรงมองขามทั้ง

ตําแหนงและชั้นวรรณะ เกียรติยศและความ

มั่งคั่งทางโลก อุปนิสัยและการอุทิศตอจุด

ประสงคเปนสิ่งท่ีมีคาสูงสําหรับพระองค

พระองคไมเขาขางฝายที่มีกําลังและฝาย

ที่โลกชื่นชอบ พระองคผูเปนพระบุตรของ

พระเจาผูทรงพระชนมทรงโนมพระวรกาย

ลงมาเพื่อยกผูที่ลมลง โดยการปฏิญาณและ

พระดาํรสัแหงความมัน่ใจ พระองคทรงเพยีร

เอาชนะจติวญิญาณทีส่ญูหายและกาํลงัพนิาศ

ใหเขามาหาพระองค ทตูสวรรคทัง้หลายของ

พระเจากาํลงัคอยเฝาดวูาผูตดิตามคนใดของ

พระองคจะแสดงออกถึงความเมตตาสงสาร

อันออนโยนและความเห็นใจ พวกเขาคอย

ดูวาในบรรดาประชากรของพระเจามีผูใดจะ

แสดงออกถงึความรกัของพระเยซู5 {CCh283.2}

พระเจาไมไดเรียกรองความกรุณาใจ

กวางของคุณเทานั้นแตทรงประสงคใบหนา

อนัชืน่บานของคณุดวย คาํพูดทีใ่หความหวงั

กาํมืออบอุนของคณุ เมือ่คณุไปเยีย่มคนของ

พระเจาที่เจ็บปวยอยู คุณจะพบวาบางคน

สูญเสียความหวังไปแลว จงนําแสงอาทิตย

คืนกลับมาใหพวกเขา มีบางคนตองการ

อาหารแหงชีวิต จงนําพระวจนะของพระเจา

มาอานใหเขาฟง มีคนที่ปวยทางฝายจิต

วิญญาณซึ่งไมมีโอสถขนานใดในโลกหรือ

แพทยคนใดรักษาได ใหอธิษฐานเผื่อคน

เหลานี้และนําพวกเขากลับมาหาพระเยซู5

{CCh284.1}

หนาที่ของเราที่มีต อคนยากจนใน
คริสตจักร

ภายในอาณาบริเวณของเราจะมีคน

ยากจนอยูสองประเภทเสมอ คือผูที่ทําลาย

ตัวเองดวยการกระทําอยางอิสรเสรีของตน

และคงดําเนินการลวงละเมิดตอไป กับผูที่

เขาไปอยูในสถานการณคับขันเพราะเห็นแก

ความจรงิ เราตองรกัเพือ่นบานของเราเหมอืน

รกัตนเองและปฏบิตัติอคนสองประเภทนีอ้ยาง

เหมาะสมภายใตการทรงนําและคําแนะนํา

ของปญญาอนัมัน่คง {CCh284.2}

ไมมีขอสงสัยในเรื่องของคนยากจน

ของพระเจา จะตองชวยคนเหลานีใ้นทกุกรณี

เพือ่ใหเกดิประโยชนตอพวกเขา {CCh284.3}

พระเจาทรงประสงคใหประชากรของ

พระองคเปดเผยใหโลกแหงความผดิบาปเหน็

วาพระองคไมไดทอดทิ้งพวกเขาใหพินาศ

จะตองทุมเทเปนพิเศษเพื่อชวยผูที่ถูกขับ

ออกจากบานและจําเปนตองทนทุกขเพราะ

เห็นแกความจริง เราตองการใจท่ีเปดกวาง

มากขึ้น เปนผูที่ยอมปฏิเสธตนเองและรับ

คนเหลานี้ที่พระเจารักมาดูแล เราตองไม

ปลอยคนยากจนในหมูประชากรของพระเจา

อยูอยางขัดสน ตองหาทางไมทางใดกท็างหนึง่

ใหพวกเขาทํามาหากิน บางคนอาจจําเปน

ตองไดรับการสอนอาชีพ คนอื่นๆ ที่ทํางาน

หนักจนตัวเปนเกลียวเพื่อเล้ียงดูครอบครัว

จําเปนตองไดรับการชวยเหลือเปนพิเศษ
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เราควรเอาใจใสกรณีเหลานี้และชวยใหเขา

ไดงานทํา จะตองมีกองทุนเพ่ือชวยเหลือ

ครอบครัวยากจนที่สมควรเหลานี้ ผู ซึ่งรัก

พระเจาและถอืรกัษาพระบญัญตัขิองพระองค

{CCh284.4}

ดวยสถานการณตางๆ บางคนที่รัก

และเชื่อฟงพระเจาตองกลายเปนคนยากจน

บางคนไมระมัดระวัง พวกเขาไมชํานาญใน

การจัดการบริหาร บางตกเปนคนยากจน

เพราะความเจ็บปวยและความเปนอยูไมราบรืน่

ไมวาจะเปนจากสาเหตใุด พวกเขากาํลงัทกุข

ยากและการชวยพวกเขาเปนสายงานหนึ่ง

ของมิชชัน่นาร ี{CCh284.5}

ที่ใดเมื่อมีการจัดตั้งคริสตจักรขึ้น

สมาชิกของคริสตจักรมีหนาที่ทํางานอยาง

ซือ่สตัยเพือ่ผูเชือ่ทีข่ดัสน แตพวกเขาไมควร

หยุดเพียงเทานี้ พวกเขาตองชวยผูอื่นโดย

ไมคาํนงึถงึความเชือ่ของคนเหลานัน้ ผลของ

การกระทาํเชนนีจ้ะมบีางคนเขาถงึความจรงิ

ในโอกาสเชนนี้7 {CCh284.6}

จะชวยเหลือคนที่ขัดสนไดอยางไร
เราควรพิจารณาถึงวิธีชวยเหลือคน

ยากจนดวยความระมัดระวังและดวยการ

อธิษฐาน เราตองแสวงหาสติปญญาของ

พระเจาเพราะพระองคทรงรอบรู วิธีดูแล

สิ่งมีชีวิตที่พระองคทรงสรางไดดีกวามนุษย

มตะที่ไมรอบคอบ บางคนชวยทุกคนท่ีมา

ขอโดยไมแยกแยะอะไรเลย การทําเชนน้ี

พวกเขาทําไมถูกตอง ในความพยายามท่ีจะ

ชวยคนขัดสนนั้น เราควรระมัดระวังที่จะให

ความชวยเหลือท่ีถูกตอง บางคนเม่ือไดรับ

ความชวยเหลือแลว จะยังทําตัวแบบไดคืบ

จะเอาศอกอยูตอไป พวกเขาจะทําตัวพึ่ง

ผูอื่นตราบใดท่ียังเห็นมีชองทางใหเขาพึ่งได

โดยการใชเวลาและความสนใจอยางไมสมควร

แกคนเหลานี้ เราอาจกําลังสนับสนุนความ

เกยีจคราน การไมชวยตนเอง ความฟุมเฟอย

และการไมรูจกัประมาณตน {CCh285.1}

เมื่อเราชวยเหลือคนยากจน เราควร

พิจารณาวา “ขาพเจากําลังสนับสนุนความ

สรุุยสรุายหรอืไม? ขาพเจากาํลงัชวยพวกเขา

หรือทําลายพวกเขา?” ไมมีผูใดที่ทํามาหา

เลีย้งชพีเองไดจะมสีทิธพิึง่ผูอืน่ {CCh285.2}

ชายและหญิงของพระเจา บุคคลท่ี

มีความรูความเขาใจและมีสติปญญาควรถูก

แตงตัง้ใหคอยดูแลคนยากจนและคนทีข่ดัสน

คนในครอบครวัแหงความเชือ่เปนอนัดบัแรก

กอน คนเหลานีค้วรรายงานตอครสิตจกัรและ

ไดรบัคาํแนะนาํวาควรทาํอยางไร8 {CCh285.3}

พระเจาไมไดกาํหนดพีน่องของเราให

ดูแลครอบครัวยากจนทุกรายที่ยอมรับขาว

ประเสริฐ หากเปนเชนนั้น ศาสนาจารยคง

ตองหยุดประกาศในพื้นท่ีใหมเพราะเงินทุน

จะหมด คนมากมายยากจนเพราะขาดความ

ขยนัและความมธัยสัถ พวกเขาไมรูจกัใชเงนิ

ทองอยางเหมาะสม หากไปชวยคนเชนนี้จะ

ทําใหพวกเขาเสียคน บางคนจะยากจนอยู

รํ่าไป หากพวกเขาไดรับการชวยเหลืออยาง

ดทีีส่ดุ กจ็ะไมเกดิประโยชนอะไรในกรณขีอง

พวกเขา คนเหลานี้ไมมีวิจารณญาณในการ

คดิคาํนวณ พวกเขากจ็ะใชจายเงนิทัง้หมดที่
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ไดรับมาจนหมด ไมวาจะไดรับมากหรือนอย

{CCh285.4}

เมื่อคนพวกน้ีมารับขาวประเสริฐ

พวกเขาจะรูสึกวามีสิทธิท่ีจะไดรับความชวย

เหลือจากพี่นองที่รํ่ารวยกวา และหากไมได

ตามความคาดหวังก็จะบนใส คริสตจักร

และกลาวหาพวกเขาวาไมดําเนินชีวิตตาม

ความเชื่อ แลวผูใดตองเปนผูทุกขรอนใน

เรือ่งเชนนี ้พระราชกจิของพระเจาจะตองถกู

บัน่ทอนหรอื? และคลังในทีต่างๆ ตองหดหาย

ไปเพื่อมาดูแลครอบครัวคนยากจนมากมาย

เหลานี้หรือ? ไมใช พอแมจะตองเปนคนที่

ทกุขรอน โดยปกตแิลว เมือ่พวกเขาถอืรกัษา

วนัสะบาโตแลว พวกเขาจะไมตกอยูในความ

ขดัสนมากกวากอน9 {CCh285.5}

พระเจาทรงยอมปลอยใหคนยากจน

ของพระองคมาอยูริมรั้วของทุกคริสตจักร

พวกเขาจะอยูทามกลางพวกเราเสมอและ

พระเจาทรงจัดวางใหสมาชิกทุกคริสตจักร

มีภาระสวนตัวที่จะชวยเหลือพวกเขา เรา

ไมควรโยนหนาทีร่บัผดิชอบนีใ้สผูอืน่ เราควร

แสดงความรักและความเห็นใจตอคนเหลานี้

ที่อยูภายในรั้วของคริสตจักรเราเหมือนเชน

พระคริสตหากพระองคไดมาอยูในตําแหนง

ของเรา ดวยประการฉะนี้เราควรมีวินัยเพื่อ

เตรียมความพรอมที่จะทําตามแนวทางของ

พระครสิต10 {CCh285.6}

การดูแลเอาใจใสเด็กกําพรา
ทามกลางผูทีต่องการความชวยเหลอื

ที่ตองการใหเราใสใจน้ัน แมมายและลูก

กําพราควรมสีิทธิเรียกรองความเห็นใจอยาง

ออนโยนของเรามากที่สุด พวกเขาเปน

เปาหมายความหวงใยพิเศษของพระเจา

พวกเขาถกูนาํมาฝากไวกบัครสิเตยีนผูศรทัธา

พระเจา “ธัมมะที่บริสุทธ์ิไรมลทินเฉพาะ

พระพักตรพระเจาพระบิดานั้น คือการชวย

เหลือเด็กกําพราและหญิงมายที่มีความ

ทุกขรอน และการรักษาตัวใหพนจากราคี

ของโลก” ยากอบ 1:27 {CCh285.7}

พอหลายคนเสียชีวิตไปในความเชื่อ

พวกเขาวางใจในพระสญัญานรินัดรของพระเจา

ฝากผูทีต่นรกัดวยความเชือ่มัน่อยางเตม็ทีว่า

พระเจาจะทรงดูแลจัดเตรียมใหกับพวกเขา

พระเจาทรงจัดเตรียมใหกับพวกเขาอยางไร

พระเจาไมไดกระทําการอัศจรรยดวยการ

ประทานมานาจากสวรรค พระองคไมไดสง

นกกานําอาหารมาใหพวกเขาแตพระองค

ทรงทําการอัศจรรยในหัวใจของมนุษย ทรง

ขบัไลความเหน็แกตัวใหออกจากจิตวญิญาณ

และเปดบอนํ้าพุแหงความปรานี พระองค

ทรงทดสอบความรักของผูอางตนวาติดตาม

พระองคดวยการมอบคนลําบากและอาลัย

ทุกขไปอยูในความเมตตาอันออนโยนของ

พวกเขา {CCh286.1}

จงใหผูท่ีมีความรักของพระเจาเปด

หัวใจและบานใหกับเด็กเหลานี้ การดูแล

เด็กกําพราในสถาบันขนาดใหญไมใชเปน

แผนการดีที่สุด หากพวกเขาไมมีญาติที่จะ

ดูแลความตองการ สมาชิกในคริสตจักรควร

รบัเดก็เหลานีเ้ขามาเลีย้งดใูนครอบครวัหรอืไม

ก็หาครอบครัวอื่นท่ีเหมาะสมแกเด็กเหลานี้
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{CCh286.2}

ในนยัพเิศษ เดก็เหลานีเ้ปนผูทีพ่ระครสิต

ทรงเฝามอง หากละเลยจะเปนเรื่องผิด

R

(1) WM 49; (2) 6T 283; (3) 3T 524; (4) 6T 262; (5) 6T 268; (6) 6T 277; (7) 6T 269-271;

(8) 6T 277, 278: (9) 1T 272, 273; (10) 6T 272: (11) 6T 281. 

พระองคจะทรงยอมรับการปฏิบัติอย าง

เมตตาตอเดก็เหลานีเ้สมอืนหนึง่ไดปฏบิตัติอ

พระองค11 {CCh285.3}
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[คาํแนะนาํสวนใหญของบทนีน้างไวท

ใหไวในทีป่ระชมุของผูรบัใชซ่ึงเขารวมประชมุ

จากหลายประเทศ หลายภาษาและหลาย

วฒันธรรม ผูรบัใชบางคนใชเหตผุลอยางผดิๆ

โดยคิดวาคําแนะนําที่พระเจาประทานมาให

ประชากรของพระองคผานทางนางอ.ี จ.ี ไวท

นั้นเหมาะสําหรับคนในประเทศที่ทานอยู 

เทานั้น--คณะกรรมการพิทักษทรัพยสิน

สถาบนัเอเลน จ.ี ไวท] {CCh 287.1}

หากเราจะมาหาพระคริสตดวยความ

ไรเดียงสาของเด็กเล็กที่เขาหาพอแมทาง

ฝายโลกของเขา และทลูขอสิง่ทีพ่ระองคทรง

สญัญาและม่ันใจเชือ่วาเราจะไดรบั เรากจ็ะได

หากเราทุกคนนําความเชื่อของเรามาใชตาม

ที่ควรจะทําแลว เราจะไดรับพระพรของ

พระวิญญาณของพระเจามากกวาที่เรารับ

ในการประชุมของเรา ดิฉันดีใจที่เรายังมี

เวลาประชุมรวมกันอีกหลายวัน เวลานี้เรามี

คําถามวา “เราจะมายังบอน้ําพุและดื่มไหม?

ครสูอนความจรงิจะวางตวัเปนแบบอยางไหม?

พระเจาจะทรงประกอบกิจอันยิ่งใหญใหเรา

หากเราจะยึดมั่นในพระวจนะของพระองค

ดวยความเชื่อ โอ ขอใหพวกเราไดเห็นการ

ถอมใจลงของคนทั่วไปตอเบื้องพระพักตร

พระเจาเกดิขึน้ทีน่ีเ่ถดิ {CCh ;287.2} 

ตั้งแตการประชุมครั้งนี้เริ่มขึ้น ดิฉัน

ไดรบัการเราใจอยางมากใหพดูเรือ่งความรกั

และความเชื่อ นี่เปนเพราะพวกคุณตองการ

คําพยานเชนนี้ มีบางคนที่กาวเขามาในงาน

มิชชั่นนารีเหลานี้พูดวา “ทานไมเขาใจชาว

ฝรั่งเศส ทานไมเขาใจชาวเยอรมนี เราจะ

ตองเขาหาพวกเขาดวยวิธีที่เหมาะเชนนี้”

{CCh 287.3}

แตดิฉันขอถามวา แลวพระเจาเขา

พระทัยพวกเขาหรือเปลา? ไมใชพระองค

หรือที่ประทานขาวสารแกผู รับใชสําหรับ

ประชาชนท้ังหลาย? พระองคทรงทราบดีวา

พวกเขาตองการอะไร หากขาวสารมาจาก

พระองคโดยตรงผานผูรับใชของพระองคไป

ยงัประชาชน ขาวนีจ้ะกระทาํการสาํเรจ็ในที่ๆ

ขาวสารนี้ไปถึง จะทําใหทุกคนรวมเปนหนึ่ง

ในพระคริสต แมบางคนเปนชาวฝรั่งเศสแท

คนอื่นเปนชาวเยอรมนีแท สวนคนอื่นๆ

เปนชาวอเมริกันแท พวกเขาจะเปนเหมือน

พระครสิตอยางแนนอน {CCh 287.4}

พระนเิวศของชาวยวิสรางขึน้จากหนิ

ตัดออกมาจากบอศิลาบนภูเขาและกอนหิน

ทุกกอนวางใหเขากันไดอยางดีในวิหาร ตัด

ขัดและทดสอบกอนทีจ่ะนาํมายงักรงุเยรซูาเลม็

เมือ่ทกุอยางถกูขนยายมายงับรเิวณกอสราง

วหิารกอขึน้โดยไมมเีสียงขวานหรอืเสียงคอน

อาคารหลงันีจ้ะเปนตวัแทนวหิารฝายวญิญาณ
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ของพระเจาซึ่งประกอบขึ้นดวยวัสดุกอสราง

ที่รวบรวมมาจากทุกประเทศ ทุกภาษาและ

ประชาชนทุกชนชั้น ท้ังชนชั้นระดับสูงและ

ชนชั้นระดับลาง คนรํ่ารวยและคนยากจน

คนมีการศึกษาและคนที่ไมไดเรียนหนังสือ

คนเหลานี้ไมใชเปนวัสดุไรชีวิตที่ประกอบ

ขึน้ดวยการใชคอนและสิว่ พวกเขาเปนกอนหนิ

มีชีวิต ขูดเจาะออกจากโลกดวยความจริง

และพระเจาจอมโยธาผูยิง่ใหญทรงเปนเจานาย

ของพระนเิวศ บดันีพ้ระองคทรงตดัและขดัเกลา

พวกเขาอยูและนาํเขามาประกอบในตาํแหนง

แตละจุดของพระนิเวศฝายจิตวิญญาณ เมื่อ

ประกอบเสร็จแลวทุกสวนของพระนิเวศน้ี

จะบริบูรณเปนที่ชื่นชอบของทูตสวรรคและ

ของมนุษย เพราะพระเจาทรงเปนนายชาง

และทรงเปนพระผูสราง {CCh 287.5}

อยาใหผู ใดคิดวาจะไมมีการตีสอน

ตกใสเขา ไมมีบุคคลหนึ่งคนใด ไมมีชาติใด

ที่มีทุกนิสัยและทุกความคิดที่สมบูรณแบบ

แตละคนตองเรียนรู ซึ่งกันและกัน ดังนั้น

พระเจาจงึประสงคใหเชือ่ชาตติางๆ มาคลกุคลี

กันเพื่อจะใหการตัดสินใจและเปาหมายไป

ในทางเดียวกัน แลวความสามัคคีที่มีอยูใน

พระครสิตจงึจะสามารถเชดิชขูึน้มาเปนแบบ

อยางได {CCh 288.1}

ดฉินักลวัจนแทบไมกลามาประเทศนี้

เพราะไดยินคนมากมายพูดวาเชื้อชาติที่

แตกตางกันมากมายของทวีปยุโรปนั้นมี

ลกัษณะทีพ่เิศษและตองใชวธิบีางอยางทีพ่เิศษ

เพื่อเขาถึงพวกเขา แตพระเจาทรงสัญญา

ที่จะประทานพระปญญาของพระเจาใหแก

ทกุคนทีต่ระหนกัถงึความตองการและทลูขอ

พระเจาทรงนําประชาชนไปในที่ๆ จะรับ

ความจรงิได จงใหพระเจาเขายดึครองความคดิ

และปนแตงดัง่ดนิเหนยีวในมอืของชางปนหมอ

แลวความแตกตางเหลานี้จะหายไป พี่นอง

ทั้งหลายจงมองไปที่พระเยซู ใหลอกเลียน

วิธีการและวิญญาณของพระองคแลวคุณ

จะไมมปีญหาในการเขาถงึคนชนชัน้ท่ีแตกตาง

กนัเหลานี ้{CCh 288.2}

เราไมมีหกแบบหรือหาใหเราทําตาม

แตมีอยู  เพียงแบบเดียวและนั่นคือองค 

พระเยซูคริสต หากพี่นองชาวอิตาเลียน

พี่นองชาวฝรั่งเศสและพี่นองชาวเยอรมนี

จะพยายามเปนเหมือนพระองค พวกเขา

จะวางเทาไวบนรากฐานเดียวแหงความจริง

วิญญาณเดียวกันที่สถิตอยูรวมกับคนหนึ่ง

จะสถิตอยู กับอีกคนหนึ่ง--พระคริสตทรง

อยู ในเขาท้ังหลาย ความหวังแหงพระสิริ

พี่นองชายและหญิง ดิฉันขอเตือนคุณ จง

อยาสรางกําแพงขวางกั้นที่แยกระหวางชน

เชื้อชาติตางๆ ในทางกลับกันจงพยายามที่

จะรื้อกําแพงนั้นทิ้งไปไมวาจะมีขึ้นที่ใด เรา

จะตองลงแรงนาํทกุคนใหเขามาประสานรวมกนั

ในองคพระเยซู ทํางานดวยเปาหมายเดียว

ของการชวยเพื่อนมนุษยของเราใหรอด

{CCh 288.3}

พี่นองผู ร วมงานประกาศของดิฉัน

คุณจะไมยึดม่ันพระสัญญาอันไพบูลยของ

พระเจาไวหรอื? คณุจะสละตัวตนของตนเอง

ใหพนออกไปและเปดทางใหพระเยซูเสด็จ

มาปรากฏไหม? ตัวตนของคุณจะตองตาย
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ไปกอนที่พระเจาจะทํางานผานตัวคุณได

ดิฉันกังวลที่เห็นตัวตนของตนเองผุดขึ้นใน

แตละคนที่นั่นและท่ีน่ี ดิฉันขอบอกคุณวา

ในพระนามของพระเยซูชาวนาซาเร็ธ ความ

ตั้งใจของคุณตองตายไปจากตัวคุณ ความ

ตั้งใจเหลานี้ตองเปนเหมือนน้ําพระทัยของ

พระเจา พระองคประสงคที่จะหลอมละลาย

คณุเสยีใหมทัว่ทัง้ตวั และชาํระคณุใหหลดุพน

จากมลทินทั้งหมด ยังมีงานอีกมากมายที่

ตองทําตอตัวคุณกอนท่ีอํานาจของพระเจา

จะมาสถิตกับคุณได ดิฉันขอวิงวอนคุณให

เขามาใกลพระองคเพ่ือคุณจะตระหนักไดถึง

พระพรอันอุดมกอนที่การประชุมครั้งนี้จะ

เสรจ็สิน้ลง1 {CCh 288.4}

ความสมัพันธของพระครสิตกบัชนชาติ
ตางๆ 

พระคริสตไมแบงแยกเชื้อชาติหรือ

ชนชั้นหรือลัทธิ พวกธรรมจารยและฟาริสี

ปรารถนาทีจ่ะนาํของประทานทัง้หมดของสวรรค

มาสรางผลประโยชนแกพวกตนเองทั้งใน

ระดบัทองถิน่และระดับชาตแิละกีดกนัคนอืน่ๆ

ในครอบครัวพระเจาบนโลกนี้ออกไป แต

พระคริสตเสด็จมาเพื่อทลายกําแพงขวางกั้น

ทุกกําแพง พระองคเสด็จมาเพื่อสําแดงให

เห็นวาของประทานแหงพระเมตตาคุณและ

ความรักของพระองคไร ขอบเขตเหมือน

อากาศ แสงสวาง หรือสายฝนที่ทําใหโลก

ชุมชืน่ {CCh 388.5}

ชวีติของพระครสิตไดสถาปนาศาสนา

หนึ่งขึ้นมาที่ไมแบงชั้นวรรณะ เปนศาสนา

ท่ีชาวยิวและชาวตางชาติ ไทและทาสเชื่อม

เขาดวยกันเปนพี่นองเหมือนกัน เทาเทียม

กันอยูเบื้องพระพักตรพระเจา ไมมีปญหา

เรื่องนโยบายมามีผลกระทบตอพระราชกิจ

ของพระองค พระองคไมแยกความแตกตาง

ระหวางเพื่อนบานและคนแปลกหนา มิตร

สหายและศัตรู สิ่งที่พระทัยของพระองค

สนใจคือจิตวิญญาณที่กระหายนํ้าแหงชีวิต

{CCh 388.6}

พระองคไมเสดจ็ผานมนษุยคนใดโดย

ถอืวาไรคา แตจะทรงทุมเทเพือ่นาํการรกัษา

มาใหจิตวิญญาณทกุดวง ไมวาพระองคจะเสดจ็

ไปอยูกบัชนกลุมใด พระองคจะเสนอบทเรยีน

ที่เหมาะสมกับเวลาและเหตุการณ ทุกกรณี

ของการละเลยและการเหยียดหยามที่บุคคล

แสดงตอเพื่อนมนุษยดวยกันมีแตจะทําให

พระองคย่ิงตระหนักถึงความตองการ และ

ความเหน็ใจของพระเจาทีท่รงเปนมนษุยของ

พระองค พระองคทรงขวนขวายที่จะดลใจ

ผูทีเ่ลวทีสุ่ดและไรอนาคตทีสุ่ดเพือ่ใหมคีวาม

หวัง พระองคทรงจัดวางคํามั่นสัญญาที่จะ

ใหพวกเขาเปนคนปราศจากจุดดางพรอย

และไมเปนภัย ใหบรรลุถึงอุปนิสัยระดับที่

ทําใหพวกเขาสามารถเปนบุตรของพระเจา2

{CCh 289.1}

ในเมือ่บรรดาบตุรของพระเจาสามคัคี

รวมเปนหนึง่ในพระครสิต ทาทขีองพระเยซทูี่

มีตอชนชั้นวรรณะ ความแตกตางทางสังคม

ตอการแบงแยกของเพือ่นมนษุยอนัเนือ่งจาก

สีผิว เผาพันธุ ตําแหนง ทรัพยสิน ตระกูล

หรอืความสาํเรจ็จะเปนเชนไร? เคลด็ลบัของ
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การรวมเปนหนึ่งจะพบไดในความเสมอภาค

ของผูเชือ่ในพระครสิต3 {CCh 289.2}

แบบอยางของการทําใหความสามัคคี
เกิดขึ้น

หลายปก อน เมื่อกลุ มผู  เชื่อเรื่อง

การเสด็จกลับมาในไมชาของพระคริสตยังมี

ขนาดเล็กอยู ผูที่ถือรักษาวันสะบาโตที่เมือง

ทอพแชม มลรัฐเมนมารวมประชุมกันเปน

ประจาํทีห่องครวัใหญในบานของคณุพีส่ตอก

บริดจ เฮาแลนด เชาวันสะบาโตหนึ่งคุณพี่

เฮาแลนดไมอยูท่ีประชมุ พวกเขาตางแปลกใจ

เพราะเขาเปนคนที่มาประชุมตรงเวลาเสมอ

ตอมาไมนาน เขาก็เดินเขามา ใบหนาเปลง

ประกาย สองสวางดวยรศัมภีาพของพระเจา

พดูวา “พีน่องทัง้หลาย ผมไดคนพบแลว ผม

ไดพบวิธีปฏิบัติตามแนวทางที่พระวจนะ

ของพระเจารับประการไววา ‘ทานจะไมมีวัน

ลมลง’ ไดอยางไร ผมจะเลาใหพวกเราฟง”

{CCh 289.3}

เขาจงึเลาใหพวกเราฟงวา เขาสงัเกต

เห็นพี่นองคนหนึ่งเปนชาวประมงยากจน

รูสกึวาตนไมไดรบัการเคารพสมกบัทีเ่ขาควร

ไดและคดิวาคณุเฮาแลนดและพ่ีนองอกีหลาย

คนดูถูกเขา เรื่องนี้ไมจริง แตเขาคิดวาเปน

เรื่องจริงและไมไดเขารวมประชุมมาหลาย

สัปดาหแลว คุณเฮาแลนดจึงไปเยี่ยมเขา

ที่บานและคุกเขาลงตอหนาเขา พูดวา “นอง

ชาย โปรดอภัยใหผมดวย ผมทําอะไรผิดไป

หรือ” ชายคนนั้นจับมือของคุณเฮาแลนด

และพยายามดึงเขาใหลุกขึ้น คุณเฮาแลนด

พูดวา “ไมลุก คุณมีอะไรที่ผิดใจกับผม” “ผม

ไมมอีะไร” “แตคณุตองมแีน” คณุเฮาแลนดพดู

“เพราะในอดีตเราเคยสนทนากันแตเด๋ียวนี้

คุณไมยอมคุยกับผมและผมตองการรูวาเปน

เรือ่งอะไร” {CCh 289.4}

“ลุกขึ้นเถิดคุณพี่เฮาแลนด” เขาพูด

“ไม” คุณเฮาแลนดพูด “ผมจะไมลุก” “ถา

อยางนัน้ผมจะคกุเขาเอง” เขาพดูแลวกค็กุเขา

ลงไปพรอมกับสารภาพวาเขาทําตัวเหมือน

เด็กๆ ที่ฟูมฟกความคิดชั่วรายไวมากมาย

เสรมิวา “แตตอนนี ้ผมจะกาํจดัพวกมนัทิง้ไป

ใหหมด” {CCh 289.5}

ในขณะทีค่ณุเฮาแลนดเลาเรือ่งนีอ้ยูนัน้

หนาของเขาสองประกายดวยรัศมีภาพของ

พระเจา ขณะที่เขาเลาจบ ชาวประมงคนนั้น

และครอบครวัของเขาเดนิเขามาพอด ีแลวเรา

กม็กีารประชมุทีน่าประทบัใจ {CCh 290.1}

สมมติวาพวกเราบางคนทําตามแนว

ทางท่ีคุณเฮาแลนดไดทําไป หากมีพี่นอง

ของเราคิดรายตอเรา เราจะไปหาเขาและ

พูดวา “โปรดใหอภัยแกฉันดวยหากฉันทํา

อะไรทีใ่หโทษกบัคณุ” เรานาจะทลายเวทมนตร

คาถาของซาตานและปลอยพี่นองของเราให

เปนอิสระจากการทดลองได อยาปลอยให

สิง่ใดมาขวางกัน้ระหวางคุณกบัพีน่องของคุณ

หากมสีิง่ใดทีค่ณุเสยีสละไดเพือ่กวาดลางขยะ

ของความสงสัย จงทําเสีย พระเจาประสงค

ที่จะใหเรารักซึ่งกันและกันในฐานะท่ีเปน

พี่นองกัน พระองคทรงประสงคที่จะใหเรา

เปนคนเหน็ใจและมคีวามสภุาพ พระองคทรง

ประสงคใหเราฝกฝนตัวเองใหเชื่อวาพี่นอง
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รกัเราและใหเชือ่วาพระครสิตรกัเรา ความรกั

จะกอใหเกดิความรกัตอไป {CCh 290.2}

เราหวงัทีจ่ะพบพีน่องของเราในสวรรค

ไหม? หากเราใชชีวิตรวมกับพวกเขา อยาง

สันติสุขและอยางปรองดองกันไดบนโลกนี้

เราก็จะอยูรวมกับพวกเขาไดที่นั่น แตเรา

จะอยูรวมกับพวกเขาบนสวรรคไดอยางไร

หากเราอยูรวมกับพวกเขาที่นี่โดยปราศจาก

การชิงดีและความขัดแยงกันไมได ผูที่กําลัง

ดําเนินการแบงแยกพวกเขาไปจากพ่ีนอง

และกาํลงัสรางความขดัแยงและไมพอใจตอง

กลบัใจอยางจรงิใจเสยีใหม จติใจของเราตอง

หลอมละลายและยอมจํานนอยูในความรัก

ของพระคริสต เราตองถนอมความรักที่

พระองคทรงสําแดงดวยการสิ้นพระชนม

บนกางเขนคาลวารีเพ่ือเรา เราตองเขาใกล

พระผูชวยใหรอดมากขึ้น เราควรอธิษฐาน

บอยครั้งขึ้นและเรียนรูที่จะนําความเชื่อออก

มาใช เราตองมีหัวใจที่ออนโยนมากกวานี้

มีความเมตตาสงสารและสุภาพมากกวานี้

เราจะดําเนินชีวิตผานโลกนี้เพียงครั้งเดียว

แลวเราจะไมดิ้นรนเพื่อประทับอุปนิสัยของ

พระคริสตลงบนผูที่เราคบคาสมาคมดวย

กระนัน้หรอื? {CCh 290.3}

เราจาํเปนตองใหหวัใจอนักระดางของ

เราแตกสลายไป เราตองเขาหากนัดวยความ

สามัคคีที่สมบูรณแบบ และเราตองตระหนัก

วาเราทกุคนเปนผลของการไถดวยพระโลหติ

ของพระเยซูคริสตแหงเมืองนาซาเร็ธ ใหเรา

พูดวา “พระองคทรงยอมพลีชีพเพื่อขาพเจา

และพระองคทรงประสงคใหขาพเจาแสดง

ความรักที่พระองคทรงสําแดงดวยการสละ

พระองคเพือ่ขาพเจาในการดาํเนนิชวีติในโลก

ใบนี้” พระคริสตทรงแบกบาปของเราดวย

พระวรกายของพระองคบนกางเขนเพือ่ความ

ยุติธรรมของพระเจาและทรงเปนผูกระทําให

ผู ที่เชื่อพระองคไดเปลี่ยนเปนผูชอบธรรม

ผูทีม่อบถวายชวีติทัง้หมดแดพระครสิตจะได

ชวีติทีเ่ปนนรินัดร4 {CCh 290.3}

ในความสามัคคีจะมีกําลังเขมแข็ง
จงบากบั่นดวยความจริงใจเพื่อใหมี

ความเปนนํ้าหนึ่งใจเดียวกัน จงอธิษฐาน

เผือ่เรือ่งนี ้ทาํงานมุงหนาไปใหถงึเปาหมายนี้

การทําเชนนี้จะนําสุขภาพฝายวิญญาณท่ีดี

มาให ยกระดับความคิด ความงามสงาของ

อปุนสิยั ใจฝกใฝเรือ่งของสวรรค เพือ่ทาํใหคณุ

เอาชนะความเห็นแกตัวและการกลาวราย

ตอกันไดและทําใหคุณเปนผูมีชัยเหลือลน

โดยพระองคผู ทรงรักคุณและยอมเสียสละ

พระองคเองเพื่อคุณ จงตรึงตนเองไวบน

กางเขน ยกคนอื่นวาดีกวาตนเอง ดวยการ

ทาํเชนนีค้ณุจะถกูชกันาํใหเขามาอยูรวมเปน

หนึ่งกับพระคริสต ตอหนาจักรวาลแหงฟา

สวรรคและตอหนาคริสตจักรและโลก คุณจะ

สําแดงหลักฐานท่ีไมผิดเพี้ยนของการเปน

บุตรชายและบุตรหญิงของพระเจา พระเจา

ทรงไดรับเกียรติในแบบอยางที่คุณไดต้ังไว

{CCh 290.4}

โลกตองการเห็นผลการกระทําที่อยู

ตอหนาพวกเขาของการอัศจรรยที่ผูกมัด

หัวใจของประชากรของพระเจาในความรัก
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แบบครสิเตยีน พวกเขาจะตองเหน็ประชากร

ของพระเจานั่งดวยกันในพระเยซูคริสตบน

สวรรค คุณจะไมมอบชีวิตของคุณเปนหลัก

ฐานวาความจรงิของพระเจาจะทาํสิง่ใดใหกบั

ผูที่รักและรับใชพระองคหรือ? พระเจาทรง

ทราบวาคณุจะเปนคนเชนใดได พระองคทรง

ทราบดีวาพระคุณของพระเจาจะทําอะไรให

คณุไดหากคณุจะเขามารบัสวนในสภาพของ

พระองค5 {CCh 291.1}

“พี่นองทั้งหลาย ขาพเจาวิงวอนทาน

ในพระนามของพระเยซูคริสตองคพระผูเปน

เจาของเรา ขอใหปรองดองกัน อยามีความ

แตกแยกในพวกทาน แตขอใหทานเปนนํ้า

หนึง่ใจเดียวกนัในความคดิและความเหน็” 1 

โครนิธ 1:10 {CCh 291.2}

การร วมเป นหนึ่ งคือกําลัง  การ

แตกแยกคือความออนแอ เมื่อผูที่เชื่อความ

จริงเพื่อยุคปจจุบันรวมสามัคคีกันเปนหนึ่ง

เดียวกันแลว พวกเขาจะขับเคลื่อนอิทธิพล

ท่ีเกิดผล ซาตานเขาใจเรื่องนี้ดี มันจึงไม

เคยลงแรงมุงมั่นมากกวานี้มากอนเพื่อทําให

ความจริงของพระเจาไรผลดวยการสราง

ความขมขื่นและความไมพอใจทามกลาง

ประชากรของพระเจา6 {CCh 291.3}

R

(1) 9T 179-182; (2) 9T 190,191; (3) RH Dec. 22, 1891; (4) 9T 191-193; (5) 9T 188; (6) 5T 236. 
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การประชมุอธษิฐานควรเปนการประชมุ

ที่นาสนใจที่สุดแตบอยครั้งจัดไดไมดีนัก

หลายคนเขารวมฟงการเทศนาแตละเลยการ

ประชุมอธิษฐาน เรื่องนี้จะตองมารวมกัน

ไตรตรองใหดเีชนกนั ควรแสวงหาสตปิญญา

ของพระเจาและควรวางแผนใหการประชุม

เปนการประชุมที่นาติดตามและดึงดูดความ

สนใจได คนมากมายกระหายอาหารแหงชวีติ

หากพวกเขาพบอาหารนีใ้นทีป่ระชมุอธษิฐาน

แลว พวกเขาก็จะไปรับอาหารนี้ท่ีน่ัน {CCh

292.1}

การพูดและคําอธิษฐานที่ยืดเย้ือและ

นาเบื่อเปนเรื่องผิดไมวาจะอธิษฐานกันใน

สถานทีใ่ดกต็าม และโดยเฉพาะในทีช่มุนมุชน

จะมกีารปลอยใหผูทีก่ระตอืรอืรนและพรอมที่

จะพดูอยูเสมอเบยีดบงัคาํพยานของคนขีอ้าย

และคนที่สงบเสง่ียม โดยทั่วไปแลว คนที่รู 

อะไรเพียงผิวเผินที่สุดจะมีเรื่องพูดมากที่สุด

คําอธิษฐานของพวกเขายาวและเปนแบบ

เดียวกัน พวกเขาทําใหทูตสวรรคและคนที่

ฟงเขาเบือ่หนาย คาํอธษิฐานของเราจะตองสัน้

และตรงจุด หากผูใดมีคําทูลขอที่ยาวและ

นาเบื่อหนายใหเอาไปเก็บใสไวในตู ใหเชิญ

พระวิญญาณของพระเจาเขามาในหัวใจของ

คุณและพระองคจะทรงกาํจดัรปูแบบอนัจดืชดื

เหลาน้ีออกไปเสยี1 {CCh 292.2}

คําอธิษฐานในที่สาธารณะไมควรยาว
พระคริสตทรงปลูกฝงสาวกใหมีแนว

คิดวาคําอธิษฐานของพวกเขาจะตองกระชับ

แสดงความปรารถนาถงึสิง่ทีพ่วกเขาตองการ

และไมใหพูดมากกวานั้น พระองคประทาน

ความยาวและเนือ้หาคาํอธษิฐานของพวกเขา

ใหเปนคําที่แสดงออกถึงความปรารถนาของ

พวกเขาในเรื่องพระพรทางฝายโลกและฝาย

จติวญิญาณและการสาํนกึในพระคณุของพวก

เขาสําหรบัส่ิงเหลานี ้แบบอยางคาํอธษิฐานนี้

ลึกซึ้งมากเพียงไร เปนตัวอยางคําอธิษฐาน

ทีค่รอบคลมุความตองการทัง้หมด คาํอธษิฐาน

ธรรมดาใชเวลาเพียงหนึ่งหรือสองนาทีก็

เพยีงพอแลว มบีางกรณ ีพระวญิญาณบรสิทุธิ์

จะทรงนาํคําอธษิฐานเปนพเิศษ เปนคําทูลขอ

ดวยพระวญิญาณ จติใจทีร่องขอเขาเฝาพระเจา

ดวยความปวดราวใจและการครํ่าครวญ

จิตวิญญาณปล้ําสูเหมือนเชนยาโคบและ

จะไมยอมพักผอนหากไมไดรับการเปดเผย

เปนพิเศษถึงอํานาจของพระเจา นี่เปนการ

กระทาํทีพ่ระเจาทรงประสงค {CCh 292.3}

แตมคีนมากมายอธษิฐานอยางจดืชดื

เหมือนทองบทสวด เปนการอธิษฐานตอ

มนุษยไมไดทูลตอพระเจา หากพวกเขา

อธิษฐานทูลตอพระเจาและเขาใจสิ่งที่กําลัง

ทําอยู พวกเขาจะตกใจกลัวตอความมุทะลุ
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ของตนเอง เพราะพวกเขากาํลงัสงบทสนทนา

บทหนึ่งแดพระเจาดวยการอธิษฐาน ทําราว

กับวาพระผู ทรงสรางแหงจักรวาลจําเปน

ตองไดรับขอมูลพิเศษของปญหาท่ัวไปอัน

เกีย่วเนือ่งกบัสิง่ทีเ่กดิขึน้ในโลก คาํอธษิฐาน

เชนนี้ทั้งหมดเปรียบเสมือนฉิ่งฉาบที่กําลัง

สงเสยีง เสยีงเหลาน้ีไมมคีวามหมายในสวรรค

ทูตสวรรคของพระเจาเบ่ือหนายกับพวกเขา

เชนเดยีวกบัมนษุยมตะทีต่องถกูบงัคบัใหฟง

พวกเขาดวย {CCh 292.4}

พระเยซอูธษิฐานเสมอ พระองคเสดจ็

ไปตามหมูไมวิเวกหรือไปยังภูเขาเพื่อทูล

ความปรารถนาตอพระบดิาของพระองค เมือ่

ธุรกิจและภาระงานของแตละวันสิ้นสุดลง

และคนที่เหน็ดเหน่ือยแลวหาเวลาพักผอน

พระเยซูจะอุทิศเวลาใหกับการอธิษฐาน เรา

จะตองไมทําใหคนทอแทใจท่ีจะอธิษฐาน

เพราะมีการเขาเฝาและอธิษฐานนอยเกินไป

และการอธษิฐานดวยพระวญิญาณและความ

เขาใจก็จะมียิ่งนอยลงไปอีก การอธิษฐาน

อยางกระตือรือรนและหวังผลจะมีความ

เหมาะสมเสมอและไมนาเบื่อหนาย การ

อธิษฐานเชนนี้จะทําใหทุกคนที่ชื่นชอบ

กับการอุ ทิศตนใส  ใจและมีความสดชื่น

{CCh 293.1}

การอธิษฐานในที่ลี้ลับนั้นถูกละเลย

นี่คือสาเหตุว าทําไมเมื่อมาร วมชุมนุม

นมสัการพระเจาคนมากมายจงึอธษิฐานยืดเยือ้

ยาวและอยางถดถอย พวกเขากลาวในคํา

อธิษฐานหนาทีท่ีพ่วกเขาละเลยไปทัง้สปัดาห

และอธิษฐานซํ้าไปซ้ํามาหวังเพ่ือชดเชยให

กับหนาที่ที่พวกเขาละเลยไปและปลอบโยน

จติสาํนกึทีก่าํลงัฟองผดิของพวกเขาอยู พวก

เขาหวงัทีจ่ะอธษิฐานใหตวัของเขาเองเขาถงึ

ความพอพระทัยของพระเจา แตบอยครั้ง

คําอธิษฐานเหลานี้สงผลใหสมองอื่นตกลง

สู ระดับต่ําในความมืดฝายวิญญาณ หาก

ครสิเตยีนตองการเขาถงึคาํสอนของพระครสิต

ในเรื่องการเฝาระวังและการอธิษฐานแลว

พวกเขาจะนมัสการพระเจาดวยปญญามาก

ยิง่ขึน้2 {CCh 293.2}

ใหคําสรรเสริญมีอยูในคําอธิษฐานมาก
ยิ่งขึ้น 

“จงใหทุกส่ิงที่หายใจสรรเสริญพระ

ยาหเวห” สดุดี 150:6 มีผูใดบางในพวกเรา

เคยพจิารณาเปนอยางดวีาเราจะตองขอบคณุ

พระเจามากเพียงไร เรายังจํากันไดไหมวา

พระเมตตาคุณของพระเจานั้นสดใหมใน

ทุกเชาและความสัตยซื่อของพระองคไมเคย

แปรผัน เรายอมรับหรือไมวาเราจะตองพึ่ง

พระองคและตองแสดงออกถึงความขอบคุณ

พระองคสําหรับพระกรุณาคุณของพระองค

ในทางตรงกนัขาม บอยครัง้เราจะลมืวา “ของ

ประทานที่ดี และเลิศทุกอยางนั้นมาจาก

เบือ้งบนคอืมาจากพระผูสรางแหงบรรดาดวง

สวาง” ยากอบ 1:17 {CCh 293.3} 

บอยครั้งเพียงไร ผูมีสุขภาพแข็งแรง

ลืมพระเมตตาคุณอันประเสริฐที่ทรงโปรด

ประทานใหอยางตอเนื่องทุกวัน ปแลวปเลา

พวกเขาไมไดถวายคําสรรเสริญพระเจา

สําหรับพระพรท้ังหลายของพระองคเลย แต



เมื่อความเจ็บปวยมาถึงพวกเขาจะคิดถึง

พระเจา ความปรารถนาอนัแรงกลาทีจ่ะฟนสู

สภาพเดิมนําพวกเขาใหอธิษฐานอยาง

กระตือรือรนและนี่เปนเรื่องถูกตอง พระเจา

ทรงเปนปอมลี้ภัยของเราในยามเจ็บปวย

เหมือนเช นในยามสุขภาพแข็งแรง แต 

คนมากมายไมยอมเอาภาระไปวางไวกับ

พระองค พวกเขาสงเสริมความออนแอและ

โรคภยัดวยการหวงใยตนเอง หากเขาจะเลกิ

โอดครวญและขึ้นไปอยูเหนือความทุกขโศก

และความเศราใจ ความมั่นใจที่จะกลับคืนสู

สภาพจะมีมากยิง่ขึน้ พวกเขาควรจดจาํดวย

การสํานึกในพระคุณของพระเจาวาไดอยู 

อยางมีความสุขกับสุขภาพที่ดีมานานเพียง

ไรและหากสิง่ทีม่คีณุประโยชนอนัมคีานีจ้ะสง

คืนใหแกพวกเขา พวกเขาก็ไมควรลืมวาจะ

ตองทาํพนัธสญัญาใหมกบัพระเจาพระผูทรง

สรางของพวกเขา เมื่อคนโรคเรื้อนสิบคนได

รบัการรกัษาใหหายแลว มคีนเดยีวทีก่ลบัมา

หาพระเยซูและถวายเกียรติพระองค ใหเรา

อยาเปนเหมือนคนโรคเรื้อนเกาคนที่เหลือ

ซึ่งไมมีความคิด ไมมีหัวใจที่ไดสัมผัสดวย

พระเมตตาคณุของพระเจา3 {CCh 293.4}

นิสัยของการชอบกลัดกลุ มอยู กับ

ความเลวรายที่คาดวาจะเขามาหาน้ันเปน

เรื่องที่ไมฉลาดและไมใชวิถีของคริสเตียน

การทําเชนนี้เราพลาดพระพรในการพัฒนา

โอกาสของปจจุบันใหดีขึ้น พระเจาทรง

กําหนดใหเราปฏิบัติหนาที่ของวันน้ีและ

อดทนอยูกับการทดลอง วันนี้เราตองเฝา

ระวังวาเราไมทําใหผูอื่นขุนเคืองดวยคําพูด

หรือการกระทํา วันนี้เราตองสรรเสริญและ

ถวายเกยีรตพิระเจา เราตองเอาชนะศตัรดูวย

การใชความเชื่ออยางมีชีวิตในวันนี้ ในวันนี้

เราตองแสวงหาพระเจาและต้ังใจทีจ่ะไมยอม

พึงพอใจหากปราศจากการทรงรวมสถิตอยู

ดวยของพระองค เราควรเฝาระวงัและทาํงาน

พรอมอธษิฐาน ราวกบัวาวนันีเ้ปนวนัสุดทาย

ท่ีจะทรงโปรดประทานใหแกเรา แลวชีวิต

ของเราจะตองจริงใจอยางแรงกลาเพียงไร

จะตดิตามพระเยซดูวยคาํพดูและการกระทาํ

ของเรามากเพยีงไร {CCh 293.5}

พระเจาทรงสนพระทัยในเรื่องเล็กนอย
มีนอยคนนักที่ซาบซึ้งอยางถูกตอง

หรอืพฒันาอภสิทิธิอ์นัลํา้คาของการอธษิฐาน

เราควรเขาหาพระเยซูและทูลขอพระองคถึง

เรื่องของความตองการท้ังหมดของเรา เรา

นาํความกงัวลและความวาวุนใจเลก็ๆ นอยๆ

รวมทัง้ความทกุขอนัใหญหลวงของเรามาหา

พระองคได มีเรื่องอะไรที่รบกวนหรือทําให

เราทอใจ เราควรทูลตอพระองคดวยการ

อธิษฐาน เมื่อเรารูสึกวาเราตองการการทรง

รวมสถติอยูดวยของพระครสิตในทกุยางกาว

แลว ซาตานจะมีโอกาสนอยที่จะแทรกการ

ทดลองเขามา ซาตานพยายามอยางสดุฤทธิ์

ทีจ่ะขวางเราใหหางไปจากพระเจาผูทรงเปน

พระสหายเลิศและเห็นใจมากท่ีสุดของเรา

เราจะสือ่สมัพนัธกบัพระองคทกุเรือ่งทีม่ใีนใจ

ของเราไดอยางปลอดภัย พ่ีนองชายและหญงิ

เมือ่มาชุมนมุกันเพือ่นมัสการรวมกัน จงเช่ือวา

พระเยซเูสดจ็เขารวมประชมุกบัคุณ จงเชือ่วา
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พระองคทรงอวยพระพรคุณ จงหันนัยนตา

ของคณุออกไปจากตวัของคณุเอง จงมองไป

ยังพระเยซู พูดถึงความรักที่ไมมีสิ่งใดที่จะ

เปรียบได ดวยการมองไปยังพระองค คุณ

จะถูกเปลี่ยนใหเปนเหมือนพระองค เมื่อคุณ

อธิษฐาน พูดใหกระชับ พูดใหตรงจุด อยา

เทศนาดวยคําเทศนที่ยาวใหพระเจาฟง จง

ขออาหารแหงชีวิตเหมือนเชนเด็กหิวขอ

อาหารจากคุณพอของเขาในโลก พระเจาจะ

ประทานพระพรทุกเรื่องที่เราตองการใหแก

เราหากเราขอพระองคดวยความเรียบงาย

และความเชือ่ {CCh 294.1}

การอธิษฐานเปนการฝกฝนทีศ่กัดิส์ทิธิ์

ทีส่ดุของจติวญิญาณ จะตองเปนคาํอธษิฐาน

ที่จริงใจ ถอมตน กระตือรือรน เปนความ

ปรารถนาของหัวใจที่เกิดใหมซึ่งเตนอยู 

เบื้องพระพักตรของพระเจา เม่ือไรที่ผู ทูล

ขอรูสึกวาเขาติดสนิทอยูกับพระเจา เขาจะ

ลืมตัวตนของตนเองไป เขาจะไมมีความ

ปรารถนาทีจ่ะแสดงความสามารถของมนษุย

เขาจะไมแสวงหาที่จะทําใหหูของมนุษย

พอใจ แตจะรับพระพรที่จิตวิญญาณรองหา4

{CCh 294.2}

ในการนมสัการทัง้ในทีส่าธารณะหรอื

สวนตวั เปนสทิธพิเิศษของเราทีจ่ะคกุเขาลง

ตอเบื้องพระพักตรของพระเจาขณะที่เรา

ทูลขอตอพระองค พระเยซูผูทรงเปนแบบ

อยางของเรา “ทรงคุกเข าลงอธิษฐาน”

ลูกา 22:41 พระคัมภีรบันทึกไววาสาวกของ

พระองค “คุกเขาลงอธิษฐาน” กิจการ 9:40;

20:36; 21:5 เปาโลประกาศวา “ขาพเจา

จึงคุกเขาตอพระบิดาของพระเยซูคริสต

องคพระผูเปนเจาของเรา” เอเฟซัส 3:14,

Thai KJV เอสราสารภาพบาปของอิสราเอล

ตอเบื้องพระพักตรพระองคดวยการคุกเขา

เอสรา 9:5 ดาเนยีล “คกุเขาลงวนัละสามครัง้

อธิษฐานและขอบพระคุณพระเจาของทาน”

ดาเนยีล 6:105 {CCh 295.3}

R

(1) 4T 70, 71; (2) 2T 581, 582; (3) 5T 315; (4) 5T 200, 201; (5) GW 178. 
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พิธีบัพติศมาและพิธีมหาสนิทเปน

สองเสาหลกัยิง่ใหญทีส่าํคญั เสาหลกัหนึง่อยู

ภายนอกคริสตจักรและอีกเสาหลักหนึ่งอยู

ภายในครสิตจกัร พระครสิตทรงจารกึพระนาม

ของพระเจาองคเทีย่งแทไวในพธิกีรรมทัง้สองนี้

{CCh 295.1}

พระคริสตทรงจัดใหพิธีบัพติศมา

เปนสัญลักษณการเดินเขาสูอาณาจักรฝาย

จิตวิญญาณของพระองค พระองคทรงจัด

ใหพิธีนี้เปนเงื่อนไขท่ีตรัสบัญชาใหทุกคนที่

ประสงคไดรบัการยอมรบัใหอยูภายใตอาํนาจ

ของพระบิดา พระบุตรและพระวิญญาณ

บรสิทุธิป์ฏบิตัติาม กอนทีผู่หนึง่ผูใดจะเขาไป

พกัอยูในบานครสิตจกัร กอนทีเ่ขาจะเดินขาม

ธรณีประตูของแผนดินฝายจิตวิญญาณของ

พระเจา เขาจะตองถูกประทับดวยพระนาม

ของพระเจาทีว่า “พระยาหเวหทรงเปนความ

ชอบธรรมของเรา” เยเรมยี 23:6 {CCh 295.2}

พิธีบัพติศมาเปนการประกาศอยาง

เครงขรมึทีส่ดุของการละทิง้ทางโลก คนทีร่บั

บพัตศิมาในพระนามของทัง้พระบดิา พระบตุร

และพระวิญญาณบริสุทธิ์สามองคตรงประตู

ทางเขาสูชีวติครสิเตยีนทีป่ระกาศในทีส่าธารณะ

วาเขาละทิง้การรบัใชซาตานและเขารวมเปน

สมาชิกของครอบครัวของราชวงศ เปนบุตร

ของพระราชาบ นสวรรค เขาทัง้หลายไดปฏบิตัิ

ตามพระบัญชาที่วา “จงออกจากทามกลาง

พวกเขา และจงแยกตัวออก. . . . อยาแตะ

ตองสิ่งที่ไมสะอาด” และพระสัญญาที่ว า

“‘เราจึงจะรบัพวกเจาไว เราจะเปนดังบิดาของ

พวกเจา พวกเจาจะเปนบุตรชายบุตรหญิง

ของเรา’ พระเจาผูทรงฤทธานุภาพทั้งส้ินได

ตรสัดงันัน้” 2 โครนิธ 6:17,18 จะบรรลผุลให

ถงึความสาํเรจ็ในตวัเขาเหลานัน้ {CCh 295.3}

คาํปฏญิาณทีเ่รารบัมาไวกบัตวัเราเมือ่

เรารับบพัติศมานัน้ครอบคลุมอยางกวางขวาง

ในพระนามของพระบิดา พระบุตรและ

พระวิญญาณบริสุทธิ์ เราถูกฝงไวเหมือนใน

ความตายของพระครสิตและกลบัขึน้มาเหมอืน

การกลับขึ้นมาจากความตายของพระองค

และเราจะดํารงอยูในชีวิตใหม ชีวิตของเรา

จะตองผูกติดอยูกับชีวิตของพระคริสต ตอ

แตนี้ไปผูเชื่อจะตองคิดอยูเสมอวาชีวิตของ

เขามอบถวายไวกับพระเจา ไวกับพระคริสต

และไวกบัพระวิญญาณบรสิทุธิแ์ลว เขาตองให

เรือ่งวสิยัทางโลกเปนรองความสมัพนัธใหมนี้

เขาประกาศอยางเปดเผยแลววาเขาจะไม

ดํารงชีวิตในความหยิ่งยโสและตามใจตนเอง

อีกตอไป เขาจะไมดํารงชีวิตอยางเลินเลอ

และอยางไมเอาใจใสอีกตอไปแลว เขาทํา

พนัธสญัญากบัพระเจาแลว เขาตายไปกบัโลก

เขาจะมีชีวิตเพื่อพระเจา ใชความสามารถท่ี
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เขาไดรับมอบหมายมาเพ่ือพระองค ไมลืม

ที่จะสํานึกวาเขามีตราประทับของพระเจา

อยูกับตัว เขาเปนพลเมืองในอาณาจักรของ

พระคริสต เปนผู รวมรับพระลักษณะของ

พระเจา เขาจะตองมอบถวายสิ่งที่เขามีอยู

และที่เขาเปนอยูทั้งหมดใหพระเจา ใชของ

ประทานทั้งหมดเพ่ือถวายเกียรติพระนาม

ของพระองค {CCh 295.4}

ผูท่ีปรารถนารับบัพติศมาจะเตรียม
ตัวอยางถี่ถวน

ในสวนของผูที่จะรับบัพติศมาจําเปน

ตองมีการตระเตรียมอยางถี่ถวน คนเหลานี้

จําเปนตองไดรับการสอนอยางเอาใจใสให

มากกวาปกติที่สอนคนทั่วไป หลักการของ

ชีวิตคริสเตียนจะตองอธิบายอยางชัดแจงให

แกผูทีเ่พิง่เขามาหาความจรงิใหมๆ  ไมมคีนใด

จะเอาการแสดงออกถงึความเชือ่ของตนเพ่ือ

ใชเปนเครื่องพิสูจนวามีความสัมพันธแหง

ความรอดกับพระคริสต เราไมเพียงแตจะพูด

วา “ขาพเจาเชือ่” แตจะตองปฏบิตัติามความจรงิ

ดวยการปฏิบัติตามนํ้าพระทัยของพระเจา

ในคําพูดของเรา ในกริยาทาทางของเรา ใน

อปุนสิยัของเราทีจ่ะพสิจูนวาเรามคีวามสมัพนัธ

กบัพระองค เม่ือใดทีม่คีนประกาศละทิง้บาป

ซึ่งก็คือการลวงละเมิดพระบัญญัติ ชีวิตของ

เขาก็จะเขามาสอดคลองกับพระบัญญัติจน

เปนการเชื่อฟงที่บริบูรณ นี่เปนพระราชกิจ

ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ เมื่อศึกษาความ

กระจางแหงพระวจนะอยางใสใจแลวเสียง

ของจติสาํนึก ความบากบัน่ของพระวญิญาณ

จะสรางรักแทขึ้นในจิตใจซึ่งมอบถวายให

พระคริสตพระผูประทานพระองคเองเปน

เครื่องบูชาอันบริบูรณเพื่อไถคนนั้นทั้งตัวคือ

กาย ใจและจิตวิญญาณ ความรักจะแสดง

ออกดวยการเชื่อฟง เสนแบงแยกระหวาง

ผูที่รักพระเจาและถือรักษาพระบัญญัติของ

พระองคกับผูที่หาไดรักพระองคไมและผูที่

ละเลยขอกําหนดของพระองคจะปรากฏให

เหน็อยางโดดเดนและชดัเจน {CCh 295.5}

ซาตานไมตองการใหผูใดมองเห็นถึง

ความจาํเปนของการมอบถวายท้ังสิน้ใหพระเจา

เมื่อจิตวิญญาณพลาดที่จะมอบถวายเชนนี้

ก็จะไมมีการละทิ้งบาปไป ความอยากและ

ตัณหาแกงแยงความเปนใหญ การทดลอง

ทาํใหจติสาํนกึสบัสน การกลบัใจอยางแทจรงิ

จึงไมเกิดขึ้น หากทุกคนสัมผัสถึงความ

ขัดแยงที่จิตวิญญาณแตละดวงจะตองปลํ้า

สูกับตัวแทนของซาตานที่คอยติดตามเพื่อ

ดักจับลอลวงและหลอกแลว จะมีการทํางาน

อยางขยนัขนัแขง็ยิง่ขึน้สาํหรบัผูทีย่งัเยาววยั

ในความเชือ่ {CCh 296.1}

การเตรียมเด็กเพื่อรับบัพติศมา
พอแมของเดก็ท่ีประสงคจะรบับพัตศิมา

มงีานทีต่องทาํ ทัง้ในการตรวจสอบตนเองและ

ในการใหคาํสัง่สอนทีน่าเชือ่ถอืแกลกูของเขา

บัพติศมาเปนพิธีศักดิ์สิทธิ์และสําคัญที่สุด

และจะตองเขาใจความหมายอยางถองแท

บพัตศิมาหมายถงึการสํานกึผดิจากบาปและ

การกาวเขาสู ชีวิตใหมในพระเยซูคริสต

ไมสมควรเรงรีบใหเขารับพิธีนี้โดยไมจําเปน



ใหทัง้พอแมและเดก็คาํนวณตนทนุกอน เมือ่

พอแมยนิยอมใหลกูรบับพัตศิมา เทากบัพวก

เขาไดปฏิญาณตนเองดวยความศักดิ์สิทธิ์วา

จะเปนคนตนเรือนซื่อสัตยคอยพิทักษดูแล

ลูกๆ เหลานี้เพื่อชี้นําพวกเขาในการสราง

อปุนสิยั พวกเขาปฏญิาณตนเองทีจ่ะปกปอง

ลูกแกะในฝูงดวยความเอาใจใสพิเศษเพื่อ

พวกเขาจะไมหลูเกียรติในความเชื่อที่พวก

เขายดึไว {CCh 296.2}

พอแมควรสอนเรื่องของศาสนาแก

ลูกๆ ตั้งแตเยาววัย ควรสอนดวยวิญญาณ

ของความชื่นชมยินดี ไมใชดวยวิญญาณ

ของการตําหนิ ผูเปนแมจําเปนตองเฝาระวัง

อยูเสมอเกลือกวาการทดลองจะเขามายัง

ลูกๆ ในลักษณะท่ีพวกเขามองไมออก พอ

แมตองคอยปกปองลกูดวยคาํสอนทีม่ปีญญา

และนาฟง ใหเปนมิตรดีท่ีสุดของผูท่ียังไมมี

ประสบการณเหลาน้ี พวกเขาควรชวยลูกๆ

เอาชนะตนเองอยูเสมอ เพราะมีความหมาย

ในทุกสิ่งสําหรับพวกเขาที่ต องมีชัยชนะ

พวกเขาจะตองถือวาลูกๆ สุดที่รักของตน

ที่กําลังแสวงหาการกระทําดีน้ันเปนสมาชิก

รุนเยาวของครอบครัวของพระเจาและพวก

เขาควรสนใจอยางแรงกลาที่จะชวยลูกๆ ทํา

ทางเดินใหตรงตามเสนทางแหงการเชื่อฟง

ของพระเจาจอมราชัน ดวยความใสใจแหง

ความรัก พวกเขาควรสอนลูกๆ ในแตละวัน

ถึงความหมายของการเปนบุตรของพระเจา

และการยอมเชือ่ฟงพระองค จงสอนพวกเขา

วาการเชือ่ฟงพระเจาเกีย่วพนัไปถงึการเชือ่ฟง

พอแมของพวกเขา นีจ่ะตองเปนงานทีต่องทาํ

ทุกวันทุกช่ัวโมง พอแมทั้งหลาย จงเฝาและ

อธษิฐานและนาํลกูของคณุใหมาเปนมติรคูใจ

ของคณุ {CCh 296.3}

เมื่อชวงเวลาแหงความสุขที่สุดของ

ชวีติมาถงึและพวกเขารกัพระเยซดูวยใจและ

ปรารถนาที่จะรับบัพติศมา ใหคุณปฏิบัติ

ดวยความซือ่สตัยกบัพวกเขา กอนทีพ่วกเขา

จะเขาพธิใีหถามพวกเขาวาเปนเปาหมายแรก

ของชวีติหรอืไมทีพ่วกเขาจะทาํงานรบัใชพระเจา

แลวจงบอกพวกเขาวาจะเริ่มตนทําอยางไร

เปนบทเรียนบทแรกทีม่คีวามหมายอยางมาก

ดวยความเรียบงาย จงสอนพวกเขาวาจะ

ทาํงานรบัใชอนัดบัแรกถวายพระองคอยางไร

ใหเสนองานนีอ้ยางงายเทาทีจ่ะเปนไดเพือ่ให

พวกเขาเขาใจ อธบิายวาการเสยีสละความสขุ

ของตนเอง การทําตามท่ีพระเจาทรงบัญชา

ภายใตคําปรึกษาของพอแมที่เปนคริสเตียน

นัน้มคีวามหมายอยางไร {CCh 297.1}

หลังจากท่ีทํางานดวยความซื่อสัตย

แลว หากคณุพอใจวาลกูๆ เขาใจความหมาย

ของการกลับใจและการรับบัพติศมาและมี

การกลบัใจอยางแทจรงิ กใ็หเขารบับพัติศมา

แตดฉินัขอกลาวอกีคร้ังวา กอนอืน่จงเตรยีมตวั

ของคณุเองใหทาํงานเปนผูเลีย้งทีซ่ือ่สตัย ใน

การนาํพาเทาทีไ่มมปีระสบการณของพวกเขา

ใหเดินไปบนทางคับแคบของการเชื่อฟง

พระเจาจะตองประกอบกิจในพอแมเพื่อเปน

แบบอยางทีถ่กูตองแกลกูๆ ทัง้ในดานความรกั

มารยาทและความถอมตนตามแบบฉบบัของ

คริสเตียนและการมอบถวายตัวทั้งหมดให

พระครสิต หากคณุเหน็ชอบกบัการบพัตศิมา
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ของบุตรของคณุและปลอยใหพวกเขาทาํตาม

ความปรารถนาโดยไมรู สึกถึงหนาท่ีพิเศษ

ทีจ่ะคอยนําเทาของพวกเขาใหเดนิอยูบนทาง

ที่ตรงแลว คุณเองจะตองรับผิดชอบหาก

พวกเขาสญูเสยีความเชือ่และความกลาหาญ

และความสนใจในความจรงิ {CCh 297.2}

ผูที่รับบัพติศมาเมื่อเปนผูใหญชาย

และหญงิทีเ่ตบิโตอยางเตม็ทีแ่ลว นาจะเขาใจ

หนาที่ของตนไดดีกวาผูท่ีอายุยังนอย แต

ศาสนาจารยของคริสตจักรก็มีหนาที่ท่ีตอง

ดูแลจิตวิญญาณเหลานี้เชนกัน พวกเขามี

นิสัยและการกระทําท่ีผิดหรือไม เปนหนาท่ี

ของศาสนาจารยที่จะรวมประชุมพิเศษกับ

พวกเขา อานพระคมัภรีกบัพวกเขา สนทนา

และอธษิฐานกบัพวกเขาและแสดงใหพวกเขา

เห็นอยางชัดเจนถึงการทรงอางสิทธิ์ของ

พระเจ าในตัวพวกเขา อ านคําสอนของ

พระคมัภรีในเรือ่งของการกลบัใจใหพวกเขาฟง

แสดงใหเห็นวาอะไรคือผลของการกลับใจ

หลักฐานอะไรที่แสดงวาพวกเขารักพระเจา

จงแสดงใหเหน็วาการกลบัใจทีจ่รงิใจคอืหวัใจ

ความคิดและเปาหมายที่เปลี่ยนแปลงใหม

นิสัยชั่วจะตองถูกสลัดทิ้งไป บาปของการ

ใสราย ความอิจฉา การไมเชื่อฟงจะตองถูก

กําจัดทิ้งไป จะตองทําสงครามตอสูกับทุกๆ

นิสัยชั่วที่มีอยูในอุปนิสัย จากนั้นผูเชื่อจึงจะ

รับพระสัญญาดวยความเขาใจอยางถองแท

ทีว่า “จงขอแลวจะได” มทัธิว 7:71 {CCh 297.3}

R

(1) 6T 91-99.
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สัญลักษณตางๆ ในพระนิเวศของ

พระเจานัน้เรยีบงายและเขาใจงายเและความ

จริงที่สัญลักษณเหลาน้ีสื่อความหมายนั้นมี

ความสาํคญัตอเราอยางลกึซึง้1 {CCh 298.1}

พระเยซูประทับอยูตรงกลางของจุด

เปลีย่นผานระหวางพิธกีรรมของพันธสญัญา

เดิม และพิธีกรรมใหมของพันธสัญญาใหม

และเทศกาลฉลองอันยิ่งใหญของท้ังสองยุค

พระองคผูทรงเปนพระเมษโปดกปราศจาก

ตําหนิของพระเจ า พระองคกําลังถวาย

ตนเองเพื่อเปนเครื่องบูชาไถบาป พระองค

จะทรงกระทําใหระบบของแบบและพิธีกรรม

ที่ดําเนินมาเนิ่นนานถึงสี่พันปที่ชี้เล็งไปยัง

การวายพระชนมของพระองคจบสิ้นไป ใน

ขณะที่พระองคทรงรับประทานปสกากับ

สาวกของพระองคนั้น พระองคทรงสถาปนา

พิธีรําลึกการถวายบูชายิ่งใหญเพื่อแทน

อาหารปสกามื้อนั้น เทศกาลระดับชาติของ

ชาวยิวจะปดฉากไปตลอดกาล ผู ติดตาม

ของพระองคทั่วท้ังแผนดินจะฉลองพิธีที่

พระคริสตทรงสถาปนาขึ้นน้ีตลอดทุกยุค

{CCh 298.2}

เทศกาลปสกาสถาปนาขึ้นเพื่อเปน

อนุสรณของการชวยกูใหรอดจากการเปน

ทาสในประเทศอยีปิต พระเจาทรงชีแ้นะวาใน

แตละปเมื่อบุตรท้ังหลายจะถามความหมาย

ของพิธีกรรมนี้จะตองมีการเลาประวัติของ

เรื่องนี้ ดังนั้น การชวยใหรอดอยางอัศจรรย

ครั้งนั้นจะเปนเรือ่งสดใหมอยูในความทรงจํา

ของคนท้ังปวงเสมอ พิธีมหาสนิททรงโปรด

ประทานใหเพือ่ราํลกึถงึการชวยกูใหรอดครัง้

ย่ิงใหญซึ่งเปนผลของการส้ินพระชนมของ

พระคริสต จะมีการประกอบพิธีนี้จนกระทั่ง

พระองคจะเสดจ็มาครัง้ทีส่องดวยอาํนาจและ

รศัมภีาพ เปนพธิทีีจ่ะชวยใหเราคงเกบ็รกัษา

พระราชกิจยิ่งใหญของพระองคที่ประกอบ

กิจเพื่อเราใหคงสดใหมไวอยูในจิตใจของเรา

เสมอ {CCh 298.3}

แบบอยางของพระคริสตสอนเรื่อง

ของการหามกีดกันการเขารวมพิธีมหาสนิท

จริงอยูการทําบาปอยางเปดเผยจะกันคนผิด

ไมใหเขารวม เรื่องนี้พระวิญญาณบริสุทธิ์

สอนไวอยางชดัเจน (โปรดด ู1 โครนิธ 5:11)

แตนอกเหนือจากนี้ ไมมีผูใดจะตัดสินผูอื่น

พระเจาไมทรงปลอยเรื่องนี้ไวกับมนุษยที่จะ

กําหนดวาผูใดจะเสนอตนเองเพื่อเขารวม

ในโอกาสเหลานี ้เพราะมผีูใดเลาทีอ่านใจออก

ผูใดจะแยกขาวละมานใหออกจากขาวสาลี

“ทุกคนจงสํารวจตัวเอง แลวจึงกินขนมปง

และดืม่จากถวยนี”้ เพราะ “ถาใครกนิขนมปง

หรือดื่มจากถวยขององคพระผูเปนเจาอยาง

ไมเหมาะสม เขาก็ทําผิดตอพระกายและ
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พระโลหิตขององคพระผูเปนเจา” “เพราะวา

คนทีก่นิและดืม่โดยไมไดตระหนกัถงึพระกาย

ขององคพระผูเปนเจา ก็กินและดื่มเปนเหตุ

ใหตนเองถกูลงโทษ” 1 โครนิธ 11:28, 27, 29

{CCh 298.4} 

ไมมีผูใดจะไปกีดกันตนเองออกจาก

พธิมีหาสนทิเพราะมบีางคนทีอ่าจไมเหมาะสม

เขารวมในพธิดีวย สาวกทกุคนไดรบัการทรง

เรยีกใหเขารวมอยางเปดเผยและดวยการทาํ

เชนนี้ไดเปนพยานวาเขายอมรับพระคริสต

เปนพระผูชวยใหรอดสวนตวั {CCh 298.5}

เมื่อพระคริสตทรงรวมรับประทาน

ขนมปงและนํ้าองุ นกับสาวก พระองคเอง

ทรงปฏิญาณกับพวกเขาที่จะเปนพระผูไถ

ของพวกเขา พระองคทรงมอบพันธสัญญา

ใหมแกพวกเขา ดวยทุกคนที่รับพระองคจะ

เปนบุตรของพระเจาและมีสวนรวมในมรดก

กับพระคริสต โดยพันธสัญญานี้ ทุกพระพร

ที่สวรรคจะทรงโปรดประทานในชีวิตน้ีและ

ชวีติหนาจะเปนของพวกเขา การประกอบกจิ

แหงพนัธสญัญานีจ้ะตองผานการรบัรองดวย

พระโลหิตของพระคริสต การประกอบพิธี

ศักดิ์สิทธิ์นี้เปนการรักษาพระสัญญาตอหนา

สาวกทั้งปวงถึงการเสียสละอยางไรขีดจํากัด

เพื่อพวกเขาแตละคนซ่ึงเปนสวนหนึ่งของ

มนุษยชาตทิีล่มลงในบาป {CCh 298.6}

ผูรับใชของคนรับใชทั้งปวง
เมื่อสาวกทั้งหลายเขาไปถึงหองรับ

ประทานอาหารมื้อน้ัน หัวใจของพวกเขา

เต็มลนดวยความขุนเคือง ยูดาสนั่งแนบชิด

อยูดานซายของพระเยซู ยอหนอยูดานขวา

หากมีตําแหนงสูงที่สุดแลว ยูดาสตั้งใจที่จะ

ความาใหไดและเขาเชือ่วาทีน่ัน่ควรจะอยูขาง

พระครสิต และยูดาสเปนคนทรยศ {CCh 299.1}

มีอีกสาเหตุหนึ่งที่เกิดความขุนเคือง

ในงานเลี้ยงเปนธรรมเนียมที่จะมีคนใชมา

ล างเท าของแขกและในโอกาสนี้มีการ

ตระเตรยีมเพือ่การนีแ้ลว เหยอืกนํา้ อางและ

ผามีอยูแลว พรอมใหใชในการลางเทา แต

ไมมีผูรับใชอยูเลย และควรเปนหนาที่ของ

สาวกทีจ่ะตองทาํ แตสาวกแตละคนตางยอม

แพตอการสูญเสียศักด์ิศรีของตนเอง ต้ังใจ

ไมทาํหนาท่ีในสวนของผูรับใช ทุกคนแสดงออก

ถึงความไมใสใจอยางแนวแน ทําราวกับวา

ไมรูสึกตัววามีอะไรใหพวกเขาทํา โดยการ

ไมพูดถึงเรื่องนี้ พวกเขาปฏิเสธท่ีจะถอมใจ

ตนเองลง {CCh 299.2}

สาวกไมยอมขยับท่ีจะบริการซึ่งกัน

และกัน พระเยซูทรงคอยอยูสักครูเพื่อดูวา

พวกเขาจะทาํอยางไร แลวพระองคผูทรงเปน

พระอาจารยลกุขึน้จากโตะ ถอดเสือ้นอกวาง

ไวเพื่อไมใหเปนอุปสรรคตอการเคล่ือนไหว

พระองคทรงเอาผาผืนหนึ่งขึ้นมาคาดเอวไว

สาวกทัง้หลายตางมองดดูวยความสนใจแกม

ประหลาดใจและในความเงียบคอยดูซิวาจะ

มีอะไรตามมา “แลวทรงเทนํ้าลงในอางและ

ทรงเอานํ้าลางเทาของพวกสาวก และทรง

เชด็ดวยผาทีท่รงคาดเอวไวนัน้” ยอหน 13:5

การกระทํานี้เปดตาของพวกสาวก ความ

อับอายขมขื่นและความอดสูผุดขึ้นในใจของ

พวกเขา พวกเขาเขาใจแลวถึงคําตําหนิที่



ไมไดเปลงออกดวยวาจาและมองเห็นตัวเอง

ดวยความกระจางใหม {CCh 299.3}

ดงันัน้ พระครสิตทรงสาํแดงความรกั

ของพระองคตอสาวกของพระองค วิญญาณ

เห็นแกตัวของเขาทั้งหลายทําใหพระองค

ทรงทุกขหนัก แตพระองคไมไดเขาไปรวม

ขัดแยงกับพวกเขาในเรื่องความกระดางของ

พวกเขา พระองคประทานแบบอยางใหพวกเขา

ที่จะไมมีวันลืมเปนอันขาดแทน ความรัก

ของพระองคที่มีใหพวกเขาจะไมถูกรบกวน

หรอืดบัไปงายๆ พระองคทรงทราบวาพระบดิา

ประทานทกุสิง่ไวใหอยูในพระหตัถของพระองค

และพระองคเสด็จมาจากพระเจาและจะทรง

กลับไปยังพระเจา พระองคทรงตระหนักถึง

ความเปนพระเจาของพระองคอยางเต็มที่

แตพระองคทรงวางมงกุฎของพระราชาและ

เสื้อคลุมของกษัตริยและยอมรับสภาพของ

คนรับใช หนึ่งในบรรดาพระราชกิจสุดทาย

ในชีวิตของพระองคบนโลกนี้คือคาดเอวของ

พระองคเองในฐานะคนรับใชและทํางานใน

หนาทีข่องคนรบัใช {CCh 299.4}

พระครสิตทรงประสงคใหสาวกทัง้หลาย

เขาใจวาแมพระองคทรงลางเทาของพวกเขา

แลว การกระทําน้ีไมไดลดเกียรติยศของ

พระองคลงไปแมแตนอยเลย “พวกทานเรยีก

เราวาพระอาจารยและองคพระผู เปนเจา

ทานเรียกถูกแลว เพราะเราเปนอยางนั้น”

ยอหน 13:13 และการท่ีพระองคทรงความ

ยิ่งใหญอยางไมมีขอบเขตจํากัด พระองค

ทรงใหความสงางามและความสาํคญัแกพธินีี้

ไมมผีูใดมฐีานะสงูสงเทาพระครสิต แตกระนัน้

พระองคทรงยอมกมลงใหกับหนาที่อัน

ถอมตนนี้ พระคริสตเองทรงวางแบบอยาง

ของการถอมตนเพือ่คนของพระองคจะไมถกู

ความเห็นแกตัวท่ีอยูในใจตามธรรมชาติและ

ถูกพัฒนาใหกระดางดวยการตามใจตนเอง

พาใหหลง พระองคไมทรงปลอยเรือ่งยิง่ใหญนี้

ไวในการดูแลของมนุษยเอง พระองคทรง

ถือวาผลที่ตามมานั้นยิ่งใหญจนพระองคเอง

ผูทรงเทียบเทากับพระเจาทําตัวเปนคนใช

ของสาวกท้ังหลาย ในขณะท่ีพวกเขากําลัง

แยงชิงตําแหนงสูงสุด พระองคทรงเปนผูที่

คกุเขาจะกมลงกราบไหว ทรงเปนผูทีท่ตูสวรรค

ทีเ่รอืงดวยรศัมถีอืวาเปนเกยีรตทิีไ่ดรบัใชนัน้

ทรงกมลงเพือ่ลางเทาของคนทีเ่รยีกพระองค

วาองคพระผูเปนเจา พระองคทรงลางเทา

ของผูทีท่รยศพระองค {CCh 299.5}

บัดนีเ้ม่ือพระเยซทูรงลางเทาของสาวก

ทั้งหลายแลว พระองคตรัสวา “เราวางแบบ

อยางแกทานแลว เพือ่ใหทานทาํเหมอืนอยาง

ท่ีเราทํากับทานดวย” ยอหน 13:15 ดวย

พระดาํรสัเหลานีพ้ระครสิตไมเพยีงแตเชญิชวน

ใหปฏิบัติหนาที่ของเจาบานที่ดี การลางเทา

ของแขกเพื่อลางฝุนท่ีไดจากการเดินทางให

ออกไปนั้นมีความหมายมากกวานี้ ในที่นี้

พระคริสตทรงสถาปนาพิธีทางศาสนา ดวย

การกระทําของพระผูเปนเจา พิธีถอมตนนี้

ไดรับสถาปนาใหเปนพิธีศักด์ิสิทธิ์ สาวกจะ

ประกอบพธินีีเ้พือ่เกบ็รกัษาบทเรยีนของการ

ถอมตนและการรบัใชใหอยูในความคดิตลอดไป

{CCh 300.1}
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พิธีตระเตรียม
กฎระเบียบน้ีเปนการตระเตรียมท่ี

พระคริสตทรงจัดตั้งขึ้นเพื่อพิธีทางศาสนา

คริสต ในขณะที่หัวใจเก็บถนอมความหยิ่ง

ความไมลงรอยกันและการตอสูแยงชิงความ

เปนใหญอยู หัวใจนั้นก็จะเขารวมสามัคคี

ธรรมกับพระคริสตไมได เราไมพรอมที่จะ

เขารวมรับการเขาสื่อสัมพันธกับพระกาย

และพระโลหิตของพระองคได ดวยเหตุนี้

พระเยซจูงึทรงตัง้อนสุรณของการถอมตนของ

พระองคที่จะใหพวกเขาถือ ปฏิบัติเสียกอน

{CCh 300.2}

ในขณะที่บุตรทั้งหลายของพระเจา

เขามารวมพิธีทางศาสนาน้ี พวกเขาจะตอง

หวนคดิถงึพระดาํรสัของพระเจาแหงชวีติและ

พระสิริของพระองค “พวกทานเขาใจสิ่งที่

เราทํากับทานหรือไม? พวกทานเรียกเราวา

พระอาจารยและองคพระผูเปนเจา ทานเรยีก

ถูกแลว เพราะเราเปนอยางนั้น ฉะนั้นถาเรา

ผูเปนองคพระผูเปนเจาและพระอาจารยยัง

ลางเทาของพวกทาน ทานก็ควรจะลางเทา

ของกันและกันดวย เพราะวาเราวางแบบแก

ทานแลว เพือ่ใหทานทาํเหมอืนอยางทีเ่ราทาํ

กบัทานดวย เราบอกความจรงิกบัพวกทานวา

บาวจะเปนใหญกวานายไมได และทตูจะเปน

ใหญกวาคนทีใ่ชเขาไปกไ็มได เมือ่พวกทานรู

อยางนี้แลวและประพฤติตาม ทานก็เปนสุข”

ยอหน 13:12-17 {CCh 300.3}

มนุษยเองมีความฝกใฝที่จะยกตนให

เหนอืกวาพีน่อง ทาํเพ่ือตนเอง เพือ่แสวงหา

ตําแหนงสูงที่สุดและบอยครั้งจะนําไปสูการ

กลาวรายและความขมขื่นของจิตใจ พิธีที่ทํา

กอนงานเลีย้งของพระเจาจะชาํระความเขาใจ

ผดิเหลานีใ้หหมดไปเพือ่นาํคนนัน้ใหออกจาก

ความเห็นแกตัว เพื่อเอาใหลงมาจากเสาสูง

ของการยกตนเอง ไปสูหัวใจถอมที่จะนําเขา

ใหรบัใชพีน่อง {CCh 300.4}

พระเจาองคบ รสิทุธิผ์ูเฝามองจากสวรรค

ทรงเขารวมในชวงเวลานี้ดวยเพื่อทําใหเปน

เวลาของการตรวจสอบหัวใจ สํานึกในบาป

และประทานความมัน่ใจอนัใหเกดิสขุถงึบาป

ท่ีรบัการอภัยแลว ดวยความไพบูลยในพระคณุ

พระคริสตทรงอยูรวมดวยที่นั่นเพื่อเปลี่ยน

กระแสของแนวคดิทีไ่หลอยูในทอทีเ่หน็แกตวั

พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงปลุกความรู สึก

ของผูที่ติดตามแบบอยางของพระอาจารย

ในขณะทีค่ดิจดจาํถงึการถอมตนของพระผูชวย

ของเรา ความนึกคิดจะเชื่อมตอติดกับความ

นึกคิด ความทรงจําตอเชื่อมเปนลูกโซจะ

หวนกลบัคนืมา การราํลกึถงึความยิง่ใหญของ

พระเจาและรําลึกถึงการชื่นชอบและความ

ออนโยนของมติรสหายในโลก {CCh 300.5}

เมื่อใดก็ตามที่มีการฉลองพิธีนี้อยาง

ถูกตองแลวบุตรทั้งหลายของพระเจาจะเขา

รวมสัมพันธอันบริสุทธิ์เพื่อชวยและเปนพร

ตอกนั พวกเขาทาํพนัธสญัญาทีจ่ะมอบถวาย

ชีวิตเพื่อการรับใชอยางไมเห็นแกตัวและใน

เรือ่งนีไ้มใชเพยีงเพือ่มไีวสาํหรบัซึง่กนัและกนั

เทาน้ัน อาณาบริเวณของการทํางานนั้นมี

ขอบเขตกวางเทากบัอาณาเขตของพระอาจารย

โลกเต็มไปดวยผูที่ตองการใหเราดูแลรับใช

คนยากจน คนที่ช วยเหลือตัวเองไม ได 
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คนโงเขลาขาดความรูมีอยูรอบดาน ผูที่ได

เฝาสนทนากับพระคริสตในหองชั้นบนจะ

ออกไปเพื่อทํางานรับใชเหมือนที่พระองค

ทรงกระทาํ {CCh 302.1}

พระเยซูผู ที่ทุกคนจะคอยรับใชนั้น

เสด็จมาเปนคนรับใชของคนทั้งปวงและ

เนื่องจากวาพระองคทรงทํางานรับใชคน

ทั้งหมด คนทั้งปวงเหล านี้จะรับใช และ

เทิดพระเกียรติคืนพระองคและผูท่ีจะรวม

คุณลักษณะของพระองคและรวมสุขกับ

พระองคที่เห็นจิตวิญญาณไดรับการชวย

ใหรอดจะตองปฏิบ  ัติตามแบบอยางของการ

รบัใชทีไ่มเหน็แกตวั {CCh 301.2}

เปนพิธีเพื่อเตือนเรื่องการเสด็จมาครั้งที่
สองของพระคริสต

ในขณะที่พวกเขามาชุมนุมกันอยู

รอบโตะ พระองคตรสัดวยนํา้เสยีงเศราทีจ่บัใจ

วา “‘เรามคีวามปรารถนาอยางยิง่ทีจ่ะรบัประทาน

ปสกานีก้บัทานกอนทีเ่ราจะตองทนทกุข เรา

บอกทานทั้งหลายวาเราจะไมรับประทาน

ปสกานี้อีก จนกวาจะสําเร็จความหมายของ

ปสกานั้นในแผนดินของพระเจา’ พระองค

ทรงหยิบถวย เม่ือขอบพระคุณแลวตรัสวา

‘จงรบัถวยนีไ้ปแบงกนัดืม่ เราบอกทานทัง้หลาย

วา เราจะไมดื่มจากผลของเถาองุนอีกตอไป

จนกวาแผนดินของพระเจาจะมา’” ลูกา

22:15-18 {CCh301.3}

แตพิธีมหาสนิทไมใชเปนเวลาแหง

ความโศกเศรา นี่ไมใชจุดมุงหมายของพิธีนี้

ในขณะทีส่าวกของพระผูเปนเจามาชมุนมุกนั

อยู รอบโตะของพระองค พวกเขาจะตอง

ไมจดจําและโอดครวญถึงความบกพรอง

ของตนเอง พวกเขาจะตองไมหมกมุนอยู

กับประสบการณศาสนาในอดีต ไมวาจะเปน

ประสบการณที่ทําใหชื่นใจหรือโศกเศรา

พธิตีระเตรยีมครอบคลมุเรือ่งทัง้หมดนีไ้ปแลว

การตรวจสอบตนเอง การสารภาพบาป การ

ปรับความแตกแยกกันไดทําเสร็จส้ินไปหมด

แลว {CCh301.4}

บดันีพ้วกเขามาเพือ่เขาเฝาพระครสิต

พวกเขาจะไมยืนอยูใตเงากางเขนแตอยูใน

ความกระจางแหงความรอด เขาทั้งหลาย

จะเปดจิตวิญญาณใหแกแสงอันเจิดจาของ

ดวงอาทิตยแหงความชอบธรรม ดวยหัวใจ

ที่ชําระใหสะอาดดวยพระโลหิตประเสริฐ

ท่ีสุดของพระคริสต ตระหนักอยางเต็มที่ถึง

การทรงรวมสถิตอยูดวยของพระองค แมจะ

มองไมเห็น พวกเขาจะไดยินพระดํารัสของ

พระองควา “เรามอบสันติสุขไวกับพวกทาน

สันติสุขของเราท่ีใหกับทานนั้น เราไมไดให

อยางที่โลกให อยาใหใจของทานเปนทุกข

อยากลวัเลย” ยอหน 14:27 {CCh301.5}

ในขณะทีเ่รารบัขนมปงและนํา้องุนอนั

เปนสัญลกัษณของพระวรกายของพระครสิต

ท่ีทรงบาดเจ็บและพระโลหิตที่ไหลออก เรา

เขารวมอยู ในภาพของการสื่อสัมพันธกับ

พระองคในหองชัน้บนดวยความนกึคดิของเรา

ดปูระหนึง่วาเราเดินผานสวนทีเ่จิมดวยความ

ปวดราวทรมานของพระองค พระผูทรงแบก

บาปของโลก เราเปนพยานถึงการด้ินรนท่ี

ทาํใหเราไดการกลบัคนืดีกบัพระเจา เปนการ



362 ¤íÒá¹Ð¹íÒÊíÒËÃÑº¤ÃÔÊµ¨Ñ¡Ã

เชิดชูพระคริสตผูทรงถูกตรึงกางเขนไวใน

ทามกลางเรา {CCh 301.6}

เมื่อเรามองไปยังพระผูชวยใหรอด

ผูทรงถูกตรึงกางเขนนั้น เราจะเขาใจอยาง

เตม็ทีม่ากขึน้ถงึความยิง่ใหญและความหมาย

ของการทรงเสยีสละทีพ่ระราชาแหงสรวงสวรรค

ทรงกระทําเพื่อเรา แผนการแหงความรอด

ไดรับการเทิดพระเกียรติอยูหนาเราและการ

คดิถงึเรือ่งของกางเขนคาลวารปีลกุความรูสกึ

อันมีชีวิตและศักดิ์สิทธิ์ ในใจของเรา คํา

สรรเสริญแดพระเจาและพระเมษโปดกจะ

มีอยู ในใจของเราและบนริมฝปากของเรา

เพราะความหยิง่และการบชูาตนจะไมเตบิใหญ

ในจิตวิญญาณที่รักษาความทรงจําของภาพ

กางเขนคาลวารีไวใหสดใหมอยูเสมอ {CCh

302.1}

ขณะที่ความเชื่อคิดคํานึงถึงการทรง

เสียสละยิ่งใหญของพระผูเปนเจาของเรานั้น

จิตวิญญาณจะซึมซับกลมกลืนชีวิตฝาย

วญิญาณของพระครสิตเขามาไว จิตวญิญาณ

นั้นจะได  รับกํา ลังทางวิญญาณจากพิธี

มหาสนทิทกุครัง้ พิธนีีก้อใหเกดิการเชือ่มตอ

ที่กระตือรือรนซึ่งจะทําใหผูเชื่อติดสนิทกับ

พระครสิตและดวยประการฉะนีจ้งึตดิสนทิกบั

พระบิดา ในนัยพิเศษเปนการเชื่อมระหวาง

มนุษยที่ต องการพึ่งพระเจ ากับพระเจ า

{CCh 302.2}

พิธีมหาสนิทชี้ไปยังการเสด็จมาครั้ง

ที่สองของพระคริสต พิธีนี้จัดใหมีขึ้นเพื่อ

คอยเก็บรักษาความหวังนี้ใหเดนชัดอยูใน

จิตใจของพวกสาวก ในเวลาใดท่ีพวกเขา

ชุมนุมรวมกันเพื่อรําลึกถึงการสิ้นพระชนม

ของพระองคแลว พวกเขาจะเลาใหฟงใหม

อีกครั้งวา “แลวพระองคทรงหยิบถวย เมื่อ

ขอบพระคุณแลว ก็ทรงสงใหพวกเขาตรัสวา

‘จงรับไปด่ืมทุกคนเถิด เพราะวานี่เปนโลหิต

ของเราอันเปนโลหิตแหงพันธสัญญาที่หลั่ง

ออกเพือ่ยกบาปโทษคนจาํนวนมาก เราบอก

ทานทั้งหลายวา เราจะไมดื่มจากผลของ

เถาองุนนี้อีกตอไปจนกวาจะถึงวันนั้น ท่ีเรา

จะดืม่กบัพวกทานอกีในแผนดนิแหงพระบดิา

ของเรา’” มัทธิว 26:27-29 ในความทุกข

ลาํบากพวกเขาทัง้หลายไดพบการประโลมใจ

ในความหวงัของการเสดจ็กลบัมาของพระเปนเจา

สําหรับพวกเขาแลวพระดํารัสที่วา “เมื่อใด

ที่พวกทานกินขนมปงและดื่มจากถวยนี้

ทานก็ประกาศการวายพระชนมขององค

พระผูเปนเจา จนกวาพระองคจะเสด็จมา”

1 โครินธ 11:26 นั้นล้ําคาเหนือคําพูดใดๆ

{CCh 302.3} 

ส่ิงเหลานี้เปนเรื่องท่ีเราตองไมลืม

เด็ดขาด เราตองถนอมรักษาความรักของ

พระเยซูที่มีอํานาจการควบคุมไวใหสดใหม

ในความทรงจํา พระคริสตทรงสถาปนาพิธีนี้

เพ่ือบอกใหเรารูสึกถึงความรักของพระเจา

ทีส่าํแดงเพือ่เราแลว การประสานเขารวมเปน

หนึ่งระหวางจิตวิญญาณของเรากับพระเจา

เกดิขึน้ไมไดนอกจากโดยทางพระครสิต การ

ประสานเขาดวยกนัและความรกัระหวางพีน่อง

กับพี่นองจะตองเชื่อมติดเขาดวยกันและ

ทําใหคงอยูอยางนิรันดรโดยความรักของ

พระเยซู และไมมีส่ิงใดท่ีนอยกวาความตาย
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ของพระคริสตจะทําใหความรักของพระองค

เกิดผลในเรา เปนเพราะความตายของ

พระองคที่ทําใหเรามองไปยังการเสด็จมา

ครั้งที่สองดวยความสุขได การทรงเสียสละ

ของพระองคเปนศนูยกลางความหวงัของเรา

เราตองยดึความเชือ่ของเราไวในความหวงันี้2

{CCh 302.4}

R

(1) Ev 273; (2) DA 643-661.
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พระคมัภรีกลาววา “เขาทัง้หลายควร

อธิษฐานอยูเสมอและไมออนระอาใจ” ลูกา

18:1 และหากจะมเีวลาใดทีเ่ขารูสกึวาพวกเขา

ตางตองการคําอธิษฐานมากที่สุด เวลานั้น

ก็คือ เวลาที่รู สึกออนกําลังและดูเสมือนวา

ชีวิตของเขานั้นกําลังจะหลุดพรากจากไป

ผูที่มีสุขภาพดีไมปวยไข มักจะลืมนึกถึง

พระเมตตาคณุอนัประเสรฐิทีพ่ระเจาประทาน

อยางตอเนื่องแกพวกเขาในทุกคืนวัน ตลอด

ปแลวปเลาเสมอมา แตพวกเขากลับมิได

ถวายคําสรรเสริญแดพระเจาในพระคุณของ

พระองค แตเม่ือความเจบ็ไขไดปวยไดเขามา

เยือน พวกเขาจะระลึกถึงพระเจาขึ้นมาใน

ทันที เม่ือมนุษยตกอยูในสภาพท่ีออนกําลัง

พวกเขาก็จะรูสึกถึงความจําเปนที่ตองไดรับ

ความชวยเหลือจากพระเจา และพระเจา

ผูทรงกอปรดวยพระเมตตาคณุของเรา มเิคย

ทรงเบือนพระพักตรไปจากจิตวิญญาณที่

แสวงหาความชวยเหลือจากพระองคอยาง

จริงใจ พระองคทรงเปนที่ลี้ภัยของเราท้ังใน

ยามเจบ็ไขเชนเดยีวกบัในเวลาทีเ่ราสขุสบาย

{CCh 303.1}

พระคริสตยังทรงดํารงเปนแพทย

พระองคเดิมผูทรงกอปรดวยพระทัยกรุณา

เฉกเชนเดียวกับเม่ือครั้นที่พระองคทรง

ประกอบพระราชกิจของพระองคในโลก

พระองคทรงมีพระโอสถท่ีรักษาทุกโรคภัย

ไดและทรงมีฤทธิ์อํานาจในการฟนฟูผูที่ออน

ระอา ในยุคนี้สาวกทั้งหลายของพระองคจะ

อธิษฐานเผื่อคนที่เจ็บปวยดวยความจริงจัง

เหมือนดังเชนสาวกท้ังหลายในย ุคกอนได

อธิษฐาน และคนปวยยอมจะหายโรคเพราะ

“การอธิษฐานดวยความเชื่อจะรักษาผูปวย

ใหหายโรค” ยากอบ 5:15 เรามฤีทธิเ์ดชของ

พระวิญญาณบริสุทธิ์และเรามีความมั่นใจใน

ความเชือ่ดวยความชืน่ชมยนิดทีีเ่ราสามารถ

ทูลขอตอพระเจาถึงพระสัญญาของพระองค

พระสัญญาขององคพระผูเปนเจาที่กลาววา

“พวกเขาจะวางมือบนคนเจ็บคนปวย แลว

คนเหลานั้นจะหายโรค” มาระโก 16:18 ใน

ยุคนี้เราวางใจในพระสัญญานี้ไดเทาๆ กับ

ในยคุของเหลาอคัรสาวก พระสญัญานีท้าํให

เหลาบุตรของพระเจาไดรับสิทธิพิเศษจาก

พระองคและเราควรทีจ่ะมคีวามเชือ่และยดึมัน่

ในทุกๆ ส่ิงท่ีมีอยูในพระสัญญานั้น ผูรับใช

ของพระคริสตจะเปนผูแทนในพระราชกิจ

ของพระองค และพระองคทรงมพีระประสงค

ท่ีจะไดสําแดงฤทธิ์อํานาจในการรักษาของ

พระองคโดยอาศัยพวกเขา โดยกําลังใน

ความเชื่อของเรา เรามีหนาที่ต องนําคน

เจ็บปวยและผูท่ีตองทนทุกขทรมานมาหา

พระเจา และควรสอนคนเหลานัน้ใหมคีวามเชือ่
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ในพระองคผู ทรงเปนแพทยผู ประเสริฐ

{CCh 303.2}

เงื่อนไขของการอธิษฐานเพื่อไดรับ
คําตอบ

เราจะอางความสําเร็จสมบูรณของ

พระสัญญาของพระองคไดก็ตอเม่ือเราได

ดาํเนินชวีติดวยการเชือ่ฟงตามพระวจนะของ

พระองคเทานั้น ผูประพันธพระธรรมสดุดีได

กลาวไววา “ถาขาพเจาไดบมความชัว่ไวในใจ

องคเจานายจะไมทรงสดบั” สดดุ ี66:18 หาก

เรามไิดยอมเชื่อฟงในพระวจนะของพระองค

อยางสิน้สดุใจ พระสญัญาของพระองคทีม่ตีอ

เรากม็อิาจทีจ่ะสาํเรจ็สมบรูณลงได {CCh 303.3}

ในพระวจนะของพระเจา เราไดรบัการ

แนะนําเกี่ยวกับการอธิษฐานไวเปนพิเศษ

เพื่อใหคนปวยไดหายโรค แตการอธิษฐาน

เชนนี้มีความสําคัญเปนอยางยิ่ง จึงไมควร

อธิษฐานโดยมิไดคิดไตรตรองใหรอบคอบ

เสียกอน ในการอธิษฐานเพื่อใหหายโรคนั้น

หลายครั้งสิ่งที่เรียกกันวา การอธิษฐานดวย

ความเชือ่จงึกลบักลายเปนเพยีงแคการ “ลอง

เชื่อดู” เทานั้น การอธิษฐานดวยการขาด

ความเชื่อที่แทจริงเชนน้ี จึงไมบังเกิดผล

{CCh 303.4}

มีหลายคนนําโรคภัยมาสูตนเองดวย

การทําตามใจชอบ พวกเขามิไดดําเนินชีวิต

ตามกฎแหงธรรมชาต ิหรอืตามหลกัการของ

ความบรสิทุธิอ์ยางเครงครดั สวนคนอืน่ๆ ได

เพิกเฉยละเลยตอกฎเกณฑในดานสุขภาพ

ดวยนิสัยของการกิน การดื่ม การแตงกาย

หรือการทํางาน บอยครั้งที่ความประพฤติ

ในทางที่ชั่วรายบางประการเปนบอเกิดของ

ความออนแอของรางกายหรือจิตใจ หาก

คนเหลานี้ไดรับพระพรในดานสุขภาพที่ดี

ก็จะยังคงดําเนินชีวิตดวยการลวงละเมิดตอ

กฎแหงธรรมชาติและบทบัญญัติในฝาย

จิตวิญญาณของพระเจาอยางไมใสใจตอไป

เชนเดิม ดวยการอางเหตุผลวาหากพระเจา

ทรงโปรดใหพวกเขาหายจากโรคดวยการ

ตอบคําอธิษฐานของเขาแลว พวกเขาก็

ยอมจะมีเสรีภาพที่จะดําเนินนิสัยที่ไมถูก

สุขลักษณะเหลานี้ต อไปเหมือนเดิมและ

หมกมุนในความอยากเหลานั้นอยางไมตอง

ยับยั้งชั่งใจ หากพระเจาจะทรงกระทําการ

อัศจรรยโดยการชวยเ หลือคนเหลานี้ใหหาย

จากโรคและมสีขุภาพทีด่ ีกเ็ทากบัวาพระองค

ทรงสนบัสนนุบาป {CCh 304.1}

เป นการสูญเสียแรงงานอยางไร 

ประโยชนที่จะสอนใหคนหันไปพึ่งพระเจา

ในฐานะแพทยผู ทรงเยียวยารักษาโรคภัย

ไขเจบ็โดยไมสอนพวกเขาใหละทิง้การกระทาํ

ที่เปนอันตรายตอสุขภาพ เพื่อที่จะไดรับ

พระพรจากพระองคในการตอบคําอธิษฐาน

พวกเขาจะตองละเลกิการกระทาํในสิง่ทีช่ัว่ราย

และเรยีนรูทีจ่ะประกอบการด ีสิง่ทีอ่ยูรอบขาง

จะตองถกูสขุลกัษณะและชวยในการสงเสรมิ

สขุภาพ อปุนสิยัในชวีติตองถกูตอง พวกเขา

ตองดําเนินชีวิตตามบทบัญญัติของพระเจา

ทั้งทางฝายรางกายและจิตวิญญาณ {CCh

304.2}

คนท้ังหลายท่ีปรารถนาจะหายโรค
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และมีสขุภาพทีด่ดีวยการอธษิฐานนัน้ จะตอง

มคีวามเขาใจอยางแจมแจงวาการลวงละเมดิ

ตอบทบญัญตัขิองพระเจาทัง้ทางฝายรางกาย

และจิตวิญญาณนั้นเปนความผิดบาป และ

เพือ่ทีจ่ะรบัพระพรของพระองค พวกเขาตอง

สารภาพความผดิบาปและละทิง้ความผดิบาป

เหลาน้ันเสยีกอน {CCh 304.3}

พระคัมภีรไดก ลาวแกเราวา “ทานจง

สารภาพบาปตอกันและกัน และจงอธิษฐาน

เผื่อกันและกัน เพื่อทานทั้งหลายจะไดรับ

การรักษาโรค คําวิงวอนของผูชอบธรรมน้ัน

มพีลงัมากและเกดิผล” ยากอบ 5:16 สาํหรบั

ผูทีข่อใหคนอืน่ๆอธษิฐานเผือ่ใหเขาหายจากโรค

เขาควรจะคิดอยางน้ีวา “เราไมสามารถที่จะ

อานจติใจหรอืทราบเรือ่งเรนลบัทีม่อียูในชวีติ

ของทานได สิ่งเหลาน้ีตัวของทานเองและ

พระเจาเทานัน้ทีท่รงทราบ หากทานจะกลบัใจ

เสียใหมจากความผิดบาปของทาน ก็เปน

หนาทีข่องทานเองทีจ่ะสารภาพถึงบาปเหลานัน้”

เราตองทลูสารภาพตอพระครสิตถงึความผดิบาป

อันเปนการลับที่เราไดกระทํา พระองคเพียง

ผู เดียวที่ทรงเปนคนกลางเชื่อมระหวาง

พระเจากบัมนุษย เพราะ “ถาใครทาํบาป เรา

ก็มีผูชวยทูลขอพระบิดาเพ่ือเรา คือพระเยซู

คริสตผู ทรงเที่ยงธรรมนั้น” 1 ยอหน 2:1

ความผดิบาปทกุๆ อยางเปนการกระทาํผดิตอ

พระเจาและเราจะตองสารภาพความผดิบาป

นั้นตอพระองคโดยทางพระคริสต ทุกความ

ผิดบาปที่กระทําอยางเปดเผยตองสารภาพ

อยางเปดเผย ถาเราไดกระทาํผดิตอผูใด เรา

ก็ควรที่จะสารภาพความผิดตอผู นั้น ถา

ผูหนึง่ผูใดปรารถนาทีจ่ะหายโรคไดกระทาํผดิ

ดวยการพูดกลาวรายตอผูอื่น หากเขาได

หวานความแตกราวและกอความวุนวายขึน้มา

ภายในครอบครัว กบับานใกลเรือนเคยีง หรือ

ในครสิตจกัร และไดกอใหเกดิความบาดหมาง

และแตกแยก หากดวยการกระทาํอนัใดทีเ่ขา

ไดชักนําคนอื่นๆ ใหหลงกระทําผิดบาป เขา

จะตองสารภาพความผิดเหลานั้นตอพระเจา

และตอคนท้ังหลายท่ีเขาไดทําผิดไป “ถาเรา

สารภาพบาปของเรา พระองคทรงซื่อสัตย

และเที่ยงธรรมก็จะทรงโปรดยกบาปของเรา

และจะทรงชําระเราใหพนจากการอธรรม

ทัง้สิน้” 1 ยอหน 1:9 {CCh 304.4}

เมือ่ความผดิไดรบัการแกไขใหถูกตอง

แลว เราจึงจะสามารถอธิษฐานทูลขอดวย

ความเชือ่อยางสงบโดยทลูความตองการของ

ผูปวยตอองคพระผูเปนเจาตามทีพ่ระวญิญาณ

ของพระองคทรงนําเรา พระองคทรงรูจักชื่อ

ของทุกคน และทรงหวงใยทุกคนเหมือน

กับวาในโลกนี้ไมมีใครอื่นอีกที่พระองคจะ

ประทานพระบตุรอนัเปนทีร่กัของพระองคให

เพราะความรกัของพระเจานัน้สดุแสนยิง่ใหญ

และมิเคยผันแปรตลอดชั่วนิรันดร ผูปวยจึง

ควรไดรบัการหนนุใจใหวางใจในพระองคและ

ใหมจิีตใจท่ีเบกิบาน ความวติกกงัวลในตัวเอง

มักจะเปนสาเหตุทําใหเกิดความออนแอและ

เกิดโรคภัยไขเจ็บ ถาพวกเขาสลัดความ

เศราหมองและความรูสึกหดหูใหพนไปเสีย

จากจิตใจ โอกาสหายจากโรคก็จะมีมากขึ้น

เพราะ “พระเนตรของพระยาหเวหอยูเหนือ

ผูทีย่าํเกรงพระองค เหนอืผูทีห่วงัในความรกั



Í¸ÔÉ°Ò¹à¼×èÍ¼ÙŒ»†ÇÂ 367

มัน่คงของพระองค” สดดุ ี33:18 {CCh 304.5}

ในการอธิษฐานเผื่อคนที่เจ็บปวยน้ัน

เราควรจดจาํไววา “เราไมรูวาควรจะอธษิฐาน

ขออยางไร” โรม 8:26 เราไมทราบวาพระพร

ทีเ่ราอยากไดนัน้เปนสิง่ดทีีส่ดุหรอืไม เพราะ

ฉะนัน้ ในคําอธษิฐานของเราควรจะมคีวามคดินี้

รวมอยูดวย “ขาแตองคพระผูเปนเจา พระองค

ทรงทราบถงึความลบัทกุเรือ่งของจติวญิญาณ

พระองคทรงรูจักคุนเคยกับคนเหลานี้เปน

อยางดี พระเยซูผูทรงทูลขอตอพระบิดาเพื่อ

เรา พระองคไดทรงยอมสละพระชนมของ

พระองคเพื่อเขาทั้งหลาย ความรักของ

พระองคที่มีตอคนเหลานี้นั้นสุดแสนยิ่งใหญ

มากมายยิง่กวาความรกัของพวกเราทีจ่ะมไีด

เพราะฉะนั้น หากจะเปนไปเพื่อจักไดถวาย

สงาราศีแดพระองคและเพื่อประโยชนของ

ผูที่เจ็บปวยนี้ ขาพระองคทั้งหลายไดทูลขอ

ในนามของพระเยซู เพื่อคนท่ีเจ็บปวยจะได

หายจากโรค แตหากมใิชนํา้พระทยัของพระองค

ที่จะใหพวกเขาไดหายปวย ขาพระองคทั้ง

หลายขอทูลใหพระคุณของพระองคไดเปน

เครื่องเลาโลมจิตใจและขอใหพระองคไดทรง

รวมสถติเพือ่ชวยประคองเขาไวและคอยชวย

เหลือในเวลาที่เขาไดรับความทุกขทรมาน”

{CCh 305.1}

พระเจาทรงทราบถงึเบือ้งปลายตัง้แต

จุดเริ่มตน พระองคทรงทราบถึงจิตใจของ

มนุษยทุกคน พระองคทรงสามารถที่จะอาน

ความเรนลับทุกประการที่ซอนอยูในจิตใจ

พระองคทรงทราบวาบคุคลทีเ่ราทลูขออธษิฐาน

นั้นจะสามารถทนตอความทุกขทรมานได

หรอืไมหากเขาจะมชีวีติอยูรอดตอไป พระองค

ทรงทราบวาชีวิตของเขานั้นจะนําความสุข

หรือความทุกขมาสูตัวเองและสูโลกหรือไม

น่ีจึงเปนเหตุผลที่วา เมื่อเราทูลออนวอนขอ

ดวยจิตใจที่รอนรน เหตุใดเราจึงควรที่จะ

พูดวา “แตอยางไรก็ดี อยาใหเปนไปตามใจ

ขาพระองค แตใหเปนไปตามพระทัยของ

พระองค” ลูกา 22: 42 เม่ือพระเยซูทรง

อธิษฐานทูลขอในสวนเกทเสมนี พระองค

ทรงกลาวถึงถอยคําท่ีพระองคไดทรงยอม

ใหทุกส่ิงนั้นไ ดเปนไปตามนํ้าพระทัยและ

พระปญญาของพระเจาวา “โอพระบิดาของ

ขาพระองค ถาเปนไดขอใหถวยนี้เลื่อนพน

ไปจากขาพระองคเถิด” มัทธิว 26:39 และ

หากถอยคําเหลานี้เปนถอยคําที่เหมาะสม

ท่ีพระบุตรของพระเจาไดตรัสแลว ถอยคํา

เหลานีจ้ะยิง่เหมาะสมสาํหรบัเราผูเปนมนษุย

ผูทีย่งัคงมคีวามผดิบาปจะตองกลาวมากมาย

สกัเพยีงใด {CCh 305.2}

สิง่ทีเ่ราควรปฏบิตัอิยางหนกัแนนกค็อื

เราตองมอบความปรารถนาของเราไวภายใต

นํ้าพระทัยของพระบิดาผูทรงสถิตในสวรรค

ผูทรงมีพระปญญาอันล้ําเลิศ และวางใจใน

พระองคอยางแทจริงในสารพัดสิ่ง หากเรา

ไดทูลขอตามนํ้าพระทัยของพระองค เราจึง

รูแนวาพระเจาจะทรงสดับฟงเรา แตการทูล

ขอโดยจิตใจที่มิไดออนนอมถอมตนลงนั้นไม

ถูกตอง คําอธิษฐานของเราตองมิใชเปนการ

ออกคาํสัง่ แตเปนการวงิวอนขอความกรณุา

{CCh 305.3}
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มีผู ปวยหลายรายท่ีพระเจาทรงใช

ฤทธิ์อํานาจของพระองคในการฟนฟูใหหาย

จากโรค แตมใิชทกุคนจะหายจากโรค หลายคน

ไดลวงหลบัไปในพระเยซ ูยอหนในขณะทีอ่ยู

บนเกาะปทโมสไดรับพระดํารัสสั่งใหเขียน

ไววา “คนทัง้หลายทีต่ายในองคพระผูเปนเจา

กเ็ปนสขุ และพระวญิญาณตรสัวา ‘จรงิอยาง

นั้น พวกเขาไดหยุดพักจากการตรากตรํา

ของเขา เพราะการงานท่ีพวกเขาไดทําน้ัน

จะติดตามเขาไป’” วิวรณ 14:13 จากขอ

พระคัมภีรนี้เราจะเห็นไดวา ถาคนปวยมิได

หายจากโรคนั้น เราก็มิควรที่จะตัดสินวา

เพราะพวกเขาขาดความเชื่อแตอยางใด

{CCh 305.4}

เราทกุคนตางปรารถนาทีจ่ะใหพระเจา

ไดตอบคําอธิษฐานตรงตามที่เราขอและใน

ทันทีทันใด และมักจะถูกทดลองใหทอถอย

หมดกาํลงัใจเม่ือคาํตอบนัน้ลาชาหรอืคาํตอบ

นั้นมิไดเปนไปตามที่เราไดคาดหวังไว แต

พระเจาทรงมีพระปญญาอนัลํา้เลศิและพระองค

ทรงมีพระคุณความดีเกินกวาท่ีจะทรงตอบ

คําอธิษฐานของเราในเวลาและตามวิธีที่เรา

ปรารถนาเสมอไป พระองคจะทรงกระทํา

การใหแกเราไดมากยิ่งกวาและดีเลิศยิ่งกวา

การทําใหความปรารถนาของเราบรรลุผล

และเพราะเหตุที่เราสามารถที่จะไววางใจใน

พระปญญาและความรักของพระองคได เรา

จึงมิควรที่จะทูลขอใหพระองคตองทรงยอม

กระทําตามใจของเรา แตเราควรจะแสวงหา

ที่จะเขาใจถึงพระประสงคของพระองคและ

กระทําใหสําเร็จตามพระประสงคนั้น ความ

ปรารถนาและสวนไดสวนเสียของเราจึง

มิควรเปนสิ่งที่เหนือไปกวานํ้าพระทัยของ

พระองค ประสบการณที่ทดสอบความเชื่อ

เหลานี้เปนประโยชนแกเรา จากการทดลอง

เหลานี้สําแดงใหประจักษวาความเชื่อของ

เรานั้นจริงแทและจริงใจหรือไม ตั้งอยู บน

พระวจนะของพระเจาเพยีงอยางเดยีว หรอืวา

อยูกับสถานการณซึ่งคลอนแคลนและไมแน

ไมนอน ความเชื่อจะมีกําลังเขมแข็งโดยการ

กระทาํ เราตองปลอยใหความอดทนทําหนาท่ี

ใหสมบรูณ และตองระลกึไวเสมอวามพีระสญัญา

อนัประเสรฐิมากมายในพระคมัภีรสําหรบัผูที่

ปรนนบิตัริบัใชองคพระผูเปนเจา {CCh 305.5}

มิใชทุกคนจะเขาใจถึงหลักเกณฑ

เหลานี้ หลายคนที่ปรารถนาในพระเมตตา

คณุขององคพระผูเปนเจาเพือ่ทีจ่ะใหพระองค

ไดทรงรักษาเขาใหหายจากโรคนั้นคิดวาเขา

จะตองไดรับคําตอบจากพระเจาตรงตามท่ี

เขาไดทูลขออธิษฐานในทันที หากเขาไมได

รับการตอบคําอธิษฐานเขาก็จะคิดวาเพราะ

พวกเขานั้นขาดความเชื่อ ดวยเหตุนี้ ผูที่อยู

ในสภาพที่ออนแอเพราะความเจ็บปวยจึง

สมควรท่ีจะไดรับคําแนะนําท่ีมีความเขาใจ

อยางชัดเจน เพื่อพวกเขาจะไดปฏิบัติตัวได

อยางถกูตอง เขาไมควรละเลยทีจ่ะบอกกลาว

ใหมติรสหายไดทาํหนาที่ๆ  จะตองทาํตอหลงั

จากที่เขาจากไป หรือมองขามการใชวิธีการ

ทางธรรมชาติเพื่อชวยใหเขาไดหายจากโรค

{CCh 306.1}

บอยครัง้มกัมอีนัตรายจากขอผดิพลาด

ที่จุดนี้ โดยเชื่อวาพวกเขาจะไดรับการรักษา



ใหหายเพราะพระเจาทรงตอบคําอธิษฐาน

บางคนจงึกลวัทีจ่ะทาํอะไรทีแ่สดงถงึการขาด

ความเชื่อ แตพวกเขาไมควรละเลยในการ

จัดเตรียมภารกิจท่ีจําเปนใหพรอมเหมือน

กับวาพวกเขากําลังจะตองตายจากไป และ

พวกเขาไมควรกลัวท่ีจะกลาวถอยคําที่ชวย

ปลุกปลอบจิตใจหรือคําสั่งเสียตามความ

ปรารถนาของพวกเขาแกผูที่เขารักในเวลา

สดุทายของชวีติทีเ่หลอือยู {CCh 306.2}

คนปวยทัง้หลายทีป่รารถนาจะหายโรค

โดยการอธษิฐาน ไมควรปฏเิสธทีจ่ะใชวธิกีาร

ในการบาํบดัรกัษาใดๆ ท่ีสามารถจะเขาถงึได

การใชวิธีการในการรักษาตางๆ ท่ีพระเจา

ไดทรงจัดเตรียมไวใหเพื่อที่จะรักษาบรรเทา

ความเจ็บปวดทรมานและเพื่อชวยฟ นฟู

สภาพรางกายใหกลับคืนสู สภาพปกติน้ัน

ไมถือวาเปนการหยอนในความเชื่อ การ

รวมมือกับพระเจาและการนําตัวเองไปอยูใน

สภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมเพือ่ชวยใหหายปวย

ไดเร็วขึ้นนั้นก็ไมถือวาเปนการหยอนใน

ความเชื่อ ทั้งนี้เพราะพระเจาประทานความ

สามารถใหกับมนุษยไดมีความรูในเรื่องของ

กฎตางๆ ทีก่อใหเกดิและธาํรงชวีติ พระองค

ประทานความรูนีใ้หแกเราเพือ่ทีเ่ราจะสามารถ

นํามาใชได เราจึงควรที่จะใชทุกๆ วิธีการใน

การรักษาโดยใชประโยชนอยางเต็มท่ี และ

ปฏิบัติใหสอดคลองไปกับกฎแหงธรรมชาติ

และบทบัญญัติฝายรางกายเพื่อที่จะชวย

เยียวยารักษาความเจ็บปวย เมื่อเราได

อธิษฐานเพื่อใหคนปวยไดหายจากโรค เรา

ก็จะกระทํากิจดวยกําลังท่ีมากยิ่งขึ้น เราจะ

ขอบพระคุณพระเจาในสิทธิพิเศษท่ีเราได

รวมงานกับพระองค และทูลขอใหพระองค

ทรงอวยพระพรใหกับวิธีการในการบําบัด

รักษาที่พระองคทรงจัดเตรียมไวใหแกเรา

{CCh 306.3}

เรามีพระสัญญาในพระวจนะของ

พระเจาทีท่รงอนญุาตใหเราไดใชวธีิการตางๆ

ในการบําบัดรักษา กษัตริยเฮเสคียาหแหง

ประเทศอสิราเอลประชวรและผูเผยพระวจนะ

ของพระเจาไดนาํขาวมาทลูวาพระองคจะตอง

สิ้นพระชนม พระองคทรงรองทูลขอตอองค

พระผูเปนเจา และองคพระผูเปนเจาไดทรง

สดบัฟงคาํอธิษฐานของผูรบัใช พระองคจงึได

สงผูเผยพระวจนะมาทลูกษัตรยิเฮเสคยีาหวา

พระเจาทรงโปรดใหพระองคไดมีอายุยืนยาว

ตอไปอกีสบิหาป ในการนี ้พระเจาอาจจะตรสั

คําเพียงคําเดียวกษัตริยเฮเสคียาหก็จะทรง

หายประชวรไดในทนัท ีแตพระองคทรงรบัสัง่

ถึงคําแนะนําท่ีประทานไวใหเปนพิเศษดังนี้

วา “ใหเอามะเดื่อกอนมา และแปะไวที่พระ

ยอด เพื่อพระองคจะหายประชวร” อิสยาห

38:21 {CCh 306.4} 

เมื่อเราอธิษฐานเพื่อใหผูปวยไดหาย

จากโรคภัยนั้น ไมวาจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม

ขออยาใหเราไดสูญเสียความเชื่อในพระเจา

ถาเราจะตองเผชญิกบัการสญูเสยีคนทีเ่รารกั

ขอใหเราไดยอมรับในความทุกขระทมนั้น

โดยระลึกวาพระหัตถของพระบิดาจะทรง

สวมกอดเราไว แตเมือ่ผูปวยหายกลบัเปนปกติ

เราก็จะตองไมลืมวาผูที่ไดรับพระเมตตาคุณ

ที่ทรงโปรดรักษาใหหายนั้น ไดมีสัญญาใน
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พระคณุทีผ่กูพนัเขาไวกบัพระผูสราง เมือ่คน

โรคเรือ้นสบิคนไดรบัการรกัษาใหหายแลว มี

เพียงคนเดยีวเทานัน้ทีไ่ดกลบัไปเฝาพระเยซู

และถวายสรรเสริญแดพระองค ขออยาให

เราเปนเหมือนคนโรคเรื้อนทั้งเกาคนที่จิตใจ

ของพวกเขามไิดสมัผสัถงึพระเมตตาคณุของ

พระเจา “ของประทานท่ีดแีละเลิศทุกอยางนัน้

มาจากเบ้ืองบน คือมาจากพระผูสรางแหง

บรรดาดวงสวาง ในพระองคไมมกีารแปรปรวน

หรอืเงาของการเปลีย่นแปลง” ยากอบ 1:171

{CCh 306.5}

R

(1) MH 225-233.
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พนัธกจิสุขภาพ [Medical missionary

work หมายถงึการประกาศขาวประเสรฐิดาน

สุขภาพ] เปนงานบุกเบิกของขาวประเสริฐ

เปนประตูซึ่งความจริงสําหรับยุคอาศัยเพื่อ

เปนทางเขาสู ครัวเรือนจํานวนมากมาย

ประชากรของพระเจาตองเปนผู ประกาศ

ขาวประเสริฐดานสุขภาพที่จริงใจ เพราะ

พวกเขาตองเรียนรูท่ีจะทํางานรับใชความ

ตองการของทั้งจิตวิญญาณและรางกาย

ผูรบัใชของเราตองแสดงออกถงึความไมเหน็

แกตัวที่ใสบริสุทธิ์ที่สุดเหมือนเชนที่พวกเขา

ออกไปรักษาผู  เจ็บปวยดวยความรู และ

ประสบการณท่ีไดจากการทาํงานในภาคปฏบิตัิ

ในขณะที่พวกเขาไปตามบานพวกเขามี

โอกาสเขาถงึจติใจของคนมากมาย หลายคน

จะไดยินถึงเรื่องขาวประเสริฐซึ่งนอกเหนือ

จากวิธีนี้ก็ไมมีทางจะสัมผัสพวกเขาไดเลย

การสาธติหลกัการของการปฏริปูทางสขุภาพ

จะกาํจดัอคตทิีม่ตีอการประกาศของเราออกไป

พระเจาพระผูทรงเปนนายแพทยใหญทรง

เปนผูกอตั้งพันธกิจสุขภาพ พระองคจะทรง

อวยพระพรทกุคนทีข่วนขวายในการประกาศ

ความจรงิสาํหรบัยคุ {CCh 308.1}

การรกัษาทางกายเชือ่มโยงกบัพนัธกจิ

ของการประกาศขาวประเสรฐิ เมือ่พระครสิต

ทรงจดัสงสา  วกออกไปทาํงานประกาศครัง้แรก

น้ัน พระองคทรงกําชับพวกเขาวา “จงไป

พลางประกาศพลางวา ‘แผนดินสวรรคมา

ใกลแลว’ จงรักษาคนเจ็บปวยใหหาย จง

ทาํใหคนตายแลวเปนขึน้ จงทาํใหคนโรคเรือ้น

หายสะอาดและจงขับผีออก ทานทั้งหลาย

ไดรับเปลาๆ ก็จงใหเปลาๆ” มัทธิว 10:7, 8

{CCh 308.2}

พระมหาบัญชาของพระเจ  านั้น

ไมจําเปนตองแกไขเปล่ียนแปลง วิธีของ

พระคริสตในการนาํเสนอความจริงไมสามารถ

ทีจ่ะปรับปรุงไดอกี พระผูชวยใหรอดประทาน

บทเรียนในทางปฏิบัติใหแกสาวก ดวยการ

สอนใหพวกเขาถึงวิธีท่ีจะทําใหจิตวิญญาณ

ยินดีในความจริง พระองคทรงเห็นใจกับ

ผูท่ีออนเปล้ีย แบกภาระหนักและถูกกดขี่

พระองคทรงใหอาหารแกคนหิวและทรง

รักษาคนเจ็บปวย พระองคทรงเดินทาง

ประกอบการดอียูตลอดเวลา ดวยคณุความดี

ที่พระองคทรงประกอบกิจโดยพระดํารัส

แหงรกัและกจิทีเ่มตตาของพระองค พระองค

ทรงแปลความหมายของพระกิตติคุณใหแก

มนษุย {CCh 308.3}

พระราชกิจของพระคริสตเพื่อมนุษย

ยังไมเสร็จส้ิน ยังคงดําเนินตอไปในวันนี้

ดวยลักษณะเดียวกันนี้ทูตของพระองคจะ

เทศนาเรือ่งของขาวประเสรฐิและแสดงความรกั
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ที่เป ยมดวยความสงสารของพระองคแก

จติวญิญาณทีก่าํลงัสญูหายและพนิาศไดเหน็

ดวยความใสใจอยางไมเหน็แกตวัตอผูทีต่องการ

ความชวยเหลอื พวกเขาจะตองแสดงออกถงึ

ความจรงิของขาวประเสรฐิในทางปฏบิตั ิงาน

ที่จะตองทํามีมากกวาเพียงแคการเทศนา

การประกาศใหโลกเชือ่พระเจาเปนพระราชกจิ

ที่พระเจาทรงโปรดประทานใหแกผู ที่เดิน

หนาไปในพระนามของพระองค พวกเขาตอง

ทํางานรวมมือกับพระคริสต เปดเผยใหแก

คนเหลานัน้ทีพ่รอมจะพนิาศใหเหน็ถงึความรกั

อนันุมนวลและเปยมดวยความเมตตาสงสาร

ของพระองค พระเจาทรงเรยีกคนเปนพนัมา

ทํางานเพื่อพระองค ไมใชโดยการเทศนาให

กับผู ที่รู ความจริงสําหรับเวลานี้ แตเตือน

ผูทีไ่มเคยไดยนิขาวสดุทายแหงความเมตตา

ขอใหคุณทํางานดวยหัวใจที่เปยมดวยความ

จริงใจเพื่อจิตวิญญาณ ใหลงแรงทํางานใน

ดานพันธกิจสุขภาพ ดวยการทําเชนน้ีคุณ

จะเขาถึงหัวใจของประชาชนและจะปูทางให

กบัการประกาศความจรงิทีเ่ปนกจิจะลกัษณะ

มากยิง่ขึน้1 {CCh 308.4}

ใหจัดตั้งขึ้นเปนสถาบัน
มีสถานที่อยูมากมายที่ตองการขาว

ประเสริฐดานพันธกิจสุขภาพ จึงตองไปตั้ง

หนวยงานขนาดเล็กกันที่นั่น พระเจาทรง

จัดใหแซนนีเทเรียม [สถานพักฟ นที่อยู 

ทามกลางธรรมชาติ] ของเราใหเปนชองทาง

เขาถึงคนชนชั้นระดับสูงและชนชั้นระดับ

ลาง คนรํ่ารวยและคนยากจน จะตองบริหาร

จัดการเพื่อใหผลของงานปลุกความสนใจ

ของผูคนใหเขาถงึเรือ่งของขาวสารทีพ่ระเจา

ประทานมาใหแกโลก2 {CCh 309.1}

การปรนนิบัติดูแลทางฝายกายและ

ฝายจิตวิญญาณจะตองผสานเขาดวยกัน

เพื่อนําคนท่ีเจ็บปวยใหวางใจในอํานาจของ

พระเจาผู ทรงเปนแพทยแหงสรวงสวรรค

ผูที่ในขณะใหการบําบัดดูแลท่ีเหมาะสมอยู

นัน้จะอธษิฐานขอพระคณุแหงการรกัษาของ

พระคริสตไปดวย จะกอใหเกิดแรงดลใจใน

สมองของผูปวย การกระทําของคนเหลานี้

จะเปนแรงบันดาลใจใหแกผูที่คิดวาสภาพ

ของตวัเองนัน้สิน้หวงั {CCh 309.2}

นี่คือเหตุผลวาทําไมจึงจะตองตั้ง

แซนนีเทเรียมของเราขึ้นมา--ทั้งนี้ก็เพื่อให

กําลังใจแกผูส้ินหวังดวยการเอาคําอธิษฐาน

แหงความเชื่อเขามาผสานกันกับการรักษา

ทีเ่หมาะสมรวมทัง้การแนะนาํการดาํเนนิชวีติ

ทัง้ฝายกายและฝายจติวญิญาณอยางถกูตอง

โดยการปรนนบิตัริบัใชเชนนี ้จะมคีนมากมาย

กลับใจ แพทยในแซนนีเทเรียมของเราจะ

ตองนําเสนอขาวประเสริฐของการรักษา

จิตวญิญาณใหไดอยางชดัเจน3 {CCh 309.3}

เปนงานบุกเบิกของขาวประเสริฐ
หากต องการยกระดับมาตรฐาน

ฝายศีลธรรมในประเทศใดก็ตามที่จะไดรับ

การทรงเรยีกใหไปรบัใช เราตองเริม่ดวยการ

แกไขนสิยัฝายกายของพวกเขา4 {CCh 309.4}

พันธกิจสุขภาพจะนําขาวประเสริฐ

ของการปลดปลอยออกจากความทุกข 
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ทรมานมาใหกับมนุษยชาติ เปนงานบุกเบิก

ของขาวประเสรฐิ เปนการนาํขาวประเสรฐิมา

ลงมือปฏบิตั ิเปนการเปดเผยพระเมตตาคณุ

ของพระครสิต สาํหรบัพนัธกจินีม้คีนตองการ

มากและโลกเปดรับใหกับพันธกิจนี้ พระเจา

ประทานใหคนทัง้หลายเขาใจถงึความสาํคญั

ของพันธกิจสุขภาพแลว และพ้ืนที่ใหมๆ ก็

นาจะรุกเขาไปไดทันที จากนั้นพันธกิจของ

การรับใชจะเปนไปตามขั้นตอนของพระเยซู

นั่นคือการรักษาผูปวยใหหาย คนท่ีตกทุกข

ไดยากอยางนาสงสารจะไดรบัพระพร5 {CCh

309.5}

คุณจะเผชิญหนากับอคติมากมาย

ความกระตือรือร นจอมปลอมและความ

ศรัทธาจอมปลอมมากมาย แตในพ้ืนที่ทั้ง

ภายในประเทศและในดินแดนตางถ่ิน คุณ

จะพบหัวใจของคนมากมายเกินกวาที่คุณ

เคยคาดคิดมากอนที่พระเจาทรงเตรียมไว

และพวกเขาจะรองดวยความชื่นชมยินดี

ถึงขาวของพระเจาท่ีเสนอใหแกพวกเขา6

{CCh 309.6}

ดิฉันไมเคยมองพันธกิจสุขภาพเปน

อยางอื่นนอกจากเหมือนกับความสัมพันธ

ของหนาที่ของแขนที่มีตอรางกายในการ

ทํางาน พันธกิจการประกาศขาวประเสริฐ

เปนองคกรที่จะประกาศความจริงและมุ ง

ดําเนินตอไปขางหนาเพ่ือคนปวยและคนท่ี

สขุสบาย นีค่อืกาย พนัธกจิสขุภาพเปนแขน

และพระครสิตทรงเปนศรีษะอยูเหนอืทัง้หมด

พระเจาทรงเปดเผยใหดิฉันมองในลักษณะนี้

{CCh 309.7}

ใหคุณเริ่มลงมือปฏิบัติงานดานพันธ

กิจสุขภาพดวยเครื่องมือสะดวกตางๆ ที่หา

ไดใกลตัว แลวคุณจะพบวาวิธีนี้จะมีชองทาง

เปดออกสาํหรบัใหคณุจดักลุมอานพระคมัภรี

ดวยกัน พระบิดาบนสวรรคจะจัดวางใหคุณ

ประสานติดตอกับผูที่ตองการรูวิธีที่จะรักษา

คนเจ็บปวยของเขาท้ังหลาย ใหนําส่ิงท่ีคุณ

รูมาใชรักษาผูปวย ดวยเหตุนี้ คนปวยจะได

รับการบรรเทาและคุณจะมีโอกาสนําอาหาร

แหงชีวิตมาใหจิตวิญญาณที่หิวกระหาย7

{CCh 309.8}

เปนภาระงานท่ีทุกคนจะตองรวมสามคัคี
กนั

ศาสนาจารยของขาวประเสรฐิตองเขา

รวมงานดานพันธกิจสุขภาพซึ่งดิฉันเห็นวา

เปนสายงานที่จะทลายอคติที่มีอยูในโลกซึ่ง

ตอตานความจรงิ {CCh 310.1}

ศาสนาจารยของขาวประเสรฐิจะทํางาน

ไดผลเปนสองเทาหากเขาเขาใจวธิกีารรกัษา

โรค {CCh 310.2}

การเขาหาคนในที่ๆ  อยูของเขา ไมวา

พวกเขาจะมีฐานะใด สภาพของพวกเขาจะ

เปนเชนไรและชวยพวกเขาในทุกวิถีทางเทา

ท่ีจะทําได นี่แหละคือพันธกิจการประกาศ

ขาวประเสรฐิ บางครัง้อาจารยอาจตองเขาไป

ยังบานของคนปวยและพูดวา “ผมพรอมที่

จะชวยคุณและจะพยายามทําดีท่ีสุดเทาท่ี

จะทําได ผมไมใชแพทยแตเปนศาสนาจารย

และผมชื่นชอบที่จะปรนนิบัติรับใชผู ปวย

และคนที่ตกอยูในความทุกขยาก” ผูที่ปวย
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ทางกายแทบทุกคนจะเปนคนปวยทางฝาย

จิตวิญญาณดวย และเม่ือจิตวิญญาณปวย

กายกจ็ะปวยดวย {CCh 310.3}

จะตองไมแบงแยกพันธกิจของการ

ชวยจิตวิญญาณใหรอดออกจากพันธกิจ

สขุภาพ นายแพทยทีร่กัษาโรคจะตองทาํงาน

อยางเสมอภาครวมกันกับศาสนาจารยและ

ดวยความกระตือรือรนและอยางละเอียด

ถีถ่วนเพือ่ความรอดจากบาปของจติวญิญาณ

รวมทัง้ทีจ่ะนาํรางกายกลบัคนืมาสูสภาพเดมิ

บางคนทีม่องไมเหน็ขอดขีองการฝกเยาวชน

ใหเปนแพทยของทั้งใจและกายนั้นจะพูดวา

ไมควรเอาเงินถวายสิบลดไปสนับสนุนพวก

คนทํางานดานพันธกิจสุขภาพผูท่ีอุทิศเวลา

เพื่อรักษาผูปวย เพื่อโตกับประโยคเชนนี้

ดิฉันไดรับการชี้แนะใหพูดวาเราไมควรมีใจ

ที่คับแคบเกินไปจนไมอาจรับความจริงของ

สถานการณได ศาสนาจารยของขาวประเสรฐิ

ที่เปนทั้งผูรับใชในดานพันธกิจสุขภาพที่มี

ความสามารถรักษาความเจ็บปวยทางฝาย

กายไดจะเปนคนทํางานที่มีประสิทธิภาพ

มากกวาผูทีท่าํงานเชนนีไ้มได การรบัใชของ

เขาในการเปนศาสนาจารยขาวประเสริฐก็จะ

สมบรูณยิง่ขึน้ {CCh 310.4}

พระเจาทรงประกาศไวแลววา แพทย

ที่จบมาทางดานนี้จะเขาไปยังเมืองของเราที่

คนของเราเขาไมถงึ ใหพวกเขาสอนขาวของ

การปฏิรูปสุขภาพ เรื่องนี้จะสงอิทธิพลตอ

ประชาชน {CCh 310.5}

หลักการของพระคัมภีรที่นําเสนอ

โดยแพทยที่ชาญฉลาดจะมีน้ําหนักตอคน

มากมาย ผูที่ควบรวมงานการแพทยกับงาน

รับใชการประกาศของเขาเขาดวยกันจะเกิด

ประสิทธิภาพและพลังในงาน ประชาชนเอง

จะตดัสินยกยองผลงานของเขา {CCh 310.6}

แพทยของเราควรทํางานในลกัษณะนี้

พวกเขากําลังทํางานของพระเจาเม่ือเขา

ทํางานเปนผูประกาศพระกิตติคุณ สอนให

คนรักษาจิตวิญญาณดวยวิธีของพระเยซู

แพทยทุกคนควรรู วิธีอธิษฐานดวยความ

เชื่อเผื่อผูปวยรวมทั้งวิธีใหการรักษาอยาง

ถูกตอง ในเวลาเดียวกันเขาควรทํางานเปน

ศาสนาจารยคนหนึง่ของพระเจาเพือ่สอนการ

สํานึกผิดและการกลับใจและความรอดจาก

บาปของจติวญิญาณและกาย งานทีค่วบรวม

เขาดวยกันเชนนี้จะทําใหประสบการณของ

เขาขยายใหกวางขึ้นและทําใหอิทธิพลของ

เขากวางขวางยิง่ขึน้ {CCh 310.7}

พนัธกจิสขุภาพจะเปดประตไูปสูความจรงิ
มีสายงานหลายแขนงที่พยาบาล

มิชช่ันนารีจะสานตอได พยาบาลที่ผ าน

การฝกอบรมมาอยางดีจะมีโอกาสเขาไปยัง

ครอบครัวและหาทางปลุกความสนใจความ

จริงใหเกิดขึ้น ในแทบทุกชุมชนจะมีคน

จาํนวนมากทีไ่มเขารวมการประชมุใดๆ ของ

ศาสนา หากจะนาํขาวประเสรฐิไปใหพวกเขา

เราจะตองนาํไปทีบ่านของพวกเขา บอยครัง้

การบรรเทาความตองการทางฝายกายจะเปน

ชองทางเดยีวทีจ่ะเขาถงึพวกเขาได ในขณะที่

พยาบาลมิชชั่นนารีดูแลคนปวยและบรรเทา

ความทุกขยากของคนยากจน พวกเขา
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จะพบโอกาสมากมายทีจ่ะอธษิฐานกบัพวกเขา

อานพระวจนะของพระเจาใหพวกเขาฟง พดู

เรือ่งของพระผูชวยใหรอด พวกเขาอธษิฐาน

รวมกนัและเผือ่คนทีไ่มมกีาํลงัใจทีจ่ะควบคมุ

ความอยากทีต่ณัหาไดทาํลายไปแลว พวกเขา

นาํความหวงัเขามายงัชวีติของผูพายแพและ

ทอแทใจได ความรักอันไมเห็นแกตัวของ

พวกเขาแสดงออกดวยความเมตตาทีไ่มเหน็

แกประโยชนสวนตนจะทาํใหคนทีก่าํลงัตกอยู

ในความทุกขยากเหลาน้ีเชื่อในความรักของ

พระครสิตไดงายยิง่ขึน้ {CCh 311.1}

ดิฉันไดรับการเปดเผยใหเห็นวา

พันธกิจสุขภาพจะคนพบวาตรงจุดตํ่าสุด

ของความเสื่อมโทรมตกตํ่า ยังมีคนท่ีเคย

มีปญญาลํ้าเลิศ มีความเปนเลิศทางดาน

คณุสมบตัมิากมายทีเ่ราจะไปชวยกอบกูดวย

วิธีที่เหมาะสมใหพนจากสภาพความตกตํ่า

แสนลึกเหลานี้ เราตองนําเสนอความจริง

ในพระเยซูไวอยูเบ้ืองหนาพวกเขาหลังจาก

ที่ไดดูแลพวกเขาดวยความเห็นอกเห็นใจ

และสนองความขัดสนทางฝายกายแลว

พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงประกอบกิจและ

รวมมือกับตัวแทนที่เป นมนุษยซึ่งกําลัง

ชวยเหลอืจติวญิญาณเหลานีแ้ละจะมบีางคน

ที่ซาบซื้งใจในรากฐานที่อยูบนศิลาสําหรับ

ความเชือ่ทางศาสนาของพวกเขา {CCh 311.2}

มอืขวาใชเปดประตเูพือ่ใหรางกายหา

ทางเขาไปได นี่เปนงานสวนหนึ่งที่พันธกิจ

สุขภาพจะตองทํา สวนใหญแลวจะเปนการ

ปูทางเพื่อรับความจริงเพื่อยุคปจจุบันนี้

กายที่ไมมีมือจะไรประโยชน เมื่อใหเกียรติ

แกรางกายก็ตองใหเกียรติแกมือที่ชวยงาน

ดวย มือเปนเครื่องมือที่สําคัญอยางยิ่ง หาก

ขาดมือรางกายกจ็ะทําอะไรไมได ดงันัน้รางกาย

ที่ปฏิบัติอยางไมใยดีตอมือขวา ปฏิเสธที่จะ

ใหความชวยเหลือจะกระทําการใดใหสําเร็จ

ไมได {CCh 311.3}

การดํารงชีวิตตามคําสอนของขาว

ประเสริฐและคงรักษาหลักการเหลานี้ไวเปน

กลิน่ของชวีติทีน่าํไปสูชวีติ ประตทูีป่ดตายให

กบัผูทีไ่ดแตเทศนาเทานัน้จะเปดใหกบัพนัธกจิ

สุขภาพท่ีทําดวยความชาญฉลาด พระเจา

ทรงเขาถงึหวัใจทีไ่ดรบัการบรรเทาจากความ

ทกุขทรมานทางกาย เมลด็แหงความจรงิถกู

หวานลงไปในความคิดของเขา และพระเจา

ทรงเปนผูรดนํา้ อาจตองใชความอดทนอยางสงู

กอนทีเ่มลด็นัน้จะเผยใหเหน็ออกมาวามชีวีติ

แตในทีส่ดุกจ็ะงอกและเกดิผลไปสูชวีตินรินัดร8

{CCh 311.3}

R
(1) CH 497-499; (2) CH 501; (3) MM 248; (4) CH 505; (5) MM 239; (6) CH 502; (7) MM 237, 239;

(8) MM 238-247.
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8

อาจมกีารถามขึน้มาวา เราตองไมไป

เชือ่มสมัพนัธกบัชาวโลกใชไหม? เราตองยดึ

พระวจนะของพระเจาเปนแนวทางของเรา

ความสัมพันธใดๆ กับผูที่ไมมีความเชื่อและ

ผูไมเชื่อซึ่งยังบงชี้วาเราเปนสวนหนึ่งของ

พวกเขานั้นพระวจนะไดหามไว เราจะตอง

ออกมาและแยกตัวจากพวกเขา เราตอง

ไมเอาตัวเราไปเชื่อมโยงกับคนเหลาน้ันใน

แผนงานของพวกเขาไมวาในกรณีใด แตเรา

ก็จะตองไมดํารงชีวิตอยูอยางโดดเดี่ยว เรา

ตองประกอบการดีทางโลกเทาท่ีเราพอจะ

ทาํได {CCh 312.1}

พระคริสตประทานแบบอยางของ

เรือ่งนีแ้กพวกเราแลว เมือ่พระองคไดรบัเชญิ

ใหไปรวมรับประทานอาหารกับคนเก็บภาษี

และคนบาป พระองคไมทรงปฏิเสธ เพราะ

ไมมีทางอื่นที่จะเขาถึงคนเหลานี้ไดนอกจาก

ดวยการคลุกคลีกับพวกเขา แตในทุกโอกาส

พระองคทรงเริม่การสนทนาดวยหวัขอทีป่ลกุ

ความสนใจเรื่องนิรันดรกาลขึ้นในความคิด

ของพวกเขา พระองคทรงเชิญชวนพวกเราวา

“จงสองสวางแกคนท้ังปวง เพื่อวาเมื่อเขา

ทั้งหลายไดเห็นความดีที่ทานทํา พวกเขา

จะไดสรรเสริญพระบิดาของทานผูสถิตใน

สวรรค” มทัธวิ 5:161 {CCh 312.2}

สงัคมของผูทีไ่มเชือ่จะไมทาํอนัตราย

เราหากเราไปคบคาสมาคมกับพวกเขาดวย

เปาหมายของการนาํพวกเขาเพือ่มาเชือ่มตอ

กับพระเจาและเรามีจิตวิญญาณที่เขมแข็ง

พอจะตานแรงชักจูงของพวกเขาได {CCh

312.3}

พระครสิตเสดจ็มายงัโลกเพือ่ชวยโลก

เพื่อเชื่อมมนุษยที่ลมลงในบาปกับพระเจา

ผูทรงเปนองคนรัินดร ผูติดตามของพระคริสต

จะตองเปนชองทางของความสวาง ธํารง

รกัษาการสือ่สมัพนัธกบัพระเจา พวกเขาตอง

ถายทอดพระพรท่ีไดรับการเลือกสรรแลว

จากสวรรคตอใหผูที่ตกอยูในความมืดและ

ความผิด ความชั่วในยุคของเอโนคไมได

ทําใหเขาเปรอะเปอนไป แลวทําไมเราจะ

ตองเปรอะเปอนในยุคของเราดวยละ? แต

เราจะทําตัวเหมือนพระอาจารยของเราได

ดวยการเหน็ใจมนษุยชาตทิีต่กทกุขทรมานอยู

สงสารคนที่ดอยโอกาสและเห็นอกเห็นใจ

อยางใจกวางตอความรูสึกและความขัดสน

ของคนยากจน คนตกทุกขและคนสิ้นหวัง2

{CCh 312.4}

ดิฉันอธิษฐานขอใหพี่นองของดิฉัน

ตระหนักวาขาวของทูตสวรรคองคที่สาม

มีความหมายตอพวกเราอยางมากย่ิงและ

การถือรักษาวันสะบาโตที่แทจริงจะตอง

เปนเครื่องหมายแบงแยกผูที่ปรนนิบัติรับใช
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พระเจาออกจากผู ที่ไมปรนนิบัติพระองค

ขอใหผู ที่ง วงเหงาและไมใสใจจงตื่นเถิด

{CCh 312.5}

พวกเราไดรับการทรงเรียกใหเปน

คนบริสุทธิ์และเราควรระมัดระวังหลีกเลี่ยง

การกอใหเกิดความรู สึกวาเราจะคงรักษา

คุณสมบัติพิเศษของความเชื่อนี้ของเราไว

หรือไมนั้นเปนเรื่องไมสําคัญ สัญญาผูกมัด

อันเครงขรึมของการยึดอยูกับความจริงและ

ความชอบธรรมใหมากยิ่งขึ้นอยู กับเราใน

ยุคนี้มากกวาในอดีต เสนแบงแยกระหวาง

ผูที่ถือรักษาพระบัญญัติของพระเจากับผูที่

ไมถอืรกัษานัน้ไดเปดเผยใหเหน็ชดัเจนอยาง

ไมผิดพลาด เราตองถวายเกียรติพระเจา

อยางมีสติ กระทําการอยางขันแข็งที่จะใช

ทกุวถิทีางทีจ่ะคงรกัษาพนัธสญัญาของความ

สัมพันธกับพระองค เพื่อเราจะรับพระพร

ของพระองคได เปนพระพรท่ีจําเปนเหลือ

เกนิสาํหรบัประชากรทีถ่กูทดลองอยางสาหสั

{CCh 312.6}

การทําใหคนคิดวาความเชื่อของเรา

ศาสนาของเราไมมอีาํนาจครอบครองเหนอืชวีติ

ของเราเปนการหลูพระเกียรติของพระเจา

อยางยิง่ ดวยการทาํเชนนีเ้ราหนัออกไปจาก

พระบญัญตัขิองพระองค ซึง่เปนชวีติของเรา

ทําใหเราปฏิเสธวาพระองคทรงเปนพระเจา

ของเราและเราเปนประชากรของพระองค3

{CCh 313.1}

การพูดกับศาสนาจารยและกลุมของ
นกิายอ่ืนๆ

คุณอาจมีโอกาสไปพูดในคริสตจักร

อื่นๆ เพื่อทําใหโอกาสเหลานี้ดีย่ิงขึ้น ให

จดจําพระดํารสัของพระผูชวยใหรอดทีต่รสัไว

วา “จงเฉลยีวฉลาดเหมอืนง ูและไมมพีษิมภียั

เหมือนนกพิราบ” อยาปลุกความเกลียดชัง

ของศัตรูดวยการพูดคําปราศรัยที่ปรักปรํา

ตเิตยีน การทาํเชนนีจ้ะปดประตไูมใหความจริง

ไดเขาไป จะตองนําเสนอขาวสารท่ีชัดเจน

แตตองคอยปกปองการกอใหเกิดความ

ขัดแยง ยังมีจิตวิญญาณมากมายที่จะตอง

ชวยใหรอด หลีกเลี่ยงคําพูดที่เกรี้ยวกราด

ใชคําพูดและการกระทําที่ฉลาดเพื่อนําไปสู

ความรอด เปนตัวแทนของพระคริสตใหแก

ทุกคนท่ีคุณสัมผัส ทําใหทุกคนมองเห็นวา

เทาของคณุสวมใสรองเทาทีเ่ตรยีมพรอมเพือ่

ขาวประเสริฐแหงสันติสุขและความยินดีแก

มวลมนุษย เราจะเห็นผลอันมหัศจรรยหาก

เรากาวเขาสูงานทีเ่ปยมลนดวยพระวญิญาณ

ของพระคริสต การทรงชวยจะมาตามที่เรา

ตองการหากเราจะดาํเนนิไปขางหนาในความ

ชอบธรรม ในพระเมตตาคุณและในความรัก

ความจรงิจะมชียัและจะไดแบกชยัชนะออกไป4

{CCh 313.2}

เรามีงานอีกชิ้นหนึ่งที่ต องทําเพื่อ

ศาสนาจารยของครสิตจกัรอืน่ๆ พระเจาทรง

ปรารถนาที่จะใหพวกเขาไดรับความรอด

เหมอืนเชนพวกเรา พวกเขาจะไดชวีติอมตะ

โดยความเชือ่และการเชือ่ฟงเทานัน้ เราตอง

ทํางานเพื่อคนเหลานี้ดวยความจริงใจเพื่อ
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เขาทัง้หลายจะไดรบัชวีติอมตะนี ้พระเจาทรง

ประสงคใหพวกเขามีสวนในพันธกิจพิเศษ

สาํหรบัเวลานี ้พระองคทรงประสงคใหพวกเขา

อยู ทามกลางคนเหลาน้ันเพ่ือแจกอาหาร

ใหบาวอื่นๆ ตามเวลา (มัทธิว 24:45) แลว

ทาํไมพวกเขาจงึไมควรเขามารวมทาํพนัธกจินี้

ดวยเลา? ศาสนาจารยของเราควรหาทาง

เขาใกลศาสนาจารยของคริสตจักรนิกายอื่น

อธิษฐานเผื่อและรวมกับคนเหลานี้ ผู ซึ่ง

พระครสิตทรงทลูขอเผือ่พวกเขาดวย หนาที่

รับผิดชอบอันสําคัญเปนของพวกเขา ใน

ฐานะที่เปนผูสื่อขาวของพระคริสต เราควร

แสดงออกถึงความสนใจที่จริงใจและซาบซึ้ง

ตอผูเลีย้งฝงูแกะเหลานี้5 {CCh 313.3}

ศาสนาจารยของเราตองรบังานพเิศษนี้

ขึน้มาเปนหนาทีข่องตนเองในการทาํงานเผือ่

พวกเขา ศาสนาจารยของเราตองไมขัดแยง

กับพวกเขา แตใหถือพระคัมภีรไวในมือและ

ออนวอนใหพวกเขาศึกษาพระวจนะ หาก

ทําเชนนี้แลวจะมีศาสนาจารยมากมายที่ใน

เวลานี้เทศนาอยางผิดๆ จะเทศนาความจริง

สาํหรบัยคุนี้6 {CCh 313.4}

R

(1) GW 394; (2) 5T 113; (3) 7T 108; (4) Ev 563, 564; (5) 6T 77, 78; (6) Ev 562.
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อัครทูตสรุปไวอยางชัดเจนถึงทาทีที่

ผูเชื่อควร  ปฏิบัติตอผูมีอํานาจฝายปกครอง

วา “พวกทานจงยอมเชื่อฟงผูมีสิทธิอํานาจ

เพราะเหน็แกองคพระผูเปนเจา ไมวาผูนัน้จะ

เปนจักรพรรดิผูมีอํานาจ หรือจะเปนบรรดา

ผูวาราชการเมอืงทีจ่กัรพรรดสิงไปใหลงโทษ

ผูทําชั่วและยกยองผูทําดี เพราะพระเจาทรง

ประสงคจะใหพวกทานระงับความโงของคน

โฉดเขลาดวยการทําดี จงดําเนินชีวิตอยาง

คนมีเสรีภาพ แตอยาใชเสรีภาพนั้นเปน

ขออางเพื่อทําความชั่ว แตจงดําเนินชีวิต

อยางผูรับใชของพระเจา จงใหเกียรติทุกคน

จงรกัพวกพีน่อง จงยาํเกรงพระเจา จงถวาย

เกียรติแดจักรพรรดิ” 1 เปโตร 2:13-171

{CCh 314.1}

ยังมีคนอยูเหนือเราทําหนาที่เปน

ผู ปกครองและมีกฎหมายที่ ใช ปกครอง

ประชาชน หากไมมีกฎหมายเหลานี้แลว

สภาพของโลกจะยํา่แยกวาทีเ่ปนอยูในเวลานี้

กฎหมายบางฉบับนั้นดี บางฉบับก็ไม ดี

กฎหมายที่ไมดีมีเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ กระน้ันเรา

ยังมาไมถึงจุดอับ แตพระเจาจะทรงคํ้าชู

ประชากรของพระองคใหอดทนยนืหยดัมัน่คง

และดําเนินชีวิตไดตามหลักการพระวจนะ

ของพระเจา2 {CCh 314.2}

ดิฉันเห็นวาเปนหนาท่ีของเราท่ีจะ

ปฏิบัติตามกฎหมายทั้งหมดของบานเมือง

เรา นอกเสยีจากวากฎหมายเหลานัน้ขดัแยง

กับพระบัญญัติล้ําเลิศกวาท่ีพระเจาตรัสดวย

พระสุรเสียงอันดังจากภูเขาซีนาย และ

ตอมาทรงสลักดวยนิ้วพระหัตถของพระองค

ลงบนแผนศลิา “เราจะบรรจธุรรมบญัญตัขิอง

เราไวในจิตใจของเขาและเราจะจารึกมันไว

ในดวงใจของพวกเขา และเราจะเปนพระเจา

ของพวกเขา และพวกเขาจะเปนประชากร

ของเรา” ฮีบรู 8:10 ผูใดที่มีพระบัญญัติของ

พระเจาจารึกอยูในหัวใจจะเชื่อฟงพระเจา

มากกวาเชือ่ฟงมนษุยและในไมชาจะไมเชือ่ฟง

มนุษยทุกคนที่หันเหแมเพียงนอยนิดจาก

พระบญัญตัขิองพระเจา ประชากรของพระเจา

ทีไ่ดรับการสัง่สอนโดยการดลใจของความจริง

และนําโดยจิตสํานึกท่ีดีจะดํารงชีวิตอยูดวย

พระวจนะทุกคําของพระเจานั้นจะยึดถือ

พระบัญญัติของพระเจาที่จารึกไวในหัวใจวา

เปนอํานาจที่พวกเขายอมรับและยินดีที่จะ

ถือปฏิบัติตาม พระปญญาและอํานาจของ

พระบัญญัติของพระเจานั้นยิ่งใหญที่สุด3

{CCh 314.3}

รฐับาลในสมยัทีพ่ระเยซทูรงดํารงชพี

อยู นั้นเสื่อมโทรมและกดขี่ทารุณ รอบทิศ

มีแตเสียงรองของการเคี่ยวเข็ญ การขูดรีด

ความไมยอมผอนปรนและความโหดเหี้ยม
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ที่ทารุณ แตกระนั้นพระผู ช วยใหรอดไม

พยายามปฏิรูปการเมือง พระองคไมโจมตี

การกดขีข่องบานเมอืงหรอืประณามศตัรขูอง

ประเทศ พระองคไมขัดขวางอํานาจหรือการ

บริหารของผูที่อยูในอํานาจ พระองคผูทรง

เปนแบบอยางของเราทรงไมยอมของแวะ

กับการปกครองทางโลก ไมใชเปนเพราะ

พระองคไมทรงใยดีตอความทุกขยากของ

มนุษยแตเปนเพราะการแกไขปญหาไมได

อยูในวิธีการของมนุษยและการแกไขเพียง

ภายนอกเทานั้น เพื่อใหเกิดผลดี การรักษา

ตองเขาถึงมนุษยแตละคนและหัวใจตองบ ัง

เกดิใหม4 {CCh 314.4}

ครั้งแลวครั้งเลา พวกเขาทูลขอให

พระคริสตตัดสินปญหาทั้งทางกฎหมายและ

การเมอืง แตพระองคทรงปฏิเสธทีจ่ะแทรกแซง

เรื่องของทางโลก พระคริสตประทับอยูใน

โลกของเราในฐานะผูนําของอาณาจักรฝาย

จติวญิญาณซึง่พระองคเสดจ็มาเพือ่สถาปนา

เปนอาณาจักรแหงความชอบธรรม คําสอน

ของพระองคอธิบายหลักการอันสูงสงและ

บริสุทธิ์ที่ปกครองอาณาจักรนี้ พระองคทรง

สาํแดงวาความเทีย่งธรรมและพระเมตตาคณุ

และความรักเปนอํานาจที่ควบคุมอาณาจักร

ของพระยาหเวห5 {CCh 314.5}

คนสอดแนมเขามาหาพระองคดวย

ความจริงใจที่   มองเห็นไดอยางชัดเจน พวก

เขาทําเปนวามีความปรารถนาที่จะรูหนาที่

ของตน พดูวา “ทานอาจารย เราทราบอยูวา

ทานกลาวและสั่งสอนแตความจริง ไมเคย

เห็นแกหนาใคร แตสั่งสอนทางของพระเจา

จรงิๆ การสงสวยใหแกซซีารนัน้ควรหรอืไม”

ลกูา 20:21, 22 {CCh 315.1}

คําตอบของพระคริสตไมใชเปนการ

ตอบเลี่ยงแตตอบคําถามอยางตรงไปตรงมา

พระหตัถของพระองคทรงถอืเงนิเหรยีญของ

ประเทศโรมัน บนเหรียญเงินนั้นมีพระนาม

และพระฉายาลักษณของจักรพรรดิซีซาร

พระองคทรงเปดเผยวาเนื่องจากพวกเขา

อาศัยอยูในความคุมครองของอํานาจการ

ปกครองของประเทศโรมัน พวกเขาจะตอง

ยอมอยูภายใตอาํนาจทีป่ระเทศนีป้กครองอยู

ตราบใดที่อํานาจของพวกเขาไมขัดแยงกับ

หนาทีใ่นระดบัทีส่งูขึน้ {CCh 315.2}

เมื่อพวกฟารีสีได ยินคําตอบของ

พระคริสต “พวกเขาก็ประหลาดใจ จึงละ

พระองคไวและกลบัไป” มทัธวิ 22:22 พระองค

ทรงตําหนิความหนาซื่อใจคดของพวกเขา

และการทกึทกัอางขึน้มาเองและการทาํเชนนี้

พระองคทรงระบหุลกัการยิง่ใหญขึน้หลกัการ

หนึ่ง เปนหลักการที่กําหนดขอบเขตหนาที่

ของมนษุยทีม่ตีอการปกครองฝายรฐับาลและ

หนาท่ีของเขาท่ีมีตอพระเจาไวอยางชัดเจน6

{CCh 315.3}

การกลาวคําสัตยปฏิญาณ
ดิฉันเห็นวาบุตรของพระเจาบางคน

ทําผิดในเรื่องของการกลาวคําสัตยปฏิญาณ

ซาตานฉวยโอกาสในเรือ่งนีแ้ละกดขีพ่วกเขา

และเอาเงนิของพระเจาไปจากพวกเขา ดฉินั

เหน็วาพระดาํรสัของพระเจาทีว่า “อยาสาบาน

เลย” ไมไดเกี่ยวของกับการสาบานของศาล
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“จรงิกจ็งวาจรงิ ไมกว็าไม คาํพูดทีเ่กนิกวานี้

มาจากความชั่ว” มัทธิว 5:34, 37 เรื่องน้ี

เกี่ยวโยงกับการสนทนาทั่วไป บางคนใช

ภาษาพูดโออวดเกินไป บางคนสาบานดวย

ชีวิตของพวกเขาเอง สวนคนอื่นๆ สาบาน

ดวยศีรษะของเขาเอง--พูดวาตราบท่ีเขามี

ชีวิตอยู แนฉันใด ตราบเทาเขามีศีรษะอยู

แนฉันใด บางคนอางสวรรคและโลกมาเปน

พยานวาบางเรื่องเปนจริงเชนนั้นเชนนี้

บางคนคาดวาพระเจาจะมาฟาดใหเขาออกไป

จากการมชีวีติอยูหากสิง่ทีพ่ดูเปนเรือ่งไมจรงิ

การสาบานทั่วไปเชนนี้เปนสิ่งที่พระเยซูทรง

เตอืนสาวกไมใหทาํ {CCh 315.4}

ดิฉันเหน็วาพระเจายงัทรงมพีระราชกจิ

บางอยางท่ีจะกระทาํกบักฎหมายของแผนดนิ

ในขณะที่พระเยซูประทับในพระวิหาร ผูปกครอง

และประชาชนยงัสมัผสัถงึพระวญิญาณทีท่รง

ยับยั้งพวกเขาอยู แตซาตานควบคุมฝูงคน

สวนใหญของโลกอยูและหากไมใชเปนเพราะ

กฎหมายของบานเมืองแลวเราคงจะประสบ

ความทกุขยากมากมาย ดฉัินไดรบัการเปดเผย

ใหเหน็วาหากเปนเรือ่งทีจ่าํเปนแลวและพวก

เขาถูกสั่งใหไปเปนพยานตามกฎหมาย จะ

ไมเปนการลวงละเมดิพระวจนะของพระเจาเลย

ทีจ่ะใหบตุรทัง้หลายของพระองคเอาพระเจา

มาเปนพยานวาสิ่งที่เขาพูดเปนความจริง

และไมพูดอยางอื่นนอกจากความจริง {CCh

315.5}

ดฉินัมองวาหากมผีูใดในโลกทีจ่ะเปน

พยานไดอยางคงเสนคงวาภายใตคําสาบาน

แลว บคุคลนีจ้ะตองเปนครสิเตยีน เขาดาํรงชวีติ

อยูภายใตความกระจางของพระพักตรของ

พระองค เขาเติบใหญขึ้นในพระกําลังของ

พระองค และเมื่อมีเรื่องสําคัญที่จะตองให

กฎหมายตัดสินจะไมมีผูใดออนวอนพระเจา

ไดดีเทาคนที่เปนคริสเตียน ทูตสวรรคกําชับ

ดฉินัใหสงัเกตวาพระเจาทรงสาบานดวยการ

อางพระองคเอง7 {CCh 315.6}7

ความตื่นเตนเรื่องการเมือง
ผูทีส่อนพระคมัภรีในครสิตจกัรและใน

โรงเรียนของเราไมมีเสรีภาพท่ีจะรวมแสดง

ความลําเอียงเพื่อสนับสนุนหรือตอตานคน

หรอืวถิทีางการเมอืง เพราะเมือ่ทาํเชนนีพ้วก

เขาจะปลุกเราความคิดของคนอื่นขึ้นมาได

ทําใหแตละคนไปสนับสนุนทฤษฎีท่ีตนเอง

ชืน่ชอบ ทามกลางผูทีอ่างตนวาเชือ่ความจรงิ

เพื่อยุคปจจุบัน ยังมีบางคนท่ีอาจถูกยุยงให

แสดงความรูสึกของตนออกมาและเขาขาง

การเมืองที่ตนชอบ จนจะนําความแตกแยก

เขามาสูครสิตจกัร {CCh 316.1}

พระเจาทรงประสงคใหประชากรของ

พระองคฝงปญหาทางการเมอืงเสีย ในเรือ่งนี้

เงียบเอาไวจะดีที่สุด พระคริสตทรงเรียก

ผู ติดตามใหเขารวมเปนหนึ่งกับหลักการ

ของขาวประเสริฐที่บริสุทธิ์ซึ่งเปนหลักการ

ที่เปดเผยในพระวจนะของพระเจา เราเลือก

พรรคการเมืองดวยความปลอดภัยไมได

เพราะเราไมรูวาเรากาํลงัเลอืกผูใด เราไมอาจ

เขาไปรวมวางแผนทางการเมอืงอยางปลอดภยั

ได {CCh 316.2}

ผูที่เปนคริสเตียนจะเปนแขนงของ
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เถาที่แทจริงและจะออกผลชนิดเดียวกันกับ

เถา พวกเขาจะประพฤติตนอยางสอดคลอง

ในการสามัคคีธรรมแบบคริสเตียน พวกเขา

จะไมติดปายทางการเมืองแตจะติดปายของ

พระครสิต {CCh 316.3}

แลวเราควรทําอยางไรกันดี--คําตอบ

คือปลอยปญหาทางการเมอืงไป {CCh 316.4}

มีสวนองุนขนาดใหญอยูแหงหน่ึงท่ี

ตองลงแรงพรวนดินเพาะปลูก แตในขณะที่

ครสิเตยีนตองทาํงานทามกลางผูไมเชือ่ พวก

เขาจะตองไมทําตัวเหมือนชาวโลก พวกเขา

ตองไมใชเวลาพดูถงึเรือ่งการเมอืงหรอืทาํตวั

เปนนักการเมือง เพราะหากทําเชนนี้แลว

พวกเขาจะเปดโอกาสใหศัตรูเขามาและ

ทําใหเกิดความแตกแยกและความขัดแยง

{CCh 316.5}

บุตรทั้งหลายของพระเจาตองแยก

ตัวเองออกจากเรื่องการเมือง ออกจากการ

เปนพันธมิตรกับผูไมเชื่อ อยาเขาไปมีสวน

ในความขดัแยงทางการเมอืง ใหแยกตวัออก

จากโลกและหลีกเลี่ยงที่จะนําการแกงแยง

และความไมเปนระเบียบเขามายังคริสตจักร

หรือโรงเรียน ความไมเห็นพองตองกันเปน

ยาพิษฝายศีลธรรมท่ีมนุษยผูเห็นแกตัวนํา

เขามาสูระบบ8 {CCh 316.6}

ภัยอันตรายของการพูดโดยไมคิด
จงสอนใหคนทัง้ปวงทาํตามกฎหมาย

ทุกเรื่องของบานเมืองที่ไมขัดตอพระบัญญัติ

ของพระเจา9 {CCh 316.7}

หลายเรื่องที่พี่นองบางคนของเรา

พูดและเขียนไปถูกนําไปตีความเปนความ

คิดเห็นท่ีตอตานรัฐบาลและกฎหมาย เปน

เรื่องไมถูกตองท่ีปลอยตัวเราเองใหตกเปน

เหยื่อของความเขาใจผิด เปนเรื่องไมฉลาด

ในการไปหาเรื่องกับงานของผูบริหารรัฐบาล

อยูตลอดเวลา ไมใชหนาที่ของเราที่จะโจมตี

บคุคลหรอืสถาบัน เราควรใชความระมดัระวัง

อยางย่ิงเกลือกวาจะไปทําใหผูอื่นเขาใจวา

เราตอตานอาํนาจฝายปกครอง จรงิอยูทีก่าร

ตอสูของเราเปนไปในเชิงรุก แตอาวุธท่ีเรา

ใชนั้นกลับเปนสิ่งธรรมดาสามัญเชนคําพูด

ท่ีวา “พระเจาตรัสดังนี้วา” งานของเราคือ

เตรียมประชากรใหยืนหยัดอดทนจนถึงใน

วันย่ิงใหญของพระเจา เราไมควรหันเหไปสู

ทางที่จะสนับสนุนความขัดแยงและปลุกปน

การตอสูในคนท่ีไมไดมีความเชื่อของเรา

{CCh 316.8}

เวลาจะมาถงึเมือ่ศตัรจูะตอวาเราจาก

คําพูดและการกระทําท่ีไมไดใครครวญใหดี

ของพีน่องของเรา พวกเขาจะไมใชสิง่เหลานี้

เพียงเพือ่มาลงโทษผูทีพ่ดูเทานัน้แตจะกลาว

หาชาวแอดเวนตสีทัง้หมด ผูกลาวหาของเรา

จะพูดวาในวันนั้นๆ คนในหนาท่ีของเราได

พดูไวเชนนีแ้ละจึงเปนการตอตานการบรหิาร

กฎหมายของรฐับาลนี ้หลายๆ คนจะแปลกใจ

ที่เห็นหลายๆ เรื่องถูกศัตรูเก็บถนอมไวและ

จดจําเพื่อจะเปนขออางนํามาโตแยงกับเรา

หลายคนจะประหลาดใจที่ไดยินคําพูดของ

ตนเองถูกบิดเบือนจนกลายเปนความหมาย

ใหมที่ไมไดต้ังใจใหเปนเชนนั้น คนงานของ

เราจึงควรระมัดระวังในการพูดทุกเวลาและ



ในทุกสถานการณ ใหทุกคนระวังเกลือกวา

การพดูอยางไมเอาใจใสนีจ้ะนาํความทกุขรอน

มาใหกอนเวลาวิกฤตยิ่งใหญซึ่งทดสอบ

จติวญิญาณของมนษุยจะมาถงึ {CCh 317.1}

ใหเราจดจําไววาโลกจะตัดสินตัวเรา

ตามลักษณะที่เราปรากฏตัวใหเห็น ขอให

ทุกคนที่ขวนขวายเพื่อเป นตัวแทนของ

พระคริสตระวังอยาแสดงลักษณะอุปนิสัย

ที่ไมคงเสนคงวาออกมา กอนที่เราจะกาว

ออกมาอยูดานหนาอยางเต็มตัว ขอใหเรา

สํารวจดูใหแนใจวาพระวิญญาณบริสุทธ์ิจาก

เบื้องบนทรงหลั่งลงมาเหนือเราแลว เมื่อ

เปนเชนนี้ เราจะใหขาวสารที่แนวแนแตจะ

เปนขาวสารทีม่คีณุลักษณะนาตาํหนนิอยกวา

ที่บางคนเคยใหและทุกคนที่เชื่อเราจะมี

ความจรงิใจเพือ่ความรอดมากกวาของปฏปิกษ

ของเราขอใหพระเจาเปนผูตดัสนิผูทีม่อีาํนาจ

ในฝายปกครองและรัฐบาล ใหท้ังหมดอยู

ภายใตการควบคมุของพระองคเอง ดวยความ

ถอมตนและความรกั ใหพวกเราในฐานะเปน

ยามที่ซื่อสัตยปกปองหลักการแหงความจริง

ตามทีม่อียูในพระเยซู10 {CCh 317.2}

กฎหมายวันอาทิตย
อํานาจฝายศาสนาที่แสดงตนวาเปน

พันธมิตรกับสวรรคและอางวามีคุณลักษณะ

ของลูกแกะจะเปดเผยดวยการกระทําของ

ตนเองวาพวกเขามีหัวใจของพญานาคและ

ถูกปลุกป นและควบคุมโดยซาตาน เวลา

กําลังมาถึงเมื่อประชากรของพระเจาจะ

สัมผัสถึงการกดขี่ขมเหงเน่ืองจากพวกเขา

ถือรักษาวันที่เจ็ดเปนวันบริสุทธิ์ ซาตาน

ทําใหมีการเปลี่ยนแปลงวันสะบาโตดวยหวัง

จะดําเนินงานที่ต้ังเปาเหมายไวเพื่อมุงหวัง

ใหแผนการของพระเจาพายแพ มันแสวงหา

ที่จะทําใหพระบัญญัติของพระเจามีอํานาจ

ในโลกนี้น อยกว ากฎหมายของมนุษย 

คนนอกกฎหมายที่คิดจะเปลี่ยนเวลาและ

พระบัญญัติและเปนผูที่กดขี่ประชากรของ

พระเจาอยูเสมอมาจะตรากฎหมายสั่งใหถือ

รกัษาวนัทีห่นึง่ของสปัดาห แตประชากรของ

พระเจาจะตองยนืขึน้อยางมัน่คงเพือ่พระองค

และพระเจาจะทรงทาํงานในนามของพวกเขา

เพ่ือแสดงออกอยางชัดเจนวาพระองคทรง

เปนพระเจาของพระทัง้ปวง {CCh 317.3}

กฎหมายใหถือรักษาวันที่หนึ่งเปน

ผลงานของคริสตจักรที่ละทิ้งพระเจา วัน

อาทติยเปนลกูของระบอบเปปาซ ีอาณาจกัร

คริสเตียนเชิดชูวันนี้ใหสูงกวาวันพักผอน

ศักดิ์สิทธิ์ของพระเจา ไมวาในกรณีใดๆคน

ของพระเจาจะตองไมถวายเกียรติแกวันนั้น

แตดฉินัหวงัใหพวกเขาเขาใจวาพวกเขาไมได

ทําตามนํ้าพระทัยของพระเจาโดยการตาน

ความขดัแยงอยางกลาหาญเมือ่พระองคทรง

ประสงคใหพวกเขาหลีกเล่ียง ดวยเหตุนี้

พวกเขากอใหเกิดอคติที่ขมขื่นจนทําใหการ

ประกาศความจริงเปนเรื่องท่ีไมอาจทําได

อยาเดินขบวนตอตานเรื่องวันอาทิตยเพื่อ

ฝาฝนกฎหมาย หากทําเรื่องนี้ในที่หนึ่งและ

ทานถกูปราบลงไป จะมกีารทาํเรือ่งเดยีวกนั

เชนนี้ในอีกที่หนึ่ง เราใชวันอาทิตยเปนวันที่
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จะทํางานรกุคบืหนาตอไปเพื่อเปดเผยวาเรา

อยูขางพระคริสต เราตองทําดีที่สุด ทํางาน

ดวยความออนสุภาพและความถอมตน 

{CCh 317.4}

เม่ือเราอุทิศวันอาทิตยใหกับงานการ

ประกาศ จะเปนการเอาแสออกจากมือของ

พวกคลั่งที่กุมอํานาจอยู พวกเขาจะชอบใจ

หากทําใหชาวเซเวนธเดยแอดเวนตีสอด

สูขายหนา เมื่อพวกเขาเห็นวาพวกเราใช

เวลาในวันอาทิตยออกเย่ียมประชาชนและ

เปดพระคัมภีรใหพวกเขาอาน พวกเขาจะ

รูวาเปนเรื่องไรประโยชนที่จะขัดขวางงาน

ของเราดวยการออกกฎหมายวันอาทิตย 

{CCh 318.1}

เราจะใชวันอาทิตยทํางานในสาขา

ตางๆ ของเราใหคืบหนาตอไปเพ่ือบรรลุ

ความสําเร็จมากขึ้นแก พระราชกิจของ

พระเจาได ในวันน้ีเราจัดประชุมกลางแจง

และในบานได ทํางานตามบานได ผูมีหนา

ที่ เขียนหนังสือจะใชเวลาของวันนี้ เขียน

บทความของเขา ไมวาที่ใดหากเปนเรื่องที่

ทาํได ใหจดัประชมุศาสนาในวนัอาทติย ชวย

กันทําใหการประชุมเหลานี้เปนการประชุม

ที่นาสนใจอยางยิ่ง ใหรองเพลงฟนฟูใจอยาง

แทจริง และพูดดวยพลังและความมั่นใจใน

ความรักของพระผูชวยใหรอด ใหพูดเรื่อง

ของการประมาณตนและประสบการณชีวิต

จริงในเรื่องของศาสนา ในลักษณะนี้ คุณ

จะเรียนรูวิธีทํางานและเขาถึงจิตวิญญาณ

มากมาย {CCh 318.2}

ใหครูในโรงเรียนของเราอุทิศวัน

อาทิตยเพื่อการประกาศ ดิฉันไดรับการ

ชี้แนะวาการทําเชนนี้จะเอาชนะจุดประสงค

ของซาตาน ใหครูนํานักเรียนไปจัดประชุม

ใหกับผูท่ียังไมรูความจริง ดังนั้นพวกเขาจะ

ทํางานมากมายใหสําเร็จไดมากกวาที่ทําใน

วนัอืน่ๆ {CCh 318.3}

เราตองเอาความจรงิไปใหประชาชน 

เปนความจรงิทีต่รงไปตรงมาและในเชงิบวก 

แตเราจะตองนาํเสนอความจรงินีใ้นวญิญาณ

ของพระครสิต เราตองเปนลกูแกะทามกลาง

ฝูงสุนัขปา ผูที่ไมยอมเห็นแกพระคริสตใน

การทําตามคําเตือนของพระองค ผูที่ไมใช

ความอดทนและการควบคุมตนจะสูญเสีย

โอกาสอนัมคีาทีจ่ะทาํงานรบัใชพระอาจารย 

พระเจาไมเคยประทานงานของการพดูอยาง

ยืดยาวเผ็ดรอนใหแกประชากรของพระองค

เพื่อตอวาผู ที่ล วงละเมิดพระบัญญัติของ

พระองค เราจะไมไปบกุรกุครสิตจกัรอืน่ๆ ไม

วาในกรณใีดๆ ทัง้สิน้ {CCh 318.4}

เราจะตองทําเทาที่จะทําไดเพื่อขจัด

อคติที่มีอยูในความคิดของคนมากมายที่ตอ

ตานงานของเราและตอตานวันสะบาโตของ

พระคมัภรี11 {CCh 318.5}

(1) AA 522; (2) 1T 201; (3) 1T 361; (4) DA 509; (5) 9T 218; (6) DA 601-603; (7) 1T 201s-203; (8) GW 391-395:

(9) 9T 238; (10) 6T 394-397: (11) 9T 229-238. 
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ดิฉันเห็นทูตสวรรคชั่วกําลังแยงชิง

จิตวิญญาณและทูตสวรรคของพระเจากําลัง

ขดัขวางพวกมนัอยู การตอสูนัน้รนุแรงดเุดอืด

ดวยอิทธิพลพิษรายของมัน ทูตสวรรคชั่ว

ทําใหบรรยากาศเสื่อมลงและครอบงําการ

รูสึกไวของจิตวิญญาณเหลาน้ันใหขาดสติ

ทูตสวรรคศักดิ์สิทธิ์คอยเฝามองดวยความ

หวงใยและคอยขับบริวารของซาตานออกไป

งานของการคอยควบคุมสมองของมนุษย

ใหขัดขืนความตั้งใจของตนนั้นไมใชเปน

หนาทีข่องทตูสวรรคของพระเจา หากมนษุย

ยอมมอบความตั้งใจใหศัตรูและไมพยายาม

ตอตานมันแลวทูตสวรรคของพระเจาก็ทํา

อะไรไมไดมากไปกวาเพียงยับยั้งบริวารของ

ซาตาน เพื่อไมใหทําลายจนกวาจะมีความ

กระจางมาเพิ่มเติมใหแกผู ที่ตกอยู ในภัย

อันตราย เพื่อปลุกใหพวกเขาตื่นและมอง

ขอความชวยเหลือจากสวรรค พระเยซูจะ

ไมบญัชาใหทตูสวรรคบรสิทุธิไ์ปปลดปลอยผู

ทีไ่มพยายามลงแรงชวยตนเอง {CCh 319.1}

หากซาตานเห็นวาตนตกอยูภายใต

อันตรายที่จะสูญเสียจิตวิญญาณหน่ึงดวง

มันเองกจ็ะลงแรงอยางถงึทีส่ดุทีจ่ะเกบ็รกัษา

คนนัน้ไว เม่ือบคุคลนัน้ถกูปลกุใหตืน่ขึน้และ

เห็นภัยอันตรายของเขาและดวยความระทม

ทุกขและความรอนใจมองไปยังพระเยซูเพ่ือ

ขอกําลัง ซาตานกลัวที่จะสูญเสียเชลยนี้

ไปก็จะเสริมกําลังใหสมุนของมันมาลอม

จิตวิญญาณนาสงสารนี้ไวและกอกําแพง

ความมืดรอบตัวเขาเพื่อกันแสงของสวรรค

เขาไปถึง แตหากผู ที่ตกอยู ในความทุกข

เพยีรทนตอไปและในความสิน้หวงัมอบตัวเอง

ใหเขาไปอยูในคุณความดีของพระโลหิตของ

พระคริสต พระผูชวยใหรอดของเราสดับฟง

คําอธิษฐานแหงความเชื่ออยางจริงใจและ

ประทานกองกําลังเสริมของเหลาทูตสวรรค

ที่มีกําลังเลิศมากมายเพื่อชวยเขาใหรอด

{CCh 319.2}

ซาตานทนไมไดทีจ่ะใหผูคนมารองขอ

ความชวยเหลือจากคูแขงผูทรงอํานาจของ

มัน เพราะมันกลัวจนตัวส่ันอยู เบื้องหนา

ฤทธานภุาพและความเกรยีงไกรของพระองค

เมื่อเสียงคําอธิษฐานอยางแรงกลาดังขึ้น

กองกําลังทั้งหมดของซาตานจะสั่นคลอน

มนัยงัคงระดมทตูสวรรคชัว่จาํนวนมากอยาง

ตอเนื่องใหเรงทําความประสงคของมันให

สําเร็จ และเม่ือทูตสวรรคท่ีมีอํานาจย่ิงใหญ

สวมชุดเส้ือเกราะของสวรรคเขามาชวย

จติวญิญาณทีเ่หนือ่ยออนและถกูไลลา ซาตาน

และบริวารของมันจะถอยลมพับไป รู ดีวา

พวกมันพายแพสงครามแลว สมุนที่เต็มใจ

ของซาตานนัน้ซือ่สตัย ขยนัและสามคัคดีวย
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เปาหมายอนัเดยีวกนัถงึแมวาพวกมนัเกลยีด

ชังและตอสูซึ่งกันและกัน กระนั้นพวกมันก็

ยังปรับปรุงทุกโอกาสที่จะทําใหผลประโยชน

รวมกนันัน้รกุไปขางหนา แตองคผูบญัชาการ

สูงสุดในสวรรคและในแผนดินโลกทรงจํากัด

อาํนาจของซาตานแลว1 {CCh 319.3}

อันตรายของการเสี่ยงภัยออกไปจาก
การคุมครองของพระเจาแหงฟาสวรรค

ทูตสวรรคของพระเจาจะคุ มครอง

ประชากรของพระองคในขณะที่เขาเหลานั้น

เดินอยู ในทางของหนาที่การงาน แตจะ

ไมรบัรองการคุมครองแกผูทีจ่งใจกาวลํา้เขาไป

เสี่ยงในดินแดนของซาตาน สมุนของจอม

หลอกลวงจะพดูและทาํทกุสิง่เพือ่ควาเปาหมาย

ของมัน ไมใชเรื่องสําคัญนักที่เขาจะเรียก

ตวัเองวาผูสือ่กบัวญิญาณหรอืเปน “นายแพทย

ไฟฟา” หรือเปน “ผูรักษาดวยพลังแมเหล็ก”

ดวยการเสแสรางมากมายมันเอาชนะความ

ไววางใจของคนทีไ่มระวงัตวั เขาแสรงทาํเปน

อานประวัติชีวิตและเขาใจเรื่องยุงยากและ

ความทุกขระทมของผูที่เขามาหาเขา เขา

ปลอมแปลงตัวเองเปนทูตแหงความสวาง

ในขณะที่หุบเหวมืดทึบอยูในหัวใจของเขา

เขาทําเปนหวงใยอยางย่ิงตอสตรีทั้งหลาย

ที่เขามาขอคําปรึกษา เขาบอกพวกเธอวา

ปญหาทัง้หมดเกดิจากชวีติสมรสทีไ่มมคีวาม

สุข การพูดเชนนี้ก็จริงเกินไป แตการใหคํา

แนะนําน้ีไมทาํใหสภาพของพวกเขาดขีึน้ เขา

จะบอกพวกเธอวาพวกเธอตองการความรัก

และความเหน็ใจ แสรงทาํเปนหวงสวสัดภิาพ

ของพวกเธอเปนอยางยิง่ เขาเปาเวทยมนตร

ใสเหยื่อที่ไมระแวงสงสัย ทําใหหลงเสนห

ราวกบังทูีส่ะกดนกทีอ่กสัน่ขวญัหาย ในไมชา

พวกเธอก็ตกอยู ในอํานาจของเขา ความ

ผดิบาป ความอบัอายอดสขูายหนาและความ

พินาศเปนผลนากลวัทีต่ามมา {CCh 319.4}

คนที่ทํางานชั่วชาเชนนี้มีไมน อย

เสนทางทีค่นเหลานีเ้ดินผานเต็มไปดวยภาพ

ของบานที่แตกสลาย อางวาง ชื่อเสียงที่ถูก

ทําลายจนปนปและหัวใจอันชอกชํ้า แตเรื่อง

ท้ังหมดนี้ชาวโลกรู เพียงนอยนิด กระนั้น

คนช่ัวเหลานี้ยังคงปฏิบัติการของพวกเขา

ตอไปเพือ่ไดเหยือ่ใหม   และเพือ่ใหซาตานไดรบั

การเทิดทูนในความหายนะท่ีมันเปนผูทํา2

{CCh 320.1}

“สวนอาหสัยาหทรงตกลงมาจากชอง

หนาตางตาขายที่หองชั้นบนของพระองคใน

กรุงสะมาเรียและประชวร จึงทรงใชบรรดา

ผูสื่อสารไป รับสั่งวา ‘จงไปถามบาอัลเซบูบ

พระแหงเอโครนวาเราจะหายจากความเจ็บ

ปวยนีห้รอืไม’ แตทตูของพระยาหเวหพดูกบั

เอลียาหชาวทิชบีวา ‘จงลุกขึ้นไปพบบรรดา

ผูสื่อสารของพระราชาแหงสะมาเรีย และจง

พูดกับเขาท้ังหลายวา เพราะไมมีพระเจา

ในอิสราเอลแลวหรือ ทานจึงไปถามพระบา

อัลเซบูบ พระแหงเอโครน’ เพราะฉะนั้น

พระยาหเวหตรัสดังนี้วา ‘เจาจะไมไดลุกขึ้น

จากที่นอนของเจา แตเจาจะตองตายแน’

แลวเอลียาหก็ไป” 2 พงษกษัตริย 1:2-4

{CCh 320.2}
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ประวตัศิาสตรเรือ่งบาปและการลงโทษ

ของกษัตริยอาหัสยาหเปนบทเรียนคําเตือน

ที่ไมมีผูใดจะเพิกเฉยดวยการไมตองรับโทษ

แมวาเราจะไมบูชาพระของคนตางชาติ แต

กระนั้นคนนับพันยังคงกราบบูชาท่ีศาลเจา

ของซาตานเชนเดยีวกบักษตัรยิแหงประเทศ

อิสราเอล วิญญาณเดียวกับการกราบไหว

รูปเคารพของคนนอกศาสนายังมีอยูอยาง

ดกดื่นในทุกวันนี้ แมวาภายใตอิทธิพลของ

วทิยาศาสตรและระบบการศกึษา วญิญาณนี้

นํารูปแบบที่ละเอียดและนาดึงดูดใจมาก

ขึ้นมาใช ทุกวันนี้มีหลักฐานอันนาเศราเพ่ิม

มากขึ้นระบวุาความเชื่อในคําพยากรณเทีย่ง

แทกําลังลดลงอยางรวดเร็วและความเชื่อ

งมงายและวิทยาคมแบบซาตานกําลังเขามา

แทนที่เพื่อดักจับความคิดของมนุษย ทุกคน

ที่ไมศึกษาคนหาพระคัมภีรอยางจริงใจและ

ยอมมอบความปรารถนาและเปาหมายชีวิต

ทั้งหมดใหกับการทดสอบที่ไมผิดพลาด ทุก

คนที่ไมแสวงหาพระเจาดวยการอธิษฐานขอ

เพือ่ทราบนํา้พระทยัของพระองคจะไถลออก

ไปจากทางที่ถูกตองและลมลงไปอยูภายใต

การหลอกลวงของซาตาน {CCh 320.3}

ชาวฮีบรูเปนประชาชาติเดียวที่ไดรับ

สิทธิพิเศษของการประทานความรู ของ

พระเจาองคเทีย่งแท เมือ่กษตัรยิแหงชนชาติ

อิสราเอลสงคนไปถามหาผู ทํานายของ

คนนอกศาสนา พระองคประกาศใหคนตาง

ชาตทิราบโดยทัว่ถงึวาพระองคมคีวามวางใจ

ในรูปเคารพของพวกเขามากกวาในพระเจา

ของประชากรของพระองค  ผู ทรงเป น

พระผูสรางทองฟาและแผนดนิโลก ในทาํนอง

เดยีวกนัผูทีอ่างวาตนมคีวามรูเรือ่งพระวจนะ

ของพระเจาจะหลูเกยีรตพิระองคเมือ่พวกเขา

หันออกไปจากพระเจาผูทรงเปนแหลงของ

กําลังและปญญาเพื่อไปขอความชวยเหลือ

หรอืคาํแนะนาํจากอาํนาจแหงความมดื หาก

พระพิโรธของพระเจาเคยประทุขึ้นมาจาก

การกระทําของกษัตริยชั่วและที่ไปกราบไหว

บูชารูปเคารพแลว พระองคจะพิจารณาการ

กระทําแบบเดียวกันของคนที่อางวาเปนคน

รบัใชของพระองคอยางไร?4 {CCh 320.4}

ไมมีผูใดปรนนิบัติเจานายสองคนได
พระคริสตทรงเสนอเจานายสองทาน

ไวตอหนาเรา พระเจากบัโลก และยงัทรงเสนอ

ขอเทจ็จรงิไวอยางชดัเจนวาเราจะรบัใชเจานาย

สองคนไมได หากความสนใจโลกและความ

รักโลกเปนใหญ เราจะไมชื่นชอบที่จะสนใจ

สิง่ของซึง่มคีณุคาทีเ่หนอืกวาสิง่อืน่ใด ความรกั

ของโลกจะกนัความรกัของพระเจาออกไปและ

ทําใหความสนใจสูงสุดของเรามีความสําคัญ

นอยกวาเรื่องตางๆ ของทางโลก ดวยเหตุนี้

เราก็จะไมเชิดชูพระเจาไวในความรักและ

การอุทิศตนของเราใหสูงเทากับที่เราใหกับ

สิง่ของทางโลก {CCh 321.1}

ซาตานจัดการกับมนุษยดวยความ

รอบคอบมากกวาที่มันปฏิบัติตอพระคริสต

ในปากันดารของการทดลองเพราะมันได

รับคําเตือนแลววามันพายแพแลวที่นั่น มัน

เปนศัตรูที่ถูกปราบลงแลว มันไมเขาหา

มนุษยโดยตรงและเรียกรองใหพวกเขา
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สักการะบูชามันอยางเปดเผย มันเพียงแค

ขอมนุษยใหรักสิ่งดีๆ ในโลกนี้ก็พอ หากมัน

ยึดความคิดและความรักของมนุษยสําเร็จ

ความสนใจในเรื่องของสวรรคจะถูกบดบังไป

สิ่งที่มันตองการจากมนุษยเทานั้นคือทําให

พวกเขาตกไปอยู ในอํานาจการทดลองที่

R

(1) 1T 345, 346; (2) 5T 198; (3) 5T 191, 192, 196; (4) 3T 478, 480. 

หลอกลวงของมันใหรักโลก ใหรักยศศักดิ์

และตาํแหนง ใหรกัเงนิทองและมอบความรกั

ใหกับทรัพยสมบัติทางโลก หากมันไดสิ่งนี้

ก็เทากับมันไดส่ิงของท้ังหมดท่ีมันขอจาก

พระครสิต4 {CCh 321.2}
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วทิยาศาสตรเทยีมเทจ็เปนสือ่ตวัแทน

หนึ่งที่ซาตานใชในราชสํานักของพระเจา

บนสวรรคและมันก็ยังคงใชสื่อตัวแทนนี้ใน

ทกุวนัน้ี คาํกลาวอางเทจ็ทีบ่อกกบัทตูสวรรค

ทฤษฎีวิทยาศาสตรท่ีเต็มไปดวยเลหเหล่ียม

ของมันลอลวงคนมากมายใหท้ิงความจงรัก

ภกัดขีองพวกเขาไป {CCh 322.1}

เมื่อซาตานสูญเสียสถานะของมันใน

สวรรค มนักเ็สนอการลอลวงมาใหแกบรรพบรุษุ

คูแรกของเรา อาดัมและเอวาพายแพแกศัตรู

และโดยการไมเชื่อฟง มนุษยชาติถูกพราก

ไปจากพระเจาและโลกกถ็กูตดัขาดจากสวรรค

{CCh 322.2}

หากอาดัมและเอวาไมยอมแตะตอง

ตนไมตองหามเลย พระเจาคงจะประทาน

ความรูใหแกพวกเขา เปนความรูที่ไมมีสวน

ของคําสาปแชงของบาป เปนความรูที่นา

จะนําความสุขชั่วนิรันดรมาให สิ่งทั้งหมดที่

พวกเขาไดรับจากการไมเชื่อฟงคือการรูจัก

มักคุนกบับาปและผลของมนั {CCh 322.3}

อาณาบริเวณที่ซาตานนําบรรพบุรุษ

คูแรกของเราไปนัน้เปนพ้ืนทีแ่หงเดยีวกนักบั

ทีม่นักาํลงันาํมนษุยไปอยูในทกุวนัน้ี มนักระจาย

นิยายถูกใจใหไหลทวมโลก ดวยเครือ่งมอืทกุชนดิ

ทีอ่ยูภายใตการบญัชาของมนัมนัคอยขดัขวาง

มนุษยจากการรับความรูของพระเจาซึ่งเปน

ความรูของการชวยมนษุยใหรอด1 {CCh 322.4}

เมือ่ความผดิดเูปนเหมือนความสวาง
เราอยูในยุคที่มีแสงสวางยิ่งใหญ แต

สิ่งของมากมายที่เรียกวากระจางเปดทาง

ใหกับปญญาและศิลปะของซาตาน มีการ

เสนอเรื่องมากมายที่ดูเหมือนความจริงและ

กระนั้นเราตองพินิจพิจารณาเรื่องเหลานั้น

ใหถี่ถวนดวยการอธิษฐานอยางมาก เพราะ

อาจเปนเครื่องมือที่นาฟงของศัตรู บอยครั้ง

เสนทางของความผิดปรากฏอยูใกลเสนทาง

ของความจรงิ ยากทีจ่ะแยกออกไปจากเสนทาง

ทีน่าํไปสูความบรสุิทธ์ิและสวรรค แตสมองที่

ไดรับความกระจางของพระวิญญาณบริสุทธิ์

อาจแยกแยะวากําลังนําพวกเขาใหเดินหาง

ออกไปจากทางทีถ่กูตอง เมือ่เวลาผานไปสกั

ระยะหนึ่งจะเห็นวาทั้งสองเรื่องหางกันเปน

อยางมาก {CCh 322.5}

ทฤษฎีที่วาพระเจาเปนวิญญาณที่

ครอบคลุมทุกส่ิงในธรรมชาติท่ัวไปนั้นเปน

เครื่องมือเจาเลหที่สุดอยางหนึ่งของซาตาน

เปนการใหคาํนยิามเกีย่วกบัพระเจาอยางผดิๆ

และเปนการหลูเกียรติตอความยิ่งใหญและ

อาํนาจของพระองค {CCh 322.6}



390 ¤íÒá¹Ð¹íÒÊíÒËÃÑº¤ÃÔÊµ¨Ñ¡Ã

ทฤษฎสีรรพเทวนยิมไมไดรับการรับรอง

จากพระวจนะคาํของพระเจา ความกระจางจาก

ความจริงของพระองคแสดงใหเห็นวาทฤษฎี

เหลานี้เปนสื่อตัวแทนที่ทําลายจิตวิญญาณ

ความมืดเปนพื้นฐานของพวกเขาและมีกิเลส

ราคะเปนอาณาจกัร ทฤษฎีเหลานีส้นองตอหวัใจ

ฝายธรรมชาติและสนับสนุนใหฝกใฝโนมนาว

ไปทางนั้น เมื่อยอมรับเรื่องเชนนี้ การตัดขาด

จากพระเจาจะเปนผลที่ตามมาอยางแนนอน 

{CCh 322.7}

สภาพของเราที่ผานบาปมาแลวนี้

ผิดธรรมชาติและอํานาจที่จะนําเรากลับไปสู

สภาพดีดังเดิมจะตองเหนือธรรมชาติ หาไม

แลวจะไรคณุคา มอียูเพียงฤทธานภุาพเดยีว

ทีจ่ะทาํลายความชัว่ทีย่ดึครองหวัใจของมนษุย

ได นั่นคือฤทธานุภาพของพระเจาที่มีอยูใน

พระเยซคูรสิต โดยทางพระโลหติของพระเจา

ผูทรงถกูตรงึบนกางเขนเทานัน้จึงจะชาํระให

หลดุพนจากบาป พระคณุของพระเจาเทานัน้

ทีจ่ะชวยเราตอตานและเอาชนะความโนมเอยีง

ของธรรมชาติที่ลมลงในบาป ฤทธานุภาพน้ี

ทําใหทฤษฎีของพวกเชื่อวิญญาณในเรื่อง

พระเจาเปนหมันไป* หากพระเจาทรงเปน

สารัตถะ (แกนสาร) แผกระจายอยูท่ัวไปใน

ธรรมชาติกแ็สดงวาพระองคทรงอยูในมนษุย

ทกุคน ดงันัน้ เพือ่ใหการบรรลถุงึความบรสิทุธิ์

มนษุยเพยีงแตพฒันาพลงัอาํนาจทีอ่ยูภายใน

ตวัเองเทานัน้ {CCh 322.8} 

ทฤษฎเีหลานี ้เมือ่ปฏบิตัติามขอสรปุ

อยางมีเหตุผลของพวกมัน จะกําจัดความ

เชื่อของคริสเตียนไปจนหมดส้ิน พวกเขา

ยกเลิกความจําเปนท่ีตองมีการไถบาปและ

ตัง้มนษุยขึน้เปนผูไถใหรอดของตนเอง ทฤษฎี

เกี่ยวกับพระเจาเหลานี้ทําใหพระวจนะของ

พระองคเปนหมันไป และในที่สุดผูที่ยอมรับ

เรื่องเหลานี้ตกอยูในอันตรายยิ่งยวดที่มอง

พระคัมภรีท้ังเลมเปนนยิายท่ีแตงข้ึน พวกเขา

อาจมองวาความดีนั้นดีกวาความชั่ว แตเมื่อ

พวกเขานาํพระเจาออกจากอาํนาจการปกครอง

แลวก็เทากับวาพวกเขามอบความวางใจ

ไวในอํานาจของมนุษยซึ่งหากปราศจาก

พระเจาแลวจะไรคา ความตั้งใจของมนุษย

หากไมไดรบัการสนบัสนนุจะปราศจากกาํลงั

ที่แทจริงเพื่อตอตานและเอาชนะความชั่ว

แนวปองกันของจิตวิญญาณพังทลายลง

มนุษยไมมีเกราะปองกันตอตานบาป เมื่อ

คําตักเตือนของพระวจนะและพระวิญญาณ

ของพระเจาถูกปฏิเสธแลว เราไมอาจรูไดวา

คนนัน้จะจมดิง่ไปไดลกึปานใด {CCh 323.1}

ผู ที่ยังคงยึดทฤษฎีการส่ือสารกับ

วญิญาณเหลานีต้อไปจะทาํลายประสบการณ

ชีวิตคริสเตียนของตนเองอยางแนนอน ตัด

ความสัมพันธกับพระเจาทิ้งไปและสูญเสีย

ชวีตินรินัดร2 {CCh 323.2}

ความพยายามที่จะหลอกแมผู ที่ถูก
เลือกสรรแลว

การใหเหตผุลอยางชาญฉลาดเกีย่วกบั

[*ทฤษฏทีีว่าดวยรากฐานคาํสอนหนึง่ทีม่หีลักการวาพระเจาคอืความดทีีอ่ยูทกุหนทกุแหงและในทกุสิง่--จากผูรวบรวม]



เรือ่งของพระเจาและธรรมชาตทิีแ่พรกระจาย

ความสงสัยไปทั่วทั้งโลกเปนผลจากการ

กระตุนของศตัรทูีล่มลงในบาป ตวัเขาเองเปน

นักศึกษาพระคัมภีร เปนผูรู ดีวาความจริง

เปนสิ่งจําเปนที่ประชาชนจะตองไดรับเพ่ือ

เตรียมพวกเขาใหพรอมเผชิญกับสิ่งที่จะเกิด

ขึ้นบนโลกนี้ และเขาก็ศึกษาจนชํ่าชองเพื่อ

หันเหความคิดของประชาชนใหออกจาก

ความจรงิยิง่ใหญนี ้{CCh 323.3}

หลังจากป ค.ศ.1844 ผานไป เรา

เผชญิหนากบัคนคลัง่ไคลทกุรปูแบบ พระเจา

ประทานใหดิฉันกลาวเปนพยานหลายครั้ง

เพือ่ตกัเตอืนบางคนทีย่ดึทฤษฎเีรือ่งของการ

สือ่สารกบัวญิญาณ {CCh 323.4}

คําสอนท่ีไมเล่ือมใสในพระเจาทําให

การกระทําที่บาปเปนผลที่ตามมา คําสอน

เหลานี้เปนเหยื่อลออันโอชะของบิดาแหง

การมุสาสงผลใหคนมีมลทินที่พึงพอใจใน

ตนเองไมยอมสาํนกึผดิ {CCh 323.5}

ประสบการณของอดตีจะเกดิขึน้ซํา้อกี

ในอนาคต ความเชื่อโชคลางที่งมงายของ

ซาตานจะแอบอางรปูแบบใหม ความไมถกูตอง

จะถูกเสนอขึ้นมาดวยลักษณะที่นาพึงพอใจ

และนาติดตาม ทฤษฎีเท็จสวมอยูภายใต

อาภรณแหงความสวางจะถูกนําเสนอให

แกประชากรของพระเจา ดวยการทําเชนน้ี

ซาตานจะพยายามหลอกลวงหากเปนไปได

แมผูที่ไดรับการเลือกสรรแลว อิทธิพลที่นา

เยายวนใจมากทีส่ดุจะถกูโหมกระหนํา่ใสเขา

มา ทาํใหพวกเขาถกูสะกดจิต {CCh 323.6}

ความเสื่อมทรามทุกรูปแบบเหมือน

เมื่อยุคกอนนํ้าท วมโลกจะเขามาดักจับ

จติใจไวเปนเชลย การเชดิชธูรรมชาตใิหเปน

พระเจา ความต้ังใจของมนุษยที่ขาดการ

ควบคมุ คาํปรกึษาของผูทีไ่มเลือ่มใสพระเจา

ลวนเปนส่ิงท่ีซาตานใชเปนเครื่องมือเพื่อ

บรรลใุหถงึจดุจบทีแ่นนอน มนัจะใชพลงัของ

จิตควบคุมจิตเพื่อทําตามแผนของมัน ความ

นึกคิดท่ีนาเศราท่ีสุดคือภายใตอิทธิพลการ

หลอกลวงของมัน มนุษยจะถือศาสนาแต

เปลือกนอก โดยปราศจากการติดสนิทกับ

พระเจาอยางแทจริง เหมือนเชนอาดัมและ

เอวาที่รับประทานผลจากตนไมแหงการรูถึง

ความดีและความชั่ว ในเวลานี้คนมากมาย

กาํลงัรบัประทานอาหารเศษเลก็เศษนอยแหง

การหลอกลวง {CCh 323.7} 

สือ่ตัวแทนซาตานกาํลังตกแตงทฤษฎี

เทียมเท็จดวยอาภรณที่ดึงดูดตาใจเหมือน

เชนซาตานที่อยูในสวนเอเดนปกปดธาตุแท

ของตนเองจากบรรพบุรุษคูแรกของเราดวย

การพูดผานงู แทจริงแลวสื่อตัวแทนเหลา

นี้กําลังหยอดความผิดรายกาจเขาสูความ

คิดของมนุษย อิทธิพลสะกดจิตของซาตาน

จะตกลงสูทุกคนที่หันออกไปจากพระวจนะ

ท่ีกระจางแจงของพระเจาไปหานิทานรื่นหู

{CCh 324.1}

ซาตานทุมเทมากท่ีสุดเพื่อดักจับคน

ที่ไดรับความกระจางมากที่สุด มันรูดีวาหาก

หลอกพวกเขาได ภายใตการควบคมุของมนั

คนเหลานี้จะสวมเส้ือผาแหงความชอบธรรม

ใหกบับาปและนาํคนมากมายใหเดนิหลงทาง

{CCh 324.2}
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ดิฉันขอพูดกับทุกคนวา ใหตื่นตัว

อยู เสมอ เพราะซาตานเดินอยูในท่ีชุมนุม

ชนทุกแหงของคนงานคริสเตียนและในทุก

ครสิตจกัร ดัง่ทตูแหงความสวางเพือ่ทีจ่ะแยง

สมาชิกใหมาอยูขางเดียวกับมัน ดิฉันไดรับ

บญัชาใหเตอืนประชากรของพระเจาวา “อยา

หลงเลย ทานจะลอเลนกับพระเจาไมได”

กาลาเทยี 6:73 {CCh 324.3}

แผนของซาตานเพื่อสรางพระเจาแหง
ธรรมชาติ

คนมากมายเมือ่ยดึถอืเรือ่งกฎของสสาร

และกฎของธรรมชาติจะมองไมเห็นตัวแทน

อยางตอเนื่องและโดยตรงของพระเจา แม

พวกเขาจะไมปฏเิสธไปเสียเลยทเีดยีว พวกเขา

ถายทอดแนวคิดท่ีวาธรรมชาติทํางานอยาง

อิสระจากพระเจา ในตัวของธรรมชาติเองมี

ขอบเขตและฤทธานุภาพในการทํางานของ

มันเอง ในสมองของพวกเขา เรื่องธรรมชาติ

กับเรื่องเหนือธรรมชาติแตกตางกันอยาง

เดนชัด สิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาตินาจะเกิด

จากสาเหตุทั่วไปที่ไมเกี่ยวกับฤทธานุภาพ

ของพระเจา อํานาจเกี่ยวกับชีวิตถือวาเกิด

มาจากวัตถุสสารและธรรมชาติก็ถูกยกชูขึ้น

ใหเปนเทพเจา เปนท่ีสันนิษฐานกันวาวัตถุ

ตางถูกจัดวางไวใหสัมพันธกันอยางแนนอน

และถูกปลอยไวใหทํางานตามกฎท่ีกําหนด

ไวโดยที่พระเจาเองเขาไปกาวกายไมได ยัง

สนันษิฐานตออกีวาธรรมชาตไิดรบัคณุสมบตัิ

บางประการและอยูภายใตกฎ [ธรรมชาต]ิ ที่

กําหนดและปลอยไปใหอยูตัวมันเองเพื่อให

ปฏบิติัตามกฎเหลานีแ้ละดําเนนิไปตามกฎที่

บงการไวแลวตัง้แตแรกเริม่ {CCh 324.4}

นี่คือวิทยาศาสตรเทียมเท็จ ไมมี

พระวจนะใดของพระเจาที่สนับสนุนเรื่องนี้

พระเจาไมเคยยกเลิกกฎเกณฑของพระองค

แตพระองคทรงดําเนินการผานสิ่งเหลานี้อยู

อยางตอเนือ่ง ทรงใชสิง่เหลานีเ้ปนเครือ่งมอื

ของพระองค ส่ิงเหลานี้เกิดขึ้นเองไมได

พระเจาทรงปฏิบัติกิจอยูในธรรมชาติตลอด

เวลา ธรรมชาติเปนผูรับใชของพระองค ถูก

กํากับตามความพอพระทัยของพระองค

ผลงานของธรรมชาติเปนพยานแสดงถึง

พระปญญาและเครื่องมือการดําเนินงานของ

พระเจาองคผูทรงขบัเคลือ่นพระราชกจิทัง้หมด

ตามพระประสงคของพระองค ผลผลิตอัน

อดุมสมบรูณออกมาปแลวปเลาและการโคจร

รอบดวงอาทิตยอยางตอเนื่องไมไดมาจาก

อํานาจด้ังเดิมท่ีมีอยูในธรรมชาติ พระหัตถ

ทรงพลังอันไรขอบเขตของพระเจาตางหาก

ท่ีชี้ทางวงโคจรของดาวเคราะหดวงนี้ เปน

ฤทธานุภาพของพระเจาซึ่งดําเนินการอยู

ทุกขณะที่รักษาตําแหนงของโลกใหถูกตอง

บนวงโคจรของมนั {CCh 324.5}

กลไกการทํางานของรางกายมนุษย

ไมอาจเขาใจไดอยางครบถวน เรื่องนี้แสดง

ถึงความล้ีลับซึ่งแมแตผูท่ีมีปญญาล้ําเลิศยัง

ตองฉงน การทํางานนี้ไมไดเกิดจากผลของ

เครื่องกลซึ่งเมื่อติดเครื่องแลวก็จะทํางาน

ตอไป เชนชีพจรเตนและหายใจตามกัน

ไปเร่ือยๆ เพราะพระเจา เราจึงมีชีวิตและ

เคล่ือนไหวไปมาไดและมีตัวตนของเรา ทุก



ลมหายใจ ทุกจังหวะการเตนของหัวใจ เปน

หลกัฐานไมสิน้สดุทีแ่สดงถงึฤทธานภุาพของ

พระเจาที่ทรงพระชนมชีพตลอดนิรันดรกาล

{CCh 325.1}

มนุษยที่มีปญญาลํ้าเลิศที่สุด ไมอาจ

เขาใจถงึความลํา้ลกึของพระยาหเวหพระเจา

ตามที่เปดเผยในธรรมชาติได นักวิชาการ

ที่มีความรู ลํ้าลึกที่สุดก็ไมอาจตอบคําถาม

ทีม่าจากแรงดลใจของพระเจา คาํถามเหลานี้

ไมไดตั้งขึ้นมาเพื่อใหเราหาคําตอบ แตเพื่อ

บอกเราใหใสใจในความอัศจรรยสุดลํ้าลึก

ของพระเจาและสอนเราวาปญญาของเรานัน้

มีจาํกดั และสิง่แวดลอมในชวีติประจาํวนัของ

เรานั้นเหนือความเขาใจของสมองท่ีจํากัด

คาํพพิากษาและพระประสงคของพระเจานัน้

เกินการคนหา พระปญญาของพระองคน้ัน

ไมอาจหยัง่ถงึได4 {CCh 325.2}

การศกึษาทีเ่ริม่ตนทีน่ีจ่ะไมมทีางเรยีน

ใหจบในชีวิตนี้ การเรียนนี้จะดําเนินตอไป

ตลอดชัว่นรินัดร คบืหนาไปเรือ่ยๆไมมสีิน้สดุ

วันแลววันเลา พระราชกิจอันนาพิศวงของ

พระเจา หลกัฐานของฤทธานุภาพนาอศัจรรย

ของพระองคในการทรงสรางและการคํ้าชู

จักรวาลจะเปดตอหนาสติปญญาถึงความ

งดงามใหมๆ ทามกลางพระสิริที่สองจาก

พระบลัลงัก ความลกึลบัจะอนัตรธานไป และ

จติวญิญาณจะเตมิเตม็ดวยความประหลาดใจ

ที่เห็นถึงความเรียบงายในสิ่งตางๆ ท่ีไมเคย

เขาใจมากอน5 {CCh 325.3}

คาํเตือนตอศาสนาทีเ่กดิจากอารมณ
สาํหรบัพระราชกจิของพระเจาในเวลานี้

เราตองการผู คนที่มีวิญญาณของพระเจา

อยูในจิตใจ เปนผูที่มีหลักการที่มั่นคงและ

มีความเขาใจความจริงอยางโปรงใสชัดเจน

{CCh 325.4}

ดิฉันไดรับการชี้แนะวาประชาชน

ไมไดตองการหลักคําสอนใหมและเพอฝน

พวกเขาไมตองการสมมติฐานของมนุษย

พวกเขาตองการคําพยานของมนุษยที่เขาใจ

และปฏบิตัติามความจรงิ คนทีเ่ขาใจและเชือ่ฟง

ตามคําทาทายของทิโมธีท่ีวา “จงประกาศ

พระวจนะ จงทาํอยางขะมกัเขมนทัง้ในขณะที่

คนสนใจและไมสนใจ จงชักชวน ตักเตือน

และหนุนใจ ดวยความอดทนและดวยการ

สั่งสอนอยางเต็มที่ เพราะจะถึงเวลาที่คน

จะทนตอคําสอนที่ถูกตองไมได แตพวกเขา

จะรวบรวมบรรดาอาจารยไวสําหรับตนตาม

ความอยากของตวัเองเพือ่สนองหทูีค่นั พวก

เขาจะเลกิฟงความจรงิและหนัไปฟงเรือ่งนยิาย

ตางๆ แตทานจงหนักแนนม่ันคงทุกเรื่อง

จงอดทนตอความทุกขยากลําบาก จงทํา

หนาทีข่องผูประกาศขาวประเสรฐิ และจงทาํ

พันธกิจของทานใหครบบริบูรณ” 2 ทิโมธี

4:2-5 {CCh 325.5}

ใหคณุเดนิไปอยางมัน่คง แนวแนดวย

เทาของคุณที่ตระเตรียมของการสวมใส

พระกิตติคุณแหงสันติสุข คุณจะมั่นใจวา

ศาสนาที่บริสุทธิ์และไมเปนมลทินไมใชเปน

ศาสนาทีเ่กดิจากอารมณ พระเจาไมไดจดัวาง

ใหใครคนหนึ่งมีภาระของการกระตุนใหมี
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ความอยากในหลักขอเช่ือและทฤษฏีของ

การคาดเดาแกผูใด พ่ีนองของดิฉัน จงกัน

สิง่เหลานีอ้อกจากคาํสอนของคณุ อยาปลอย

ใหสิง่เหลานีเ้ขาไปอยูในประสบการณของคณุ

อยาใหสิ่งเหลานี้ทําใหงานในชีวิตของคุณ

มวัหมอง6 {CCh 325.6}

ความจาํเปนทีต่องฟนฟชูวีติฝาย
จติวญิญาณ

ดิฉันได รับการชี้แนะใหกล าวกับ

ประชากรของเราวา ใหเราตดิตามพระครสิต

อยาลมืวาพระองคทรงเปนแบบอยางของเรา

ในทุกสิ่ง เรากําจัดแนวคิดที่ไมปรากฏใน

คาํสอนของพระองคไปไดอยางปลอดภยั ดฉินั

วิงวอนศาสนาจารยของเราใหแนใจวาเทา

ของคุณยืนอยูบนฐานของความจริงนิรันดร

ใสใจระวังวาคุณทําตามแรงจูงใจอยางไร คิด

ไปวานั่นคือเสียงของพระวิญญาณบริสุทธิ์

บางคนตกอยูในอันตรายของเรื่องนี้ ดิฉัน

เตือนคนเหลานี้ใหมีความเชื่อที่เขมแข็งเพื่อ

จะสามารถตอบทุกคนทีถ่ามคณุวาคณุมคีวาม

หวังใจเชนนีด้วยเหตผุลประการใด {CCh 326.1}

ศตัรกูาํลงับากบัน่หนัเหความคดิของ

พี่นองชายหญิงของเราออกไปจากงานการ

เตรียมประชากรใหอดทนยืนหยัดในยุค

สุดทาย มันออกแบบแผนอันสลับซับซอน

ของมนัเพือ่นาํความคดิของผูคนใหหนัออกไป

จากภัยอันตรายและภาระหนาที่ของยุคนี้

พวกเขาประเมินความกระจางที่พระคริสต

เสด็จจากสวรรคมาประทานแกยอหนเพื่อ

มอบใหประชากรของพระองคนั้ นวาไรคา

พวกเขาสอนวาเหตกุารณทีอ่ยูตรงเบือ้งหนา

เรามีความสําคัญไมพอเพียงที่ เราจะให

ความสนใจเปนพเิศษ พวกเขาทาํใหความจรงิ

ท่ีกําเนิดจากสวรรคไรความหมายและปลน

ประสบการณในอดีตจากประชากรของ

พระเจาไป โดยเอาวิทยาศาสตรเทียมเท็จ

ใหแกพวกเขาแทน {CCh 326.2}

“พระยาหเวหตรัสดังนี้วา ‘จงยืนที่

ถนนและมองใหดี และถามหาทางโบราณ

นัน้ วาทางดอียูทีไ่หน แลวจงเดนิในทางนัน้’”

เยเรมยี 6:16 {CCh 326.3}

พระเจาทรงเรียกใหเรานําคําพยาน

อยางตรงไปตรงมาที่เคยนําเสนอในอดีต

กลับคืนมาใหม พระองคทรงเรียกใหเรา

เปลี่ยนชีวิตฝายจิตวิญญาณใหม พลังงาน

ฝายจิตวิญญาณของประชากรของพระองค

เกียจคราน เซื่องซึมมานานแลว แตตองถูก

ปลกุใหเปนขึน้จากความตายตามทีเ่หน็ไดอยู

อยางชดัเจน {CCh 326.4}

เราตองกรยุทางหลวงของพระราชาให

โลงดวยการอธิษฐานและการสารภาพบาป

เมือ่เราทําเชนนี ้ฤทธานภุาพของพระวิญญาณ

จะเสด็จมาถึงเรา เราตองการพลังของวัน

เพ็นเทคอสต เหตุการณเชนนี้จะเกิดขึ้น

เพราะพระเจาทรงสญัญาทีจ่ะสงพระวญิญาณ

ของพระองคมาดวยฤทธานุภาพแหงการ

พชิติทกุสิง่ทกุอยาง {CCh 326.5}

เวลาอนัตรายอยูเบือ้งหนาเรา ทกุคน

ที่มีความรูของความจริงจะตองต่ืนและวาง

ตนเองทั้งกายใจและจิตวิญญาณอยูใตวินัย

ของพระเจา ศัตรูอยูบนเสนทางของเรา เรา
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ตองตืน่ตวัเตม็ที ่เตรยีมพรอมตอตานมนั เรา

ตองสวมยุทธภัณฑท้ังชุดของพระเจา เรา

ตองปฏิบัติตามคําสั่งท้ังหมดท่ีประทานมา

ทางวิญญาณแหงการเผยพระวจนะ เราตอง

รักและเชื่อฟงปฏิบัติตามความจริงเพื่อยุค

ปจจบุนันี ้นีจ่ะชวยใหเราหลดุพนจากการหลอกลวง

อยางรนุแรง พระเจาตรสักับเราผานพระวจนะ

ของพระองค พระองคตรัสกับเราผานชุด

หนังสือคําพยานสําหรับคริสตจักรและผาน

หนังสอืทีช่วยอธบิายใหเราเหน็หนาทีป่จจบุนั

ไดกระจางและตําแหนงที่เรารับผิดชอบอยู

ในเวลานี้ เราตองทําตามคําเตือนท่ีประทาน

ไวบรรทดัตอบรรทดั คาํสัง่สอนตอคาํสัง่สอน

หากเราละเลยคําเตือนเหลาน้ี เราจะแกตัว

อยางไร? {CCh 326.6}

ดฉินัขอวงิวอนผูทีท่าํงานรบัใชพระเจา

อยายอมรับของเทียมมาแทนท่ีของแท อยา

เอาเหตผุลของมนษุยมาวางแทนทีค่วามจรงิ

ซึ่งชําระใหบริสุทธิ์แลวควรจะอยู พระคริสต

ทรงรอคอยที่จะจุดประกายความเชื่อและ

ความรกัในหวัใจประชากรของพระองค อยาให

ทฤษฎีผิดๆ ถูกสนับสนุนจากคนท่ีควรยืน

อยางมั่นคงบนฐานของความจริงนิรันดร

พระเจาทรงเรยีกใหเรายดึหลักการพืน้ฐานท่ีตัง้

อยูบนสิทธิอํานาจที่ไมแปรเปลี่ยนไวใหมั่น7

{CCh 326.7}

ความมั่นคงของเราอยูที่ความรูและ
ความชืน่ชอบในพระวจนะ

วิญญาณที่แข็งกระด างและคอย

ตําหนิติ เตียนเข าไปอยู  ในหัวใจของคน

มากมายท่ีไดรับความจริงมานานแลว พวก

เขาจะเปนคนฉุนเฉียว ชอบวิจารณ ชอบหา

เรือ่ง พวกเขาขึน้นัง่บนบลัลงักพพิากษาเพือ่

ตดัสนิผูทีข่ดักบัแนวคดิของพวกเขา พระเจา

ทรงเตือนคนเหลานี้ใหลงมาและกมลงตอ

เบื้องพระพักตรของพระองค ใหกลับใจและ

สารภาพบาปของพวกเขา พระองคตรัสกับ

พวกเขาวา “แตเรามขีอทีจ่ะตอวาเจาบาง คอื

วาเจาละท้ิงความรักครั้งแรกของเจา เพราะ

ฉะนั้นจงระลึกถึงสภาพเดิมที่เจาตกลงมา

แลวนัน้ จงกลบัใจใหมและทาํตามทีป่ระพฤติ

ตอนแรก มิฉะนั้นเราจะมาหาเจา และจะ

ยายคันประทีปของเจาออกจากที่ของมัน

นอกจากวาเจาจะกลับใจใหม” วิวรณ 2:4, 5

พวกเขาด้ินรนแกงแยงตําแหนงสูงสุดและ

ทําใหหัวใจของหลายคนเจ็บปวดดวยคําพูด

และการกระทาํของพวกเขา {CCh 327.1}

พระคริสตทรงเตือนประชากรของ

พระองคใหเชือ่และปฏบิตัติามพระวจนะของ

พระองค ผูทีร่บัและนาํพระวจนะไปปฏิบติัจน

ทําใหเปนสวนหนึ่งของทุกการกระทํา ของ

ทุกอุปนิสัยจะเติบใหญเขมแข็งขึ้นในพละ

กําลังของพระเจา มองออกวาความเชื่อของ

พวกเขามีแหลงกําเนิดมาจากสวรรค พวก

เขาจะไมเดินหลงเขาไปยังทางเดินท่ีแปลก

ประหลาด พวกเขาจะไมหันความคิดไปหา

ศาสนาที่เกิดจากอารมณและความตื่นเตน

พวกเขายืนอยูตอหนาทูตสวรรคและตอหนา

มนษุยดวยอปุนสัิยทีเ่ขมแข็งและไมแปรเปลีย่น

{CCh 327.2}

ในกระถางทองคาํแหงความจรงิ ตาม
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ที่ปรากฏในคําสอนของพระคริสต เรามีสิ่ง

ที่จะโนมนาวจิตวิญญาณสํานึกและกลับใจ

ในบาป การเสนอดวยความเรียบงายของ

พระคริสต ความจริงที่พระองคเสด็จมา

ประกาศในโลก รวมกับพลังของขาวสารท่ี

คุณประกาศจะทําใหสัมผัสถึงความจริงนี้ได

อยาเสนอทฤษฎหีรอืการทดสอบทีพ่ระครสิต

ไมเคยกลาวถึงและไมมีพื้นฐานในพระคัมภีร

เรามีความจริงอันสงางามและขึงขังที่จะนํา

เสนอ “พระคมัภรีเขยีนไววา” จะเปนคาํทีต่อง

ใชทดสอบถึงหัวใจของจิตวิญญาณทุกดวง

{CCh 327.3}

ใหเราเขาไปหาพระวจนะของพระเจา

เพือ่ขอการทรงนาํ ใหเราคนหา “พระเจาตรสั

ไวดงัน้ี” วธิกีารของมนษุยเรามพีอแลว สมอง

ที่ผานการฝกมาทางดานวิทยาศาสตรของ

ทางฝายโลกพลาดทีจ่ะเขาใจเรือ่งของพระเจา

แตสมองเดียวกันเม่ือกลับใจใหมและไดรับ

การชําระแลวจะมองเห็นอํานาจของพระเจา

ในพระวจนะ ความคิดและหัวใจที่ผานการ

ชาํระใหบรสิทุธิโ์ดยพระวญิญาณเทานัน้จงึจะ

เขาใจสิง่ทีม่าจากสวรรค8 {CCh 327.4}

จาํเปนตองมอบถวายใหหมด
พี่นองทั้งหลาย โดยพระนามของ

พระเจา ดิฉันเรียกรองใหคุณตื่นขึ้นมารับ

หนาที ่จงมอบหวัใจของคณุใหกบัฤทธานภุาพ

ของพระวิญญาณบริสุทธ์ิและหัวใจเหลา

นั้นจะไวตอคําสอนของพระวจนะ แลวคุณ

จะทําความเขาใจเรื่องลึกซึ้งของพระเจาได

{CCh 327.5}

เราจะตองนําคําพยานของพระคริสต

ซึง่เปนคาํพยานทีเ่ครงขรมึทีส่ดุไปใหชาวโลก

พระธรรมวิวรณทั้งเลมมีพระสัญญาลํ้าคาอัน

สูงสง และยังมีคําเตือนอันสําคัญเครงขรึม

นากลวัทีส่ดุ ผูทีอ่างวามคีวามรูเรือ่งความจรงิ

จะไมอานคําพยานที่พระคริสตประทานให

ยอหนหรือ? สําหรับเรื่องนี้จะไมมีเรื่องที่

ต องคาดเดา ไม มีการหลอกลวงในเชิง

วิทยาศาสตร นี่เปนความจริงที่เกี่ยวกับ

สวัสดิภาพในปจจุบันและในอนาคตของเรา

แกลบจะเปรียบกับเมล็ดขาวไดอยางไร?

{CCh 327.6}

พระเยซูกําลังจะเสด็จมาในเร็ววัน ผู

เฝายามบนกําแพงของศิโยนไดรับการทรง

เรียกใหต่ืนขึ้นรับหนาท่ีท่ีพระเจาประทาน

ให พระเจาทรงตามหาผูเฝายาม ผูซึ่งอาศัย

ฤทธานุภาพของพระวิญญาณจะนําขาวสาร

คําเตือนครั้งสุดทายไปใหแกชาวโลก ผูซึ่ง

จะเปนดังเชนยามที่คอยเฝาขานเวลายาม

คํ่าคืน ผูซึ่งจะปลุกชายและหญิงใหต่ืนจาก

ความเซื่องซึมเกลือกวาการนอนหลับครั้งนี้

จะเปนการนอนแหงความตาย9 {CCh 328.1}

(1) 8T 290; (2) 8T 290-292; (3) 8T 292-294; (4) 8T 259-261; (5) 8T 328; (6) 8T, 294, 295; (7) 8T 296-

298; (8) 6T 298-301; (9) 8T 301, 302, 304.

R
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8

ดฉินัไดรบัการช้ีนาํใหไปอานพระคัมภรี

ขอนี้ โคโลสี 2:8 ซึ่งกลาวถึงลัทธิ สื่อสารกับ

วิญญาณของยุคใหมโดยเฉพาะ “จงระวัง

ใหดี อยาใหผูใดทําใหพวกทานตกเปนทาส

ดวยหลกัปรชัญาและคาํหลอกลวงทีเ่หลวไหล

ตามตํานานของมนุษย ตามพวกภูตผีที่

ครอบงําของจักรวาล ไมใชตามพระคริสต”

ทรงโปรดสําแดงใหดิฉันเห็นวาคนนับพัน

เสียคนไปเพราะปรัชญาของการศึกษาเรื่อง

อํานาจจิตและอํานาจของการสะกดจิต จน

กลายเปนคนที่ไมเลื่อมใสในศาสนา หาก

สมองเริ่มมุงไปในแนวทางน้ี ก็รับรองไดวา

จะเสยีศนูยและถกูปศาจควบคมุไว “คาํหลอก

ลวงที่เหลวไหล” จะสุมอยูเต็มสมองของ

มนษุยไมจรีงัยัง่ยนืผูนาสงสารเหลานัน้ พวก

เขาคิดวาตนเองมีฤทธิ์เดชเชนนี้เพื่อกระทํา

การยิ่งใหญใหสําเร็จได จนตระหนักวาไม

จาํเปนตองพึง่ฤทธานภุาพจากเบือ้งสงู หลกั

การและความเชื่อของพวกเขาเปนไป “ตาม

ตํานานของมนุษย ตามพวกภูตผีที่ครอบงํา

ของจักรวาล ไมใชตามพระคริสต” โคโลสี

2:8 {CCh 329.1}

พระเยซไูมเคยสอนปรชัญานีแ้กพวก

เขาเลย เราไมพบเรื่องเชนนี้ในคําสอนของ

พระองค พระองคไมไดหนัเหจติใจของมนษุย

ผูไมจีรังยั่งยืนเขาหาตัวพวกเขาเอง ไปยัง

กําลังที่พวกเขามีอยู พระองคทรงนําจิตใจ

ของพวกเขาไปสูพระเจาเสมอ พระองคทรง

เปนพระผูสรางจักรวาล พระองคทรงเปน

แหลงของกําลังและสติปญญาของพวกเขา

คําเตือนพิเศษมีใหไวในขอ 18 วา “อยาให

ใครตัดสิทธิ์พวกทานดวยการทําทีถอมใจ

และดวยการนมัสการพวกทูตสวรรค พวก

เขาใฝฝนอยู ในนิมิต หยิ่งผยองอยางไมมี

เหตุตามความคิดฝายเนื้อหนังของเขา”

{CCh 329.2}

ครสูอนเรือ่งของการสือ่สารกบัวญิญาณ

จะมาดวยกรยิาทาทางทีเ่ยายวนใจเพือ่หลอก

ลวงคุณ หากพวกคุณฟงนิทานของพวกเขา

คณุกจ็ะถกูศตัรขูองความชอบธรรมลอลวงไป

และจะสญูเสยีรางวลัของคณุไปอยางแนนอน

เมื่อใดที่อิทธิพลอันเย ายวนใจของจอม

หลอกลวงพิชิตคุณ คุณก็จะถูกวางยาพิษ

แลวและอิทธิพลรุนแรงถึงตายของมันจะ

แปดเป อนและทําลายความเชื่อของคุณท่ี

วาพระคริสตทรงเปนพระบุตรของพระเจา

ไปแล ว คุณก็จะเลิกพึ่งคุณความดีของ

พระโลหิตของพระองค ผู ที่ถูกปรัชญานี้

หลอกจะถูกหลอกลอดวยรางวัลผานเลห

เพทบุายของซาตาน พวกเขาพึง่ความดขีอง

ตนเอง ยอมอดสูจงใจทรมานตนเอง เต็มใจ

ยอมเสียสละ และลดคุณคาตัวเองลงตํ่าและ
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ยอมจํานนมอบจติใจแกความเชือ่ถอืทีเ่หลวไหล

ไรสาระอยางสุดขีด รับเอาแนวคิดโงเขลา

ไรสาระทีส่ดุผานผูทีพ่วกเขาเชือ่วาเปนเพือ่น

ที่ตายไปแลว ซาตานทําใหตาของพวกเขา

มดืบอดและบิดเบือนวจิารณญาณของพวกเขา

จนมองไมเห็นความชั่วและทําตามคําชี้แนะ

ที่ทึกทักวามาจากเพ่ือนๆ ท่ีตายไปแลวและ

บัดนี้เปนทูตสวรรคอยู ในภพที่สูงขึ้นไป1

{CCh 329.3}

ดฉินัไดรบัการเปดเผยใหเหน็วาเราตอง

คอยเฝาระวังรอบทิศและเพียรตอตานคํา

ยุแหยและเลหกลของซาตาน มนัปลอมแปลง

ตัวใหเปนทูตแหงความสวางและหลอกคน

เปนพันและนําพวกเขาไปเปนเชลย ขอได

เปรียบที่มันไดจากการใชวิทยาศาสตรของ

เรื่องสมองมนุษยมีอยูมหาศาล ศาสตรของ

เรื่องอํานาจจิต จิตวิทยาและการสะกดจิต

การดูโครงกะโหลกเปนชองทางที่มันกาว

โดยตรงเขามาหาคนในยุคน้ีและทํางานดวย

พลังที่บงบอกลักษณะความพยายามของ

มันในยุคใกลหมดเวลาแหงพระกรุณาธิคุณ2

{CCh 329.4}

การยอมมอบจติใหไปอยูในการควบคมุ
ของผูอืน่

ไมมีผูใดไดรับอนุญาตใหควบคุมจิต

ของผูอืน่โดยคดิวาการกระทาํเชนนีเ้ขากาํลงั

ทําใหบุคคลนั้นไดรับประโยชนยิ่งใหญ การ

รักษาทางจิตเปนการรักษาท่ีหลอกลวงมี

อันตรายมากที่สุดวิธีหนึ่งซึ่งกระทําตอผูใด

ผูหน่ึง คนไขจะรูสกึไดรบัการบรรเทาชัว่คราว

แตจิตของผูถูกควบคุมจะไมเขมแข็งและไว

วางใจไดอกีตอไป เราอาจออนแอเทากบัหญงิ

ทีแ่ตะชายฉลองของพระครสิต แตหากเราใช

โอกาสทีพ่ระเจาประทานใหเราเพือ่เขามาหา

พระองคดวยความเชื่อ พระองคจะทรงตอบ

สนองเราอยางรวดเร็วเหมือนที่ทรงตอบการ

สมัผสัแหงความเชือ่นัน้ {CCh 330.1}

พระเจาไมไดออกแบบใหมนษุยคนใด

ยอมมอบจิตใหอีกคนหนึ่ง พระคริสตผูทรง

เปนข้ึนจากความตาย บัดนี้พระองคประทับ

อยูเบื้องขวาของพระบิดา พระองคทรงเปน

พระเจาแพทยผูรักษาย่ิงใหญ ใหมองไปยัง

พระองคเพื่อขอฤทธานุภาพแหงการรักษา

โดยทางพระองคเทานั้น ท่ีคนบาปจะเขามา

หาพระเจาในสภาพที่เขาเปนอยู พวกเขา

เขาหาพระองคโดยทางจิตของมนุษยไมได

สื่อตัวแทนที่เปนมนุษยตองไมเขาแทรกแซง

ระหวางตัวแทนของสวรรคและผูที่กําลังตก

อยูในความทกุขทรมาน {CCh 330.2}

ทุกคนควรอยู ในสถานะที่พรอมจะ

รวมมือกับพระเจาเพื่อนําจิตใจของคนอื่นๆ

ไปยังพระองค จงบอกพวกเขาเรื่องพระคุณ

และฤทธานุภาพของพระองค ผู ทรงเปน

พระเจาแพทยยิ่งใหญที่สุดที่โลกเคยรูจักมา

กอน {CCh 330.3}

เราไมไดขอใหคุณไปอยูภายใตการ

ควบคุมของจิตของมนุษยคนใดเลย การ

รักษาจิตเปนวิทยาศาสตรซึ่งนาสะพรึงกลัว

ที่สุดเทาที่มนุษยเคยใหการสนับสนุน คนชั่ว

ทุกคนจะใชวิธีนี้เพื่อทําตามแผนชั่วรายที่

ตนวางไว เราไมมีธุระใดที่จะไปยุงเกี่ยวกับ



ศาสตรสาขานี้เลย เราตองกลัวมัน ตอง

ไมปลอยใหแมแตหลักการเบ้ืองตนเขามาใน

สถาบนัของเรา3 {CCh 330.4}

การละเลยการอธิษฐานจะนํามนุษย

ไปพึ่งกําลังของตนเองและเปดประตูใหกับ

การทดลอง งานวิจัยดานวิทยาศาสตรจะ

ทําใหจินตนาการของหลายคนหลงใหลและ

มนษุยจะหลงเสนหไปกบัความรูสกึวาตนเอง

มีฤทธิ์เดช ศาสตรทั้งหลายที่รักษาจิตของ

มนุษยจะถูกเทิดทูนขึ้นอยางสูง สิ่งเหลานี้

ดีอยูในตัวของมันเอง แตซาตานฉกความา

เปนเครือ่งมืออนัมพีลงัเพ่ือลอลวงและทาํลาย

จิตวิญญาณ ศิลปะของมันไดรับการยอมรับ

วามาจากสวรรคและดวยประการฉะนี้มัน

จงึไดรบัการบชูาทีเ่หมาะกบัมนัอยางยิง่ โดย

ทางศาสตรเหลานี ้คณุงามความดมีศีลีธรรม

ถูกทําลายไป และปูพ้ืนฐานใหกับลัทธิทรง

วญิญาณ4 {CCh 330.5}

เวทมนตรคาถาและการเช่ือผเีช่ือลาง
ชาวเอเฟซัสที่กลับใจเชื่อพระเจา

แสดงใหเหน็วาสิง่ทีพ่วกเขาเคยชืน่ชอบบดันี้

พวกเขารังเกียจดวยการเผาหนังสือพวก

เวทมนตรคาถา เปนเพราะเวทมนตรคาถา

พวกเขาทําใหพระเจาไมพอพระทัยอยางยิ่ง

และทาํใหจติวญิญาณของตนเองตกสูอนัตราย

และพวกเขาตอตานเวทมนตรคาถาดวยการ

กระทําอันโกรธแคนเชนนี้ ดวยการกระทํา

เชนนี้ พวกเขาแสดงออกถึงหลักฐานของ

การกลบัใจทีจ่รงิใจ {CCh 330.6}

เปนที่เขาใจอยางงมงายเล่ือนลอยวา

ในยุคศิวิไลซของศตวรรษที่ยี่สิบการเชื่อผี

เชื่อลางของคนนอกศาสนาไดอันตรธานไป

แลว แตพระวจนะของพระเจาและคําพยาน

ทีเ่ขมงวดกวดขนัของขอเทจ็จรงิเปดเผยวามี

การใชเวทมนตรในยุคสมัยนี้แนนอนเหมือน

เชนในสมัยของนักเลนมายากลของอดีต

ระบบของเวทมนตรคาถาในสมัยโบราณนั้น

แทจริงแลวเหมือนกับที่เรียกกันในเวลานี้วา

เปนลทัธทิรงวญิญาณยคุใหม ซาตานหาทาง

เขาสูจิตใจของคนนับพันโดยเสนอตนเอง

ดวย การปลอมแปลงอยูในรางของมติรสหาย

ท่ีตายไปแลว พระคัมภีรเปดเผยไววา “คน

ตายแลวกไ็มรูอะไรเลย” ปญญาจารย 9:5 คน

พากันลืมเขาเสียหมด ความรักของพวกเขา

ความชงัของพวกเขาสญูไปนานแลว คนตาย

ไมไดมาสื่อสัมพันธกับคนที่มีชีวิต แตดวย

การยึดมั่นตอความเจาเลหของมันมาตั้งแต

ตน ซาตานใชวิธีนี้เพื่อเขาควบคุมความ

นกึคดิ {CCh 331.1}

โดยทางลัทธิทรงวิญญาณ คนปวย

คนสูญเสียญาติมติรทีต่ายไปแลว คนอยากรู

อยากเหน็กาํลงัส่ือสารกบัวญิญาณชัว่ ทกุคน

ทีก่ลากาวเทาไปทางนีก้าํลงัตกอยูในเขตแดน

อันตราย พระวจนะแหงความจริงเปดเผยวา

พระเจาทรงคิดอยางไรกับพวกเขา ในสมัย

โบราณพระองคทรงประกาศคําพิพากษาที่

เขมงวดกวดขนักบักษตัรยิพระองคหนึง่ทีไ่ป

ขอคาํปรกึษาจากพระของพวกนอกศาสนาวา

“แตทตูของพระเจาพดูกบัเอลยีาหชาวทชิบวีา

‘จงลกุขึน้ไปพบบรรดาผูสือ่สารของพระราชา

แหงสะมาเรีย และจงพูดกับเขาทั้งหลายวา
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‘เพราะไมมพีระเจาในอสิราเอลแลวหรอื? ทาน

จึงไปถามพระบาอัลเซบูบ พระแหงเอโครน’

เพราะฉะนั้นพระยาหเวหตรัสดั่งน้ีวา ‘เจาจะ

ไมไดลุกขึ้นจากที่นอนของเจา แตเจาจะตอง

ตายแน’ แลวเอลียาหก็ไป” 2 พงศกษัตริย

1:3-4 สาํเนาคูฉบบัของพวกมายากลของสมัย

ของคนนอกศาสนาหาพบไดในยุคปจจุบัน

เชนกันคือคนทรง คนญาณทิพยและหมดดู

เสียงลึกลับที่พูดจากบานเอนโดรและที่เมือง

เอเฟซัสยังคงนําบุตรทั้งหลายของมนุษยให

หลงกลมันดวยการพูดโกหกของพวกเขา

หากเปดมานที่บังพวกเขาออกไปได เราจะ

เหน็ทตูชัว่ใชศลิปะทัง้ปวงของพวกมนัหลอก

และทาํลาย ทีแ่หงใดทีม่กีารลงแรงใสอทิธพิล

ที่จะทําใหมนุษยลืมพระเจา ซาตานก็จะ

ทํางานที่นั่นดวยอํานาจของเวทมนตรคาถา

เมื่อมนุษยยอมแพตออิทธิพลของมันกอน

ทีจ่ะรูตวั สมองกส็บัสนงนุงงและจิตวญิญาณ

ก็เปรอะเปอนไปแลว คนของพระเจาในวันนี้

จะต องฟ งคําเตือนของอัครทูตที่ ให  กับ

คริสตจักรในเมืองเอเฟซัสวา “อยามีสวนใน

กิจการของความมืดที่ไรผล แตจงเปดเผย

กิจการนั้นใหปรากฏดีกวา” เอเฟซัส 5:115

{CCh 331.2}

คาํอธษิฐานแหงความเชือ่
หากตาของเราเปดเพ่ือจะไดมองเหน็

ทูตสวรรคที่ลมลงในบาปกําลังลงแรงชักจูง

ผู ที่รู สึกวาตนเองสบายและปลอดภัยแลว

เราจะตระหนักวาเราไมมีความปลอดภัย

ทตูสวรรคชัว่อยูบนเสนทางเดนิของเราทกุขณะ

เราคาดการณไดเลยวาจะมีคนรายพรอม

ลงมือตามคําชี้แนะของซาตาน แตในขณะที่

จิตใจของเราไมระวังตัวตอสมุนของมันท่ี

มองไมเห็นดวยตาเปลา พวกมันจะยึดครอง

พื้นที่ใหมและทําสิ่งที่นาพิศวงและอัศจรรย

ในสายตาของเรา แลวเราเตรียมพรอมแลว

หรอืไมทีจ่ะขดัขนืพวกมนัดวยพระวจนะของ

พระเจาซึ่งเปนอาวุธเดียวที่เราจะใชไดอยาง

ประสบผล? {CCh 331.3} 

คนบางสวนจะถูกทดลองใหยอมรับ

เรือ่งอศัจรรยเหลานีว้ามาจากพระเจา คนปวย

จะหายปวยตอหนาตอตาเรา มีการอัศจรรย

เกดิขึน้ตอหนาเรา เราเตรยีมพรอมทีจ่ะรบัมอื

กับการทดลองที่คอยเราอยูเมื่อการอัศจรรย

อยางลวงตาของซาตานปรากฏออกมาอยาง

เตม็ทีไ่หม? จติวญิญาณมากมายจะตดิกบัดกั

และถูกจับไปไหม? โดยการเดินออกไปจาก

ขอกาํหนดและพระบญัญติัอยางตรงไปตรงมา

ชัดแจงของพระเจาและยอมฟงนิทานหลอก

ลวง สมองของคนมากมายกาํลงัเตรยีมพรอม

ทีจ่ะเชือ่เรือ่งอศัจรรยอยางลวงตาเหลานี ้เรา

ทุกคนตองแสวงหาอาวุธปองกันตนเองเพื่อ

การตอสูทีเ่ราตองเขารวมในเรว็วนันี ้ความเชือ่

ในพระวจนะของพระเจาที่ศึกษาและนําไป

ปฏบิตัดิวยใจอธษิฐานจะเปนโลปองกนัอาํนาจ

ของซาตานและจะพาเรากาวไปเปนผูพชิติโดย

ผานทางพระโลหติของพระคริสต6 {CCh 331.4}

(1) 1T 297,298; (2) 1T 290; (3) MM 115,116; (4) 2SM 352; (5) AA 288-290; (6) 1T 301. 
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ในขณะที่ความไมเคารพยําเกรง

พระบัญญัติของพระเจายิ่งปรากฏใหเปนที่

รูจักกันทั่วไปมากขึ้น เสนแบงที่กําหนดเขต

ระหวางผูถือรักษาพระบัญญัติกับชาวโลกก็

จะยิง่เดนชดัมากข้ึน คนกลุมหน่ึงจะมีความรกั

ตอบทบัญญัติคําสอนของพระเจามากขึ้น

ในขณะที่ชนอีกกลุ มหนึ่งกลับเพ่ิมความ

เหยยีดหยามพระบญัญตันิัน้ {CCh 333.1}

เวลาวกิฤตกาํลงัคบืคลานเขามาอยาง

รวดเรว็ ตวัเลขความทกุขยากทีเ่พิม่ขยายขึน้

อยางรวดเร็วแสดงวาเวลาที่พระเจาจะเสด็จ

มาเยีย่มนัน้เกอืบจะมาถงึแลว แมพระองคจะ

ไมปรารถนาการลงโทษแตถงึกระนัน้พระองค

กท็รงตองลงโทษและดวยความรวดเรว็ {CCh

333.2} 

เวลาแหงการแกแคนของพระเจา

กําลังมาใกลถึงพวกเราแลว ตราประทับของ

พระเจาจะประทบัลงบนหนาผากของผูทีถ่อน

หายใจและรองไหตอความขยะแขยงทัง้หลาย

ที่กระทํากันบนแผนดิน ผูที่ใหความเห็นอก

เห็นใจกับชาวโลกกําลังดื่มกินกับพวกขี้เมา

และจะถูกทําลายพรอมกับผูกระทําชั่วอยาง

แนนอน “พระเนตรขององคพระผูเปนเจาเฝา

ดูคนชอบธรรม และพระกรรณของพระองค

สดับคําออนวอนของพวกเขา แตพระพักตร

ของพระองคตอสู กับคนเหลานั้นที่ทําชั่ว”

1 เปโตร 3:12 {CCh 333.3}

วถิขีองเราเองจะเปนตัวกาํหนดวาเรา

จะรับตราประทับของพระเจาผูทรงพระชนม

หรือต องล มลงด วยอาวุธที่ออกทําลาย

พระพิโรธของพระเจาจํานวนหนึ่งไดเทลงมา

ยงัโลกแลว แตเมือ่ภยัพบิตัสิดุทายเจด็ประการ

โดยไมมีอะไรเจือจางในถวยพระพิโรธของ

พระองคจะถูกเทลงมา เวลานั้นก็จะสายเกิน

ไปตลอดกาลที่จะกลับใจและหาที่หลบภัย

ไมมีโลหิตลบบาปอันใดจะมาชําระรอยเปอน

ของบาปได {CCh 333.4}

ไมใชทุกคนที่อางวาตนถือรักษาวัน

สะบาโตจะไดรบัตราประทบั จะมคีนมากมาย

ในทามกลางผู ที่สอนความจริงแกผู อื่นจะ

ไมไดรับตราประทับของพระเจาท่ีหนาผาก

พวกเขามคีวามกระจางแหงความจรงิ พวกเขา

เขาใจพระประสงคของพระอาจารย พวกเขา

เขาใจความเชื่อทุกจุดของเรา แตพวกเขา

ไมมผีลงานทีส่อดคลองกนั คนเหลานีท้ีคุ่นเคย

กับคําพยากรณและสมบัติแหงพระปญญา

ของพระเจาควรแสดงออกถึงความเชื่อของ

พวกเขา พวกเขานาจะปกครองคนในบาน

ตามความเชื่อเพื่อวาโดยผานครอบครัวที่มี

ระเบียบนี้จะเปนพยานแกชาวโลกใหเห็นถึง

อิทธิพลของความจริงที่มีตอหัวใจของมนุษย

{CCh 333.5}
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ดวยขาดการอทุศิตนและความศรทัธา

อันแกกลารวมทั้งความลมเหลวท่ีจะกาวให

ถึงมาตรฐานศาสนาท่ีสูง คนเหลานี้ทําให

จิตวิญญาณของผูอื่นพึงพอใจกับสภาพของ

ตนเอง มนุษยที่มีวิจารณญาณอันจํากัด

จะมองไมออกวาการทาํตามแบบอยางของคน

เหลานี้ที่บอยครั้งไดเปดขุมทรัพยพระวจนะ

ของพระเจาแกตนเองน้ัน พวกเขาจะทําให

จติวญิญาณของตนเองตกสูภยัอนัตรายอยาง

แนนอน พระเยซูทรงเปนแบบอยางเดียวที่

แทจริง ในเวลานี้ทุกคนตองคุกเขาลงเพื่อ

ศึกษาคนหาพระคัมภีรดวยตนเองตอเบื้อง

พระพักตรของพระเจาดวยหัวใจที่ถอมและ

สอนไดของเด็กเล็ก หากพวกเขาตองการ

เรียนรูวาพระเจาทรงกําหนดใหพวกเขาทํา

อะไร ไมวาศาสนาจารยจะยืนในความพอ

พระทัยของพระเจาอยูสูงเพียงไร หากพวก

เขาละเลยที่จะปฏิบัติตามความกระจางที่

พระเจาประทานใหแลว หากพวกเขาปฏเิสธ

ที่จะถูกสอนแบบเด็กเล็กแลว พวกเขาจะ

เดินอยูในความมืดและการหลอกลวงของ

ซาตานและจะนําผูอื่นไปในทางเดินเดียวกัน

{CCh 333.6}

ไมมีสักคนเดียวในพวกเราจะไดรับ

ตราประทับของพระเจาในขณะที่อุปนิสัย

ของพวกเรามีจุดดางหรือมีรอยเปอน การ

แกไขจุดบกพรองของอุปนิสัย การชําระ

ความสกปรกทัง้หมดใหหมดไปจากวหิารของ

จิตวิญญาณนั้นขึ้นอยู กับเรา แลวฝนชุก

ปลายฤดูจะตกลงมายังพวกเราเหมือนฝน

ตนฤดูที่ตกลงยังสาวกในวันเพ็นเทคอสต

{CCh 334.1}

ไมมีคนใดจําเปนตองพูดวาชีวิตของ

เขานั้นสิ้นหวัง วาพวกเขาดําเนินชีวิตอยาง

คริสเตียนไมได การพลีพระชนมชีพของ

พระคริสตทรงจัดเตรียมไวใหจิตวิญญาณ

ทกุดวงอยางมากมาย พระเยซทูรงเปนผูชวย

เหลือของเราตลอดเวลาในยามที่เราตองการ

เพียงแตใหรองหาพระองคดวยความเชื่อ

และพระองคทรงสญัญาทีจ่ะสดบัฟงและตอบ

คาํอธษิฐานทลูขอของคณุ {CCh 334.2}

โอ เพือ่ทีจ่ะใหมคีวามเชือ่ทีต่ืน่ตวัและ

มีชีวิต! เราตองการและจะตองมีความเชื่อ

เชนนี้ หรือไมเชนนั้นแลว เราจะลมพับไป

และพลาดตกไปในวันของความทุกขยาก

ความมืดที่พาดลงมาบนทางเดินของเราจะ

ตองไมทําใหเราทอใจหรือผลักใหเราสิ้นหวัง

เปนมานกําบังที่พระเจาทรงใชเพื่อปกปด

พระสิริของพระองคขณะที่พระองคเสด็จ

ผานมาเพื่อประทานพระพรอันไพบูลย เรา

ควรเขาใจเรื่องนี้จากประสบการณในอดีต

ในวันนั้นเมื่อพระเจาทรงมีความขัดแยงกับ

ประชากรของพระองค ประสบการณนีจ้ะเปน

แหลงของการประเลาประโลมใจและความหวงั

{CCh 334.3} 

บดันีเ้ปนเวลาทีเ่ราตองปกปองตวัเรา

เองและลกูๆ ของเราใหปราศจากจดุดางพรอย

ของโลก บัดนี้เปนเวลาท่ีเราตองชําระลาง

เสื้อคลุมอุปนิสัยของเราและทําใหขาวดวย

พระโลหติของพระเมษโปดก บดันีเ้ปนเวลาที่

เราตองเอาชนะความหยิง่ ตณัหา และความ

เกียจครานฝายจิตวิญญาณ บัดนี้เปนเวลา
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ทีเ่ราตองตืน่ตวัและทุมเทอยางตัง้ใจเพือ่ใหมี

อุปนิสัยที่สมดุล “วันนี้ถาทานทั้งหลายไดยิน

พระสุรเสียงของพระองค อยาใหจิตใจของ

ทานดือ้รัน้” ฮบีร ู3:7, 8, 15 {CCh 334.4} 

บัดนี้เปนเวลาของการตระเตรียม

ตราประทับของพระเจาจะไมประทับลงบน

หนาผากของชายหรือหญิงที่ไมบริสุทธิ์ จะ

ไมประทับลงบนหนาผากของชายหรือหญิง

ที่ทะเยอทะยานและรักทางโลก ตรานี้จะ

ไมประทับลงบนหนาผากของชายหรือหญิง

ที่มีลิ้นไมซื่อตรงหรือใจคดโกง ทุกคนที่รับ

ตราประทับของพระเจาจะตองปราศจากจุด

ดางอยูเบื้องพระพักตรของพระเจา เปนผูที่

ไดรบัคดัเลอืกทีจ่ะใหไปอยูสวรรค พีน่องชาย

และหญิง จงมุ งหนาตอไป ดิฉันเขียนถึง

ประเดน็นีไ้ดแตเพยีงสัน้ๆ ในเวลานี ้เพยีงแต

เรียกรองใหคุณใสใจถึงความจําเปนที่ตอง

เตรียมตัว จงศึกษาคนควาพระคัมภีรดวย

ตวัของคณุเองเพือ่จะเขาใจถงึความขงึขงัอนั

นากลวัของยคุนี้594 {CCh 334.5}

ประเด็นอยูที่วันสะบาโต
ปญหาเรือ่งวนัสะบาโตจะเปนประเดน็

ความขัดแยงสุดทายครั้งยิ่งใหญที่คนทั่วทั้ง

โลกมสีวนรวม มนษุยนบัถอืยกยองหลกัการ

ของซาตานมากกวาหลกัการทีป่กครองอยูใน

สวรรค พวกเขายอมรบัวนัสะบาโตเทยีมเทจ็

ซ่ึงซาตานเชดิชขูึน้เปนสญัลกัษณอาํนาจของ

มัน แตพระเจาทรงประทับสิทธิอํานาจของ

พระองคลงบนขอกาํหนดยิง่ใหญของพระองค

แลว ทกุสถาบนัวนัสะบาโตบงบอกถงึพระนาม

ของผูกอตั้ง เปนสัญลักษณที่ลบทิ้งไปไมได

เพื่อแสดงถึงความยิ่งใหญของแตละวัน

เปนหนาทีข่องเราทีจ่ะนาํประชาชนใหเขามา

เขาใจถงึเรือ่งนี ้เราตองแสดงใหพวกเขาเหน็

ถงึความสาํคญัของผลทีจ่ะตามมาวาพวกเขา

จะรับสัญลักษณของอาณาจักรพระเจาหรือ

ของอาณาจักรกบฏ เพราะพวกเขาจะเปน

ประชาชนของอาณาจักรที่พวกเขาถือครอง

สัญลักษณนั้น พระเจาทรงเรียกใหเรายก

ธงของวันสะบาโตที่ถูกเหยียบยํ่าขึ้นมา2

{CCh 334.6}

เจาของความคิดอันเจนจัดคนเดิม

ท่ีวางแผนตอตานผูสัตยซื่อในยุคอดีตยังคง

พยายามกวาดลางผูที่ยําเกรงพระเจาและ

ปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระองคใหหมด

ไปจากโลก ซาตานจะปลกุระดมความอาฆาด

แคนตอชนกลุมนอยผูถอมตนท่ีมีจิตสํานึก

ไมยอมรับธรรมเนียมและประเพณียอดนิยม

ตางๆ ผูดํารงตําแหนงสูงและมชีือ่เสียงจะเขา

รวมกบัพวกนอกกฎหมายและคนอธรรมเพือ่

ใหคาํแนะนาํไปตอสูกบัประชากรของพระเจา

ความมั่งคั่ง ความเฉลียวฉลาด การศึกษา

จะรวมทาํงานดวยกนัเพือ่ลอมกรอบพวกเขา

ดวยความเหยียดหยาม ผูปกครองประเทศ

ศาสนาจารยและสมาชิกคริสตจักรที่กดขี่

ขมเหงจะวางแผนรายใสพวกเขา ดวยคาํพดู

และปากกา ดวยการโออวด การขมขูและ

การเยาะเยย พวกเขาพยายามโคนลมความ

เชือ่ของพวกเขา โดยการอางอยางผดิๆ และ

การเรียกรองดวยความโกรธ พวกเขาจะ

ปลกุความโกรธแคนของประชาชน เนือ่งจาก
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พวกเขาไมมปีระโยค “พระคมัภรีกลาวไววา”

เพือ่สูกบัผูสนบัสนนุวนัสะบาโตของพระคมัภรี

พวกเขาจึงหันไปพ่ึงการตรากฎหมายที่กดขี่

เพือ่เตมิสวนทีข่าดใหเตม็ เพือ่ใหมคีวามนยิม

และเสียงสนับสนุน ผูมีอํานาจรางกฎหมาย

เหลาน้ันจะยอมตอการเรยีกรองใหตรากฎหมาย

วันอาทิตยฉบับหนึ่งขึ้น ผูท่ียําเกรงพระเจา

ไมอาจยอมรับสถาบันที่ละเมิดขอกําหนด

ของพระบญัญตัสิบิประการ บนสนามรบแหงนี้

ความขดัแยงสดุทายอนัยิง่ใหญระหวางความจรงิ

และความผิดจะเกิดขึ้น เราจะไมถูกปลอย

ใหสงสัยเลยถึงประเด็นของความขัดแยง

เชนเดียวกับในสมัยของโมรเดคัย เวลานั้น

พระเจาจะแกตางใหกบัความจรงิและประชากร

ของพระองค3 {CCh 335.1}

จงเตรียมพรอมเพื่อรับมือกับพายุ
พระเจาเปดเผยใหเห็นแลววาจะเกิด

อะไรขึ้นในยุคสุดทาย เพ่ือวาประชากรของ

พระองคจะเตรียมพรอมที่จะลุกขึ้นตอตาน

พายุของฝายตรงขามและความเกรี้ยวกราด

ผูที่ไดรับคําเตือนเร่ืองเหตุการณท่ีจะเกิดขึ้น

ตอหนาพวกเขาจะตองไมนั่งนิ่งอยางใจเย็น

รอใหพายุเขามา และคอยปลอบใจตนเองวา

พระเจาจะปกปองผูที่ซื่อสัตยของพระองค

ในวันแหงความทุกขยาก เราตองไมเปนคน

ที่รอคอยพระเจาของตนอยางเกียจคราน

ไมทาํอะไร แตรอดวยการทาํงานอยางจรงิใจ

ดวยความเชื่อที่ไมหวั่นไหว ไมมีเวลาแลวที่

จะปลอยใหความคิดของเราหมกมุนอยูกับ

เรื่องที่มีความสําคัญเพียงนอยนิด ในขณะที่

มนุษยยังหลับไมรู สึกตัวอยู  ซาตานกําลัง

ทุมเทอยางขนัแขง็จัดการกบัเรือ่งตางๆ เพือ่

ใหคนของพระเจาขาดคณุสมบตัทิีจ่ะรบัความ

เมตตาหรือความยุติธรรม บัดนี้ขบวนการ

เรื่องของวันอาทิตยกําลังเคลื่อนไหวอยูในที่

มืด เหลาผูนํากําลังปกปดประเด็นที่แทจริง

และคนมากมายท่ีเขารวมอยูในขบวนการก็

มองไมอ อกวาคลืน่ใตนํา้กาํลงัไหลไปทศิทางใด

คนเหลานีแ้สดงตนวาเปนครสิเตยีนทีอ่อนโยน

สุภาพแตเมื่ออาปากพูดจะเผยใหเห็นถึง

วญิญาณของพญานาค {CCh 335.2}

ผูประพันธสดุดีตรัสวา “พระพิโรธตอ

มนุษยจะนําการยกยองมาสูพระองค และ

พระพิโรธที่เหลืออยู พระองคก็ทรงคาดไว”

สดดุ ี76:10 พระเจาทรงหมายความวาความจรงิ

ทีท่ดสอบมนษุยจะถูกนาํขึน้มาอยูในแนวหนา

เพื่อตรวจสอบและอภิปราย แมถูกกระหนํ่า

ดวยคําตําหนิเหยียดหยาม ความคิดของ

ประชาชนจะตองถูกปลุกปน ความขัดแยง

ทุกเรื่อง คําตําหนิทุกกรณี คําใหร ายทุก

ถอยคําจะเปนวิธีของพระเจาเพื่อกอใหเกิด

คําถามและปลุกความคิดใหตื่นมิฉะนั้นแลว

กจ็ะงบีหลบัไป4 {CCh 335.3}

เราในฐานะที่เปนประชาชนกลุมหนึ่ง

นั้นยังไมไดทํางานที่พระเจาทรงมอบหมาย

ใหเราทํานั้นใหสําเร็จ เรายังไมพรอมกับ

ประเดน็ของการบงัคบัใชกฎหมายวนัอาทติย

ที่จะเขามาหาเรา ในขณะที่เรามองเห็น

หมายสําคัญของภัยอันตรายที่ใกลเขามา

เปนหนาที่ของเราที่จะปลุกคนใหต่ืนขึ้นมา

ทาํงาน อยาใหคนใดนัง่สบายใจรอคอยความชัว่
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ทีก่าํลงัจะมา นัง่ปลอบใจตนเองดวยความเชือ่

ทีว่างานนีต้องดาํเนินตอไปเพราะคาํพยากรณ

บอกลวงหนาไวแลวและพระเจาจะทรงคุมครอง

คนของพระองค เราไมไดทําตามนํ้าพระทัย

ของพระเจาเมื่อเราน่ังเฉย ไมทําอะไรเลยท่ี

จะถนอมเสรภีาพของความนกึคดิ คาํอธษิฐาน

ที่จริงใจและอยางไดผลควรจะใหขึ้นไปถึง

สวรรคเพื่อเลื่อนหายนะนี้ออกไปจนกวาเรา

ทํางานที่เราละเลยมาชานานแลวใหสําเร็จ

จงอธิษฐานอยางจริงใจที่สุดและทํางานให

คลองจองกบัคาํอธษิฐานของเรา ดปูระหนึง่วา

ซาตานกําลังประสบชัยชนะและความจริง

กําลังเพลี่ยงพลํ้าแกความเท็จและความผิด

พลาด แตพระเจาทรงประสงคใหเราระลึก

ถึงวิธีที่พระเจาทรงกระทําตอประชากรของ

พระองคเพื่อกู พวกเขาจากศัตรู พระองค

ทรงเลือกวิธีสุดขั้วเสมอเมื่อดูเหมือนวา

ไมมีโอกาสที่จะหลุดพนจากการกระทําของ

ซาตานเพือ่สาํแดงอาํนาจของพระองค ความ

จําเปนของมนุษยเปนโอกาสของพระเจา

{CCh 336.1}

พี่นองของดิฉัน คุณตระหนักไดหรือ

ไมวาความรอดของคณุเองรวมทัง้ชะตากรรม

ของจติวญิญาณอืน่ๆ ขึน้อยูกบัการเตรยีมตวั

ของคุณในเวลานี้เพื่อรับมือกับการทดลองที่

อยูตอหนาเรา? คุณมีความกระตือรือรนอัน

แรงกลา ความเครงครัดศาสนาและการอุทิศ

ตนที่จะทําใหคุณอดทนเม่ือการตอตานจะ

เกิดขึ้นกับคุณหรือไม? หากพระเจาเคยตรัส

ผานดิฉัน เวลานั้นจะมาถึงเมื่อคุณจะถูกนํา

ขึ้นสูบัลลังกพิพากษา และความจริงทั้งหมด

ท่ีคุณยึดมั่นจะถูกนําขึ้นมาวิเคราะหวิจารณ

อยางเผ็ดรอน เวลาท่ีคนมากมายในขณะนี้

ปลอยใหเสียไปโดยเปลาประโยชนนั้นควรที่

จะอทุศิใหกบัหนาทีซ่ึง่พระเจาทรงมอบหมาย

แกเราเพือ่เตรยีมตัวใหพรอมรบัวกิฤตทีก่าํลงั

จะเขามา5 {CCh 336.2}

การพิพากษาของพระเจา
เรากาํลงัอยูใกลยคุสดุทาย ดฉินัไดรบั

การเปดเผยใหเห็นวาการพิพากษาเพื่อ

ชําระแคนของพระเจามาถึงแผนดินโลกแลว

พระเจาประทานคาํเตอืนเรือ่งเหตกุารณทีจ่ะ

เกิดขึ้นในเร็วๆ นี้แกเราแลว ความกระจาง

กาํลงัสองจากพระวจนะของพระองค แตกระนัน้

ความมืดยังคงปกคลุมโลกและความมืดทึบ

ยังคงปกคลุมชนชาติทั้งหลาย “เมื่อเขาพูด

กนัวาสงบสุขและปลอดภัยแลว เมือ่นัน้แหละ

ความพนิาศกจ็ะมาถงึทนัท.ี . . . เขาจะหนกี็

ไมพน” 1 เธสะโลนกิา 5:36 {CCh 336.3} 

พระเจาทรงกําลังนําการยับย้ังตางๆ

ของพระองคออกไปจากโลกและในไมชาจะ

เกิดความตายและการทําลาย อาชญากรรม

และความโหดรายทีเ่พิม่ขึน้ การกระทาํชัว่ราย

ตอผูที่รํ่ารวยซึ่งเคยยกตนเองขึ้นขมเหงคน

ยากจน ผูท่ีไมไดรับการปกปองของพระเจา

จะไมมคีวามปลอดภัยในทกุทีห่รอืทกุตาํแหนง

สือ่ตวัแทนมนษุยกาํลงัถกูฝกและใชขมุกาํลงั

ของการประดิษฐของพวกเขาเพื่อขับเคล่ือน

กลไกอนัมพีลงัอาํนาจรายแรงทีส่ดุเพือ่ทาํให

บาดเจบ็และเพือ่สงัหารใหตาย7 {CCh 336.4}
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การพิพากษาของพระเจามาถงึแผนดนิ

โลกแลว สงครามและขาวลือของสงคราม

การทําลายดวยไฟและอุทกภัยลวนบงบอก

อยางชดัเจนวาเวลาแหงความทกุขยากซึง่จะ

เพิ่มขึ้นจนถึงเวลาสิ้นยุคนั้นอยูแคเอื้อมแลว

{CCh 336.5}

ในไมชา ความทุกขยากอันนาเศรา

สลดใจจะเกิดขึ้นทามกลางประชาชาติ เปน

R

(1) 5T 209, 212-216; (2) 6T 352; (3) 5T 450, 451; (4) 5T 452, 453; (5) 5T 713, 714, 716, 717; 

(6) 5T 99; (7) 8T 50; (8) WM 136.

ความทุกขยากที่จะไมยุติจนกวาพระเยซู

เสด็จมา เราจําเปนตองรวมตัวกันอยางที่ไม

เคยทํามากอน เพื่อรับใชพระองค ผูทรงจัด

เตรียมพระบัลลังกในสวรรคและอาณาจักร

ของพระองคทรงปกครองอยูทัง้หมด พระเจา

ไมไดทอดทิง้ประชากรของพระองคและความ

เขมแข็งของเราอยูที่เราไมละทิ้งพระองค8

{CCh 337.1}
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อัครทูตเตือนพี่น องทั้ งหลายว า

“สุดทายนี้ จงเขมแข็งขึ้นในองคพระผูเปน

เจา และในอานภุาพอนัทรงพลงัของพระองค

จงสวมยุทธภัณฑทั้งชุดของพระเจา เพื่อ

สามารถตอสูกับอุบายของมารได. . . . เพ่ือ

ทานจะสามารถตอสูในวนัชัว่รายนัน้ และเมือ่

ทาํทกุอยางแลวจะยงัยนืหยดัอยูได” เอเฟซสั

6:10, 11, 13 โอ ชางเปนวันอะไรปานนั้นที่

อยูตรงหนาพวกเรา! คนทั้งหลายที่อางตน

วาเปนบตุรของพระเจาจะตองประสบกบัการ

ฝดรอนอะไรเชนน้ี เราจะพบคนอธรรมใน

หมูคนชอบธรรม ผูท่ีมีความกระจางย่ิงใหญ

แตไมไดเดนิในแสงสวางนัน้จะไดรบัความมดื

เทากับความกระจางที่เขาไดดูแคลน เราจํา

เปนต องปฏิบัติตามบทเรียนที่อยูในคําพูด

ของเปาโลที่วา “แตขาพเจาทุบตีรางกาย

และควบคมุมันไว เพราะเกรงวาเมือ่ขาพเจา

ประกาศขาวประเสริฐแกคนอื่นแลว ตัวเอง

กลับเปนคนที่ใชการไมได” 1 โครินธ 9:27

ศัตรูทํางานดวยความขยันขันแข็งเพื่อคอย

ตามดูวาจะเพิ่มผูใดเขาไปอยูในกลุมคนท่ี

ละทิ้งพระเจา แตพระผูเปนเจากําลังเสด็จ

กลับมาในเร็ววันและไมนานทุกคดีจะถูก

ตัดสนิไปช่ัวนรินัดร ผูทีม่ผีลงานตามแสงสวาง

ทีท่รงโปรดประทานใหดวยพระคุณจะถกูนับ

รวมเขาไปอยูฝายของพระเจา1 {CCh 338.1}

แตวันของการชําระคริสตจักรให

บรสิทุธิก์าํลงัรดุหนาไปอยางรวดเรว็ พระเจา

ทรงมีประชากรที่บริสุทธิ์และซื่อสัตย ใน

การฝดรอนครั้งย่ิงใหญท่ีจะเกิดขึ้นนั้น เรา

จะวัดกําลังของอิสราเอลไดดียิ่งขึ้น หมาย

สาํคญัเปดเผยวาใกลเวลาทีพ่ระเจาจะปรากฏ

ดวยพัดที่ทรงถืออยูในพระหัตถและพระองค

จะทรงชําระลานนวดขาวของพระองคอยาง

ละเอยีดถีถ่วน2 {CCh 338.2}

ชยัชนะสาํหรบัผูทีแ่สวงหาการชวยกู
ดฉินัไดรับการสาํแดงใหเหน็ประชากร

ของพระเจา พวกเขาถูกเขยาอยางแรง

บางคนทูลขอตอพระเจ าด วยความเชื่อ

อัน เข มแข็ งและเ สียงร องอัน เจ็บปวด

{CCh 338.3}

ดิฉันเห็นบางคนไมไดเขารวมภารกิจ

ของการรองดวยความเจ็บปวดและการทูล

ขอนี ้ดูเหมอืนวาพวกเขาไมใสใจและเลนิเลอ

พวกเขาไมไดตอตานความมืดที่อยูรอบตัว

และปกคลุมพวกเขาไวเหมือนเมฆหนาทึบ

ทูตสวรรคของพระเจาผละออกไปจากคน

เหลานี้และดิฉันเห็นพวกเขาเรงไปพึ่งความ

ชวยเหลือจากผูที่กําลังดิ้นรนอยางเต็มที่ใน

การตอสูกับทูตสวรรคชั่ว และพยายามชวย

เหลือตัวเองดวยการออนวอนพระเจาดวย
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ความพากเพียร แตทูตสวรรคละไปจากผูที่

ไมลงแรงชวยตัวเอง แลวดิฉันก็ไมเห็นพวก

เขาอีกเลย ในขณะกลุมที่อธิษฐานรองดวย

ความกระตือรือรนตอไปนั้น มีลําแสงจาก

พระเยซสูองลงมายงัพวกเขาในบางครัง้ เพือ่

ใหกาํลงัใจและจดุประกายความหวงับนสหีนา

ของพวกเขา {CCh 338.4}

ดิฉันถามความหมายของการเขยาที่

เกิดขึ้นและไดรับการเปดเผยวาเกิดจาก

คําแนะนําอยางตรงไปตรงมาของพระเจา

ผู ทรงเปนพยานซื่อสัตยองคเที่ยงแทที่

ประทานไวใหกบัชาวเลาดเีซีย เรือ่งน้ีจะเกดิผล

ในหัวใจของผูรับและจะนําพวกเขาเพื่อไป

ยกระดบัมาตรฐานและหลัง่ความจรงิทีเ่ทีย่งแท

ออกมา บางคนยอมรับคําพยานชัดแจงนี้

ไมได พวกเขาลุกขึ้นตอตานคําพยานนี้ และ

จะทําใหเกิดการเขยาขึ้นทามกลางประชากร

ของพระเจา คําพยานของพระเจาผูทรงเปน

พยานซื่อสัตยองคเท่ียงแทไดรับการตอนรับ

แตเพียงบางสวน คําพยานอันเครงขรึมที่

ชะตากรรมของคริสตจักรแขวนอยูนั้นไดรับ

ไวแตเพียงผิวเผิน หากแตวาไมไดทอดท้ิง

ไปเสียทั้งหมด คําพยานน้ีตองทําใหเกิดผล

ของการกลบัใจอยางจรงิจงัและทกุคนทีร่บัคาํ

พยานน้ีดวยความจรงิใจจะปฏบิตัติามและถกู

ชาํระใหบรสิทุธิ ์{CCh 338.5}

ทูตสวรรคกลาววา “จงฟงเถิด!” ใน

ทนัใดนัน้ ดฉินัไดยนิเสยีงหนึง่ทีเ่หมอืนเสยีง

เครื่องดนตรีมากมาย ทุกเครื่องขึงใหตรึง

อยางบริบูรณ เปนเสียงที่ไพเราะและเขา

ประสานกันอยางดี เปนดนตรีที่ดีเลิศกวา

ดนตรีอื่นใดที่ดิฉันเคยไดยินมากอน ดิฉัน

รูสึกราวกับวาเปยมดวยความเมตตา กอปร

ดวยความปรานีและมีความชื่นชมยินดีสูงสง

บริสุทธ์ิ เปนดนตรีที่ซานเขาไปทั้งตัวของ

ดิฉัน ทูตสวรรคพูดวา “จงดูเถิด!” ดิฉันหัน

ไปจับจองชนกลุมหนึ่งที่ดิฉันเคยเห็นมา

กอน พวกที่เคยถูกเขยาอยางแรง ดิฉันได

เห็นคนกลุมที่ดิฉันเคยเห็นพวกเขารองไห

และอธษิฐานดวยจติวญิญาณแหงความทกุข

ระทม กลุมทูตสวรรคที่คอยปกปองรักษา

รอบตัวคนเหลานั้นเพิ่มจํานวนขึ้นเปนสอง

เทา พวกเขาสวมใสชดุยทุธภณัฑตัง้แตศรีษะ

จรดเทา พวกเขาเคลือ่นไปอยางพรอมเพรยีง

กัน อยางม่ันคงเหมือนกองทหาร สีหนา

แสดงออกถึงการตอสูอยางรุนแรงที่พวกเขา

ไดอดทนมา การดิ้นรนตอสูอยางปวดราว

ที่พวกเขาไดผานมา ถึงกระนั้น ลักษณะ

ของพวกเขาที่มีรองรอยของความเจ็บปวด

ภายในอยางรุนแรง บัดนี้สวางไสวดวยรัศมี

และพระสริขิองสวรรค พวกเขาไดรบัชยัชนะ

และแสดงออกถึงความซาบซึ้งในพระคุณ

ความชื่นชมยินดีอันบริสุทธ์ิและศักด์ิสิทธ์ิ

{CCh 339.1}

คนกลุมนี้มีจํานวนลดลง บางคนถูก

เขยาออกไปและถกูทอดทิง้อยูรมิทาง [โปรด

อานวิวรณ 3:15-17] คนสะเพราและคนไมรู

ร อนรู หนาวที่ไมไดเขารวมกับคนที่ถือวา

ชยัชนะและความรอดมคีาเพยีงพอทีจ่ะทลูขอ

ไวอยางพากเพยีรและรองอยางระทมทกุขจะ

ไมไดรบัชยัชนะและความรอดและจะถกูทิง้ไว

ใหอยูในความมดื แตจาํนวนของคนเหลานัน้
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ถกูทดแทนทนัทดีวยคนอืน่ๆ ทียึ่ดถือความจรงิ

ไวและเขารวมในขบวนการ ทูตสวรรคชั่วยัง

คงรายลอมพวกเขาไวแตไมสามารถมอีาํนาจ

เหนือพวกเขาเลย [โปรดอานเอเฟซัส 6:12-

18] {CCh 339.2}

ดิฉันไดยินผูที่สวมใสยุทธภัณฑพูด

ความจรงิดวยพลงัอนัยิง่ใหญ พดูไดอยางเกดิผล

ดฉินัเหน็ผูทีถ่กูจํากดัเสรภีาพ ภรรยาบางคน

ถกูสามแีละลกูบางคนถกูพอแมจาํกดัเสรภีาพ

คนซื่อสัตยที่ถูกจับหรือถูกขัดขวางไมใหฟง

ความจริง บัดนี้ไดครอบครองมันไวแลวดวย

ความกระตือรือรน ความกลัวตอญาติพี่นอง

หมดไป มเีพยีงความจรงิทีส่งูสงสาํหรบัพวกเขา

มีคามากและลํ้าเลิศกวาชีวิต พวกเขาหิว

และกระหายความจริง ดิฉันถามวาอะไร

ทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงอยางใหญหลวงนี้

ทูตสวรรคองคหนึง่ตอบวา “เปนฝนชกุปลายฤดู

เป นวาระพักผ อนหย อนใจที่ ได มาจาก

พระพักตรพระเจา เปนเสียงปาวประกาศ

อนัดงัของทตูสวรรคองคทีส่าม” {CCh 339.3}

พลังยิ่งใหญอยู กับผู ที่ได รับเลือก

เหลาน้ี ทตูสวรรคกลาววา “มองดเูถดิ!” ดฉินั

หันไปจับจองคนชั่วและผูที่ไมเชื่อ พวกเขา

ทั้งหมดตื่นตระหนก ความกระตือรือรนและ

พลังจากประชากรของพระเจากระตุนและ

ทําใหพวกเขาโกรธ ความสับสนอลหมาน

วุ นวายมีอยู รอบทิศ ดิฉันเห็นมีการวาง

มาตรการตอตานคนกลุมนี้ที่มีพลังและแสง

สวางของพระเจา {CCh 339.4} 

ความมดืกอตวัหนาขึน้รอบคนเหลานัน้

แตกระนั้น พวกเขายังคงยืนอยูท่ีนั่น เปน

ทีเ่หน็ชอบของพระเจา และวางใจในพระองค

ดิฉันเห็นพวกเขาฉงนสนเทห ตอจากนั้น

ดิฉันไดยินพวกเขารองหาพระเจาอยาง

เอาจรงิเอาจงั ตลอดทัง้กลางวนัและกลางคนื

เสียงรองของพวกเขาดังไมหยุด [โปรดอาน

ลกูา 18:7, 8; ววิรณ 14:14, 15] {CCh 340.1}

ดฉินัไดยนิคาํพดูเหลานี ้“ขาแตพระเจา

ขอใหเปนไปตามนํ้าพระทัยของพระองค

หากเปนเรื่องที่จะถวายเกียรติพระนามของ

พระองคแลว ขอพระองคทรงเปดทางให

ประชากรของพระองคหนีภัยใหพน! ขอทรง

โปรดชวยใหขาพระองคทัง้หลายหลดุพนจาก

พวกนอกศาสนาทีอ่ยูรอบตวัพวกขาพระองค

เถิด! พวกเขาไดกําหนดโทษความตายให

แกขาพระองคทั้งหลาย แตพระหัตถของ

พระองคนําความชวยใหรอดมาได” นี่คือคํา

พูดท้ังหมดท่ีดิฉันจําได ดูเหมือนวาทุกคนมี

ความรูสึกลึกๆ ถึงความไมคูควรของตนเอง

และแสดงออกถึงการยอมอุทิศทั้งหมดให

เปนไปตามนํา้พระทยัของพระเจา แตกระนัน้

เหมือนเชนยาโคบ ทุกคนไมมียกเวน ทูล

ออนวอนดวยความจรงิใจและปลํา้สูเพือ่ไดรบั

การชวยกูใหรอด {CCh 340.2}

ในไมชาหลังจากที่พวกเขาเริ่มรอง

อยางแรงกลาจรงิใจแลว ทตูสวรรคหลายองค

ดวยความเห็นอกเห็นใจ นาจะตองการไป

ชวยคนเหลานี้ใหรอด แตมีทูตสวรรครางสูง

ใหญองคหนึ่งท่ีส่ังการอยูไดหามพวกเขาไว

ทานพดูวา “พระทยัของพระเจายงัไมสมัฤทธิ์

ผล คนเหลานี้ตองดื่มจากจอกนั้น พวกเขา

ตองจุมลงในบพัตศิมานัน้” {CCh 340.3}
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ตอมาไมนานดิฉันไดยินพระสุรเสียง

ของพระเจาดังสั่นสะเทือนทั้งสวรรคและ

โลก [โปรดอานโยเอล 3:16 ฮบีร ู12:26 และ

วิวรณ 16:17] เกิดแผนดินไหวอยางรุนแรง

ตกึตางๆ รอบทศิสัน่จนลมลงและพงัทลายไป

แลวดิฉันไดยินเสียงโหรองชัยชนะ ดังเปน

เสยีงดนตรแีละสดใสชัดเจน ดฉินัมองดกูลุมชน

ที่เมื่อไมนานมานี้ตกอยูในสภาพระทมทุกข

และขาดอิสรภาพ การจองจําของพวกเขา

เปลีย่นไป มแีสงสวางเจดิจาสองมายงัพวกเขา

พวกเขาดูสดสวยยิ่งนัก ความเหนื่อยออน

และรองรอยของความกังวลทั้งหมดหายไป

สุขภาพและความงดงามปรากฏบนใบหนา

ของทกุคน ศตัรขูองพวกเขา คนนอกศาสนา

ทีอ่ยูรอบตวัเขาทัง้หลายลมไปเหมอืนคนตาย

พวกเขาทนแสงสวางท่ีสองมายังผูที่ไดรับ

การกูและบรสิทุธิไ์มได แสงสวางและพระสริน้ีิ

คงอยูกับพวกเขาจนกระทั่งมองเห็นพระเยซู

ในเมฆบนทองฟาและกลุมคนที่ซื่อสัตยและ

ผานการทดลองถกูเปลีย่นไปในทนัท ีในพรบิ

ตาเดยีว จากความรุงโรจนไปสูความรุงโรจน

หลุมฝงศพเปดออก เหลาธรรมิกชนตางเปน

ขึน้จากความตายสวมดวยสภาพอมตะรองวา

“ชยัชนะเหนือความตายและหลมุฝงศพ” และ

พวกเขาพรอมดวยธรรมิกชนที่ยังมีชีวิตอยู

ถกูรบัขึน้ไปพบพระองคในฟาอากาศ ในขณะ

ที่เสียงตะโกนโหรองแหงพระสิริและชัยชนะ

เปนทาํนองดนตรดีงัเปลงออกมาจากลิน้ของ

ผูทีมี่ชวีติอมตะทกุคน3 {CCh 340.4}

กองทพัทัง้สองฝาย
ในนิมิต ดิฉันเห็นกองทัพสองฝาย

ตอสูกันอยางนากลัว ทหารฝายหนึ่งมีธงติด

ตราสัญลักษณของโลกนําหนาอยู สวนอีก

ฝายหนึ่งนําโดยธงเปอนพระโลหิตของเจา

ชายอิมมานูเอล ธงแลวธงเลาถูกวางทิ้งไว

อยูกองดินขางทาง ขณะท่ีคนกลุมแลวกลุม

เลาจากทหารของฝายพระเจาเขารวมกบัศตัรู

ชนเผาตางๆ จากฝายของศัตรูก็มาเขารวม

กบัประชากรของพระเจาทีย่ดึถอืพระบญัญัติ

ของพระองค มีทูตสวรรคองคหนึ่งบินอยู 

กลางทองฟานําธงของเจาชายอิมมานูเอล

มาใส ไว ในมือของหลายคน ในขณะที่มี

จอมพลทานหนึ่งรองเสียงดังขึ้นมาวา “มา

ตอแถวกันเถิด ขอใหผูที่ภักดีตอพระบัญญัติ

ของพระเจาและคําพยานของพระคริสตเขา

ประจําที่ในเวลานี้ จงออกมาจากทามกลาง

พวกเขาและอยาแตะตองส่ิงทีเ่ปนมลทนิแลว

เราจะรบัทานทัง้หลายและเราจะเปนบดิาของ

พวกทานและทานท้ังหลายจะเปนบุตรชาย

และบุตรหญิงของเรา จงใหทุกคนที่ตองการ

เขามาสูการทรงนําของพระเจา มายังการ

ทรงชวยของพระเจาเพื่อตอตานผูมีกําลัง”

{CCh 340.5}

เวลานีค้รสิตจักรพรอมทีจ่ะตอสู เวลานี้

เรากําลังเผชิญหนากับโลกในความมืดของ

ยามเที่ยงคืนที่แทบจะปลอยตัวไปกับการ

กราบไหวรปูเคารพ แตวนันัน้กาํลงัมาถงึเมือ่

การตอสูจะส้ินสุดและชัยชนะจะอยูในกํามือ

นํ้าพระทัยของพระเจาจะตองดําเนินไปใน

โลกเหมือนเชนที่ดําเนินอยูในสวรรค แลว
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ประชาชาติจะไมมีกฎหมายอื่นนอกจากพระ

บญัญตัขิองสวรรค ทกุคนจะเขาประสานเปน

ครอบครัวเดียวที่มีความสุข พวกเขาสวมใส

อาภรณของการสรรเสริญและขอบพระคุณ

ซึ่งเปนเสื้อคลุมแหงความชอบธรรมของ

พระคริสต ธรรมชาติทั้งปวงจะถวายคํา

สรรเสริญและคําเยินยอพระเจาดวยความ

นารกัอยางไมเคยปรากฏมากอนไปตลอดกาล

โลกจะถูกหอหุมอยูในแสงสวางของสวรรค

เวลาของปจะแลนไปดวยความราเรงิเบกิบาน

แสงของดวงจันทรจะเปนดัง่แสงของดวงอาทติย

และแสงของดวงอาทติยจะสวางกวาในปจจบุนั

เจ็ดเทา ดาวรุงอรณุทัง้ปวงจะรวมขบัรองเพลง

กันอยูเหนือเหตุการณน้ีและเหลาบุตรของ

พระเจาจะโหรองดวยความชื่นชมยินดี ใน

ขณะที่พระเจาและพระคริสตจะประกาศเปน

สาํเนยีงเดยีวกนัวา “จะไมมบีาปหรอืความตาย

อกีตอไป” {CCh 341.1}

นี่เปนภาพที่ถูกนําเสนอใหดิฉันได

เหน็ แตครสิตจกัรตองตอสูและจะสูกบัศตัรทูี่

มองเห็นและมองไมเห็น ตัวแทนของซาตาน

ในรางของมนษุยอยูในสนามการตอสู มนษุย

สมุหวักนัเพือ่ตอตานพระผูเปนเจา สมาพนัธ

เหลานี้จะดําเนินตอไปจนกระทั่งพระคริสต

จะเสด็จออกจากสถานที่ที่พระองคกําลัง

ปฏบิตัหินาทีผู่ไกลเกลีย่อยูหนาพระทีน่ัง่พระ

กรณุาและสวมเสือ้แหงความแกแคน ตวัแทน

ของซาตานมีอยูทุกเมือง ทํางานยุงอยูกับ

การจัดการรวบรวมผูที่ตอตานพระบัญญัติ

ของพระเจาใหเขาเปนพรรคพวก ผูที่อาง

ตนเปนธรรมิกชนและผูที่ประกาศวาไมเชื่อ

จะประกาศจุดยืนเขาขางพรรคเหลานี้ นี่

ไมใชเวลาท่ีประชากรของพระเจาจะเปนคน

ออนแอ เราไมอาจปลอยใหเวลาชัว่ขณะเดยีว

ผานไปโดยไมคอยเฝาระวงั4 {CCh 341.2}

R

(1) TM 163; (2) 5T 80; (3) 1T 179-184; (4) 8T 41, 42. 
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คาํสอนทีพ่ระผูชวยใหรอดประทานไว

ใหกับสาวกทั้งหลายของพระองคนั้นทรง

โปรดประทานเพือ่เปนประโยชนแกผูตดิตาม

ของพระองคในทุกยุค พระองคทรงเนน

เปาหมายไปอยูกับผูท่ีดําเนินชีวิตอยูในชวง

ใกลสิน้ยคุ เม่ือพระองคตรสัวา “จงระวงัใหด”ี

มาระโก 13:9 เปนหนาที่ของเราแตละคน

ที่จะเก็บพระคุณอันล้ําคาของพระวิญญาณ

บรสิทุธิไ์วในใจ1 {CCh 342.1}

วิกฤตยิ่งใหญอยู ตรงหนาเราแลว

เพือ่เผชญิหนากบัการทดสอบและการลอลวง

และเพือ่ประกอบหนาทีก่ารงาน จะตองพึง่พา

อาศัยความเชื่อที่อดทนพากเพียร แตเรา

กําชัยชนะอยางสงาผาเผยไวได ไมมีจิต

วิญญาณใดที่เฝาระวังและอธิษฐานอยาง

สมํ่าเสมอจะตกลงไปในกับดักของศัตรู

{CCh 342.2}

พ่ีนองท้ังหลาย คณุเปนผูทีพ่ระเจาทรง

เปดเผยความจริงแหงพระวจนะของพระเจา

แลวคณุจะแสดงบทบาทใดในเหตกุารณตอนจบ

ของประวัติศาสตรโลกน้ีเลา? คุณตื่นตัว

กับสภาพจริงอันนาเครงขรึมนี้ไหม? คุณ

ตระหนักถึงภารกิจยิ่งใหญที่กําลังเตรียมอยู

ในสวรรคและในโลกไหม? ขอใหทุกคนท่ี

รับทราบความกระจางน้ีแลว ผูมีโอกาสอาน

และฟงคําพยากรณ “จงระวังใหปฏิบัติตาม

สิ่งที่เขียนไวในนั้น เพราะวาใกลจะถึงเวลา

นั้นแลว” อยาใหผูใดในเวลานี้เขาไปยุงกับ

บาปซ่ึงเปนแหลงท่ีมาของความทุกขระทม

บนโลกของเรา จงอยามวัตกอยูในความเฉือ่ยชา

และไมทุกขรอนอยางเบาปญญา อยาปลอย

ชะตากรรมจิตวิญญาณของคุณแขวนอยูบน

ความไมแนนอน ใหรูแนวาคณุอยูขางพระเจา

อยางสุดจิตสุดใจ ใหคําถามนี้ออกมาจาก

ผูทีม่ใีจจรงิและรมิฝปากอนัสัน่เทาวา “ใครจะ

สามารถยืนหยัดอยูไดเลา?” วิวรณ 6:17 ใน

ชวงทายของระยะเวลาแหงพระกรุณาอันมี

คานี้ คุณเคยนําวัสดุดีท่ีสุดมาสรางอุปนิสัย

ของคุณไหม? คุณไดชําระจิตวิญญาณของ

คณุใหปราศจากรอยเปอนทกุรอยหรอืเปลา?

คณุไดเดนิตามความกระจางไหม? คณุรบัใช

ตามความเชือ่ทีค่ณุอางไหม? {CCh 342.3}

มีความเปนไปไดที่คุณจะเปนผูเชื่อ

ครึ่งๆ กลางๆ อยางเปนพิธีและพบวายัง

บกพรองอยูและตองสูญเสียชีวิตนิรันดรไป

มคีวามเปนไปไดท่ีคณุจะปฏิบตัติามคาํบญัชา

บางขอของพระคัมภีร และถูกจัดวาเปน

ครสิเตียนแตกระนั้นก็จะพินาศไดเพราะคุณ

ขาดคุณสมบัติที่จําเปนของการมีอุปนิสัย

แบบคริสเตียน หากคุณละเลยหรือเพิกเฉย

กับคําเตือนท่ีพระเจาประทาน หากคุณยัง

ฟูมฟกหรือหาขอแกตัวใหแกบาป คุณกําลัง
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ประทับตราชะตากรรมจิตวิญญาณของคุณ

คุณจะถูกชั่งในตราชูและปรากฏวายังขาดอยู

ถึงเวลานั้น พระคุณ สันติสุขและการอภัยจะ

ถกูถอนไปตลอดกาล พระเยซจูะเสดจ็ดาํเนนิ

ผานไปแลวและจะไมหวนกลบัมาฟงคาํอธษิฐาน

และคาํทลูขอของคณุอกี ในขณะทีพ่ระเมตตา

คุณยังรอรีคอยทาอยู ในขณะที่พระผูชวยให

รอดยังกําลังทําหนาท่ีไกลเกลี่ยเปนคนกลาง

ใหคุณอยู ใหเราลงมือทํางานอยางละเอียด

ถีถ่วนเพือ่นิรนัดรกาล2 {CCh 342.4}

ซาตานไมไดหลับอยู มันตื่นตัวอยาง

เตม็ทีเ่พือ่ทาํลายฤทธานภุาพของคาํพยากรณ

ที่เที่ยงแทไป ดวยความชํานาญและเลห

เพทุบายมันเฝาทํางานเพื่อตานน้ําพระทัยที่

ชัดเจนของพระเจาในพระวจนะของพระองค

เปนเวลาหลายปแลว ซาตานไดเขาควบคุม

สตปิญญาของมนษุยดวยการตบตาทีแ่ยบยล

และซับซอนซึ่งมันคิดคนขึ้นเพ่ือเขาแทนท่ี

ความจริง ในชวงเวลาที่อันตรายน้ี ผูท่ียึด

ปฏิบัติในความชอบธรรมดวยความยําเกรง

พระเจา จะสรรเสริญพระนามของพระองค

ดวยการกลาวยํ้าคําตรัสของกษัตริยดาวิด

ที่วา “ถึงเวลาที่พระยาหเวหจะทรงจัดการ

เพราะคนไดละเมดิธรรมบญัญตัขิองพระองค”

สดดุ ี119:1263 {CCh 342.5}

พวกเราในฐานะท่ีเปนกลุมคนท่ีอาง

ตนวามีความจริงที่เหนือกวากลุมคนอื่นใด

ในโลก แลวชีวิตและอุปนิสัยของเราควรตอง

เขาประสานกับความเชื่อเชนน้ี เวลาน้ันใกล

เขามาแลว เม่ือคนชอบธรรมจะถูกมัดอยาง

ฟอนขาวอันมีคาเพ่ือเอาไปไวในยุงฉางบน

สวรรค ในขณะทีค่นอธรรมจะเปนเหมอืนเชน

ขาวละมานเกบ็รวบรวมเพือ่โยนเขาไปในกอง

ไฟของวนัยิง่ใหญแหงยคุสดุทาย แตขาวสาลี

และขาวละมานจะ “เติบโตไปดวยกันจนถึง

ฤดเูกีย่ว” มทัธวิ 13:30 {CCh 343.1}

การปฏิบั ติหน  าที่ ในชี วิ ตของผู 

ชอบธรรมจะเขาสัมผัสกับคนอธรรมจนถึง

ท่ีสุดปลาย เหลาบุตรแหงความกระจางจะ

กระจายอยูทามกลางเหลาบุตรแหงความมดื

เพื่อคนท้ังหมดจะมองเห็นถึงความแตกตาง

ดวยประการฉะนี้ เหลาบุตรของพระเจาจะ

“ประกาศพระเกียรติคุณของพระองค ผูได

ทรงเรียกพวกทานใหออกมาจากความมืด

เขาไปสูความสวางอนัมหศัจรรยของพระองค”

1 เปโตร 2:9 ความรกัของพระเจาทีส่วางไสว

ในหัวใจ ความกลมกลืนกันตามแบบของ

พระคริสตแสดงออกในชีวิต จะเปนเหมือน

ดัง่แวบหนึง่ของสวรรคทีท่รงสาํแดงแกมนษุย

บนโลกนี้เพื่อเขาเหลานั้นจะมองเห็นและ

ชืน่ชอบกบัสิง่ทีล่ํา้เลศิบนนัน้4 {CCh 343.1}

ไมมผีูใดจะรบัใชพระเจาโดยไมไดเขา

รวมกบัตวัเขาเองตอตานคนชัว่และทตูสวรรค

ชั่ว วิญญาณชั่วแฝงตัวอยู ในทางเดินของ

จิตวิญญาณทุกดวงที่คนหาทางเพื่อเขาไป

อยูฝายของพระครสิต เพราะซาตานตองการ

กูคืนเหย่ือท่ีถูกฉกออกไปจากอุงมือของมัน

คนชั่วจะปลอยตัวไปกับการหลงผิดเพื่อ

พวกเขาจะถูกกําหนดใหพินาศ คนพวกนี้จะ

สวมใสอาภรณของความจรงิใจและเพือ่หลอก

ลวงหากเปนไปไดจะลวงแมคนทีพ่ระเจาทรง

เลอืกสรรไวแลว5 {CCh 343.2} 
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ยคุสดุทายใกลเขามาแลว
การเสด็จกลับมายังโลกเรานี้ของ

พระคริสตจะไมลาชาอีกตอไป จงใหเรื่องนี้

เปนหวัใจสาํคญัของทกุขาวสาร {CCh 343.3}

แมในเวลานี ้พระวญิญาณของพระเจา

ท่ีคอยยับย้ังภยัเหลานีอ้ยูกาํลงัถกูถอนออกไป

จากโลก พายุเฮอริเคน พายุมรสุม พายุ

บาคลั่ง อัคคีภัยและอุทกภัย ความหายนะ

ทางทะเลและทางบก เกิดขึ้นติดตอกันมา

อยางรวดเร็ว วิทยาศาสตรพยายามหาคํา

อธิบายตอสิ่งที่เกิดขึ้น หมายสําคัญที่เกิดขึ้น

อยางหนาแนนรอบตัวเราบอกใหทราบวา

พระบตุรของพระเจาใกลจะมาถงึแลวนัน้กลบั

ถูกตราวาเกิดจากมวลเหตุทั้งปวงนอกจาก

มลูเหตทุีแ่ทจรงิ มนษุยมองไมเหน็ทตูสวรรค

ผูเฝายามเหลานี้ที่คอยหนวงเหนี่ยวลมทั้ง

สี่ทิศไวเพื่อไมใหพัดกระหนํ่าลงมาจนกวา

ผูรบัใชทัง้หลายของพระเจาไดรบัตราประทบั

แตเมือ่พระเจาจะทรงบญัชาใหทตูสวรรคของ

พระองคใหปลอยลม จะมเีหตกุารณการตอสู

ทีไ่มมปีากกาเลมใดจะบรรยายได {CCh 343.4}

หากจะมวนผามานออกไปได คุณก็

จะไดเขาใจอยางกระจางแจงถึงพระประสงค

ของพระเจาและการพิพากษาที่กําลังจะมาสู

โลกทีถ่กูกาํหนดโทษไวแลว คณุกจ็ะมองเหน็

ทาทีของตัวคุณเอง คุณจะกลัวจนตัวสั่นตอ

จิตวิญญาณของคุณเองและตอจิตวิญญาณ

ของเพื่อนมนุษยดวยกัน คําอธิษฐานดวย

ความจริงใจจะออกมาจากหัวใจที่เปนทุกข

ขึ้นไปถึงสวรรค คุณจะรํ่าไหอยูตรงระหวาง

ลานและแทนบูชาสารภาพสภาพตาบอด

ทางฝายจิตวิญญาณและการละทิ้งพระเจา6

{CCh 343.5}

ภัยอันตรายของการคิดวาพระคริสต
จะเสดจ็กลบัมาลาชา

ทาสชั่วคนนั้นที่คิดในใจวา “นายของ

ขามาชา” มทัธวิ 24:48 นัน้เปนผูท่ีแสรงทําวา

รอคอยการเสดจ็มาของพระครสิต ดวยลักษณะ

ภายนอกของเขาแลวเขาเปนเพียง “ทาส” ที่

อุทิศตนใหกับการรับใชพระเจาในขณะที่เขา

มอบหวัใจไวใหกบัซาตาน {CCh 344.1}

เขาไมเหมือนคนเยาะเยยที่ปฏิเสธ

ความจริงอยางเปดเผยแตพฤติกรรมในชีวิต

ของเขาสาํแดงถงึความคดิของหวัใจ--ทีบ่อกวา

พระเจาจะมาชา การคาดเดาทกึทกัคดิขึน้มา

เองเชนนี้ทําใหเขาเปนคนไมใสใจใยดีตอผล

ประโยชนของเรื่องนิจนิรันดร เขารับแนวคิด

ของโลกและปฏิบัติตามธรรมเนียมและ

สิง่ทีค่นทัว่ไปทาํ ความเหน็แกตวั ความหยิง่

แบบชาวโลกและความทะเยอทะยานครอง

ความเปนใหญ เขากลัววาพี่นองจะขึ้นไป

อยูเหนือตัวเขา จึงเริ่มดูหมิ่นความพยายาม

ของพวกเขาและตั้งขอสงสัยความตั้งใจของ

พวกเขา เขาจึงโบยตีเพื่อนผูรับใชดวยกัน

{CCh 344.2} 

ในขณะที่เขาตีตัวออกจากคนของ

พระเจา เขาเขาไปสนิทสนมกับคนอธรรม

มากยิ่งขึ้น จะเห็นเขากินและด่ืมกับ “พวก

ขี้เมา” มัทธิว 24:49 เขารวมกับคนฝายโลก

และแบงรับจิตวิญญาณของพวกเขา ดวย

การทาํเชนนีเ้ขาถกูกลอมใหตกสูการคุมครอง
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ของฝายเนื้อหนังและเขาพายแพตอการ

ลืมตัว ความไมใสใจและความเฉื่อยชาไป7

{CCh 344.3}

ที่เรียกกันวาความกระจางใหมนั้นจะ
หลอกคนมากมาย

ซาตานหวงัจะใหประชากรของพระเจา

ที่เหลืออยู เขามาพัวพันกับความหายนะ

ทั่วไปที่กําลังมาสู โลก ขณะท่ีการเสด็จมา

ของพระคริสตใกลเขามาแลว มันจะทุมเท

อยางมุ งมั่นและแนวแนยิ่งขึ้นเพื่อลมลาง

พวกเขา จะมีชายและหญงิทีจ่ะลกุขึน้มาอาง

ตนวาไดรบัความความกระจางใหมหรอืมกีาร

เปดเผยใหมบางประการ ซึง่จะไปเขยาความ

เชือ่ในหลกัความเชือ่ดัง้เดมิ หลกัขอเชือ่ของ

พวกเขาจะทนกับการทดสอบของพระวจนะ

พระเจาไมได ถงึกระนัน้กย็งัคงมจิีตวญิญาณ

ทีจ่ะถกูหลอก {CCh 344.4} 

รายงานเท็จจะถูกกระจายออกไป

และจะมีบางคนตกลงไปยงักบัดกันี ้พวกเขา

จะเชื่อขาวลือเหลาน้ีและเอามาพูดซ้ําสงตอ

กนัไป ดวยการทาํเชนนีพ้วกเขาเชือ่มตอสาย

สัมพันธกับจอมหลอกลวง วิญญาณเชนนี้

จะไมแสดงออกอยางเปดเผยตอตานขาวสาร

ทีพ่ระเจาประทานมาเสมอไป แตจะแสดงออก

ถึงความไมเชื่อในหลายลักษณะ ถอยคําเท็จ

ทุกประโยคท่ีพูดจะชบุเลีย้งและยิง่ทาํใหความ

ไมเชื่อม่ังคงและเติบโตแข็งแกรงขึ้นและโดย

วิธีนี้จิตวิญญาณมากมายจะเอียงไปอยูบน

แขนของตราชัง่ผดิขาง {CCh 344.5}

การเฝาติดตามความไมถูกตองทุก

รูปแบบไมถือวาเปนการกระทําที่มากเกินไป

เพราะวา ซาตานกาํลงัเสาะหาทางฉดุมนษุย

ใหออกจากความจริงอยางไมลดละ8 {CCh

344.6}

ความสาํคญัของการเขาเฝาพระเจาตาม
ลาํพงั

เมื่อเราละเลยการอธิษฐานและอาน

พระคมัภรีตามลาํพงัในวนันีแ้ลว วนัพรุงนีเ้รา

จะละเลยกิจกรรมนี้โดยจิตสํานึกของเราจะ

ตะขิดตะขวงใจนอยลง ตอไปก็จะมีรายการ

ละเลยมากขึ้น เพียงเพราะเมล็ดเม็ดเดียว

ท่ีหวานลงในดินของหัวใจ ในทางกลับกัน

ลําแสงที่เก็บถนอมไวจะออกผลเพื่อการเก็บ

เก่ียวของแสงสวาง การขัดขืนการทดลอง

เพียงครั้งเดียวจะเสริมกําลังในการตอตาน

การทดลองครั้งที่สองไดเขมแข็งยิ่งขึ้น การ

เอาชนะตนเองทกุครัง้จะปูทางทีร่าบรืน่ใหกบั

ชัยชนะที่สูงสงายิ่งขึ้น ชัยชนะทุกครั้งจะเปน

เมลด็ทีห่วานไปสูชวีตินรินัดร9 {CCh 344.7}

ธรรมิกชนทุกคนที่เขามาเฝาพระเจา

ดวยนํ้าใสใจจริงและนําคําอธิษฐานท่ีซื่อตรง

ในความเชื่อทูลตอพระองคแลว คําอธิษฐาน

ของเขาจะไดรับคําตอบ คุณไมควรละทิ้ง

พระสัญญาของพระเจาออกไปจากความเชื่อ

ของคุณ เมื่อคุณมองไมเห็นและไมรู สึกวา

คําอธิษฐานไดรับคําตอบในทันทีทันใด อยา

กลัวที่จะวางใจพระเจา จงพึ่งในพระสัญญา

อันมั่นคงของพระองค “จงขอเถิดแลวจะได”

ยอหน 16:24 {CCh 344.8}

พระเจาทรงมีพระปญญาเลิศ ทรงไร
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ความผิดพลาดทั้งสิ้น และทรงประเสริฐ

ไมทรงยับยั้งสิ่งดีอันใดจากธรรมิกชนของ

พระองคผูเดนิอยางซือ่ตรง มนษุยทาํผดิและ

แมคําทูลขอของเขาจะออกมาจากหัวใจที่

จริงใจ เขาก็ไมไดขอสิ่งดีสําหรับตัวเขาเอง

หรือสิ่งที่จะถวายพระสิริแดพระเจาเสมอไป

เมื่อไรที่เปนเชนนี้ พระบิดาของเราผู ทรง

กอปรดวยพระปญญาและคุณความดีจะ

สดับฟงคําอธิษฐานของเรา และจะทรงตอบ

คําอธิษฐาน บางครั้งในทันที แตพระองค

ประทานสิ่งที่เปนประโยชนมากที่สุดแกเรา

และเพื่อถวายพระเกียรติของพระองคเอง

พระเจาประทานพระพรแกเรา หากเรามทีาง

ที่จะมองเขาไปในแผนการของพระเจา เรา

จะเห็นไดอยางชัดแจงวาพระองคทรงทราบ

วาอะไรดทีีส่ดุสาํหรบัเราและคาํอธษิฐานของ

เราจะไดรับคําตอบ พระองคไมเคยใหสิ่งท่ี

ทําใหเราเจ็บปวดแตจะประทานพระพรที่เรา

ตองการไปแทนสิ่งท่ีเราขอที่ไมเปนผลดีตอ

เราแตเปนผลเสยีของเรา {CCh 345.1}

ดฉินัเหน็วา หากเรารูสกึวาคําอธิษฐาน

ของเราไมไดรับคําตอบทันที เราควรยึดม่ัน

ตอความเชื่อของเราไว ไมปลอยใหความ

ไมวางใจเขามาหาเราได เพราะสิง่นัน้จะแยก

เราจากพระเจา หากความเชือ่ของเราหวัน่ไหว

เราจะไมไดรับอะไรจากพระองค ความมั่นใจ

ในพระเจาของเราจะตองเขมแข็งและเมื่อเรา

ตองการมากที่สุด พระพรนั้นจะหลั่งลงมาสู

เราดัง่สายฝน10 {CCh 345.2}

ครสิเตยีนชืน่ชอบทีจ่ะคดิและพดูเรือ่ง
ของสวรรค

ในสวรรค พระเจาคือทุกสิ่งทุกอยาง

ที่นั่นความศักดิ์สิทธิ์ครองความยิ่งใหญ

ไมมีสิ่งใดมาสรางความดางพรอยตอความ

บริบูรณบนนั้น หากเรากําลังเดินทางไปที่

นั่นจริง วิญญาณของสวรรคจะสถิตอยูใน

ดวงใจของเราที่นี่ แตหากเวลานี้เราไมพบ

ความเบกิบานใจในการไตรตรองถงึเรือ่งของ

สวรรค หรือหากเรายังไมสนใจที่จะแสวงหา

ความรูเกี่ยวกับพระเจา ไมชื่นชมยินดีที่จะ

เขาใจพระลักษณะของพระคริสต หากความ

บริสุทธิ์ไมเปนที่ดึงดูดใจของเรา--หากเปน

เชนนั้นเรามั่นใจไดเลยวาความหวังของเรา

บนสวรรคเปนเพียงเรื่องลมๆ แลงๆ {CCh

345.4} 

การปฏบิตัติามนํา้พระทยัของพระเจา

อยางครบถวนคอืเปาหมายสงูสดุทีอ่ยูเบือ้งหนา

คริสเตียนเสมอ เขารักที่จะพูดเรื่องพระเจา

เรื่องของพระเยซู เรื่องของบานแหงพระพร

บนสวรรค เปนบานท่ีบริสุทธ์ิซึ่งพระคริสต

ทรงจัดเตรียมใหทุกคนที่รักพระองค การ

ไตรตรองถึงเรื่องเหลานี้ เมื่อจิตวิญญาณ

ไดรับการเลี้ยงดูดวพระพรของพระเจาอยาง

เต็มอิ่ม อัครทูตเปรียบเทียบวาเปนการชิม

“ฤทธิ์เดชแหงยุคที่จะมาถึงนั้น” ฮีบรู 6:5

{CCh 345.3}

อยูเบื้องหนาของเราคือฉากอวสาน

ของการตอสูในสงครามแหงประวัติศาสตร

ดวย “หมายสาํคัญและการอัศจรรยจอมปลอม

และอุบายชั่วสําหรับพวกที่จะตองพินาศ”
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2 เธสะโลนิกา 2:9, 10 ซาตานกําลังดิ้นรน

ปลอมแปลงพระลักษณะของพระเจาเพื่อมัน

จะ “ลอลวงคนที่พระเจาทรงเลือกสรรแลว

ใหหลง ถาเปนได” มาระโก 13:22 หากจะมี

ผูใดที่ตองการความกระจางจากสวรรคเพิ่ม

มากขึ้นอยูตลอดเวลาแลว จะตองเปนผูที่ใน

ยุคแหงความทุกขเข็ญน้ี พระเจาทรงเรียก

ใหมารับการปลูกฝงพระบัญญัติบริสุทธิ์ของ

พระองคและเพื่อปกปองพระลักษณะของ

พระองคตอหนาชาวโลก ผูทีไ่ดรบัมอบพนัธะ

แหงความไววางใจอันศักดิ์สิทธิ์เชนนี้จะตอง

เปนผูเชื่อที่เกิดใหมฝายจิตวิญญาณ มีความ

สงูสง กระตอืรอืรน มชีวีติชวีา ดวยความจรงิ

ตามทีพ่วกเขาอางวาเชือ่11 {CCh 345.4}

ประชากรของพระเจาจะรุกหนาตอไป
โดยไมคาํนงึถงึขอสงสยัและความกลัว

บัดนี้พระเจาทรงกําลังจัดเตรียมการ

กับประชากรของพระองคท่ีเชื่อความจริง

เพ่ือยุคปจจบัุน พระองคทรงจดัเตรยีมแผนงาน

เพื่อบรรลุผลที่ ย่ิงใหญ และดวยการทรง

จัดเตรียมเพื่อประกอบกิจใหถึงเปาหมายนี้

พระองคตรัสกับประชากรของพระองควา

“รกุคบืหนาตอไป” จรงิอยูทีท่างนัน้ยงัไมเปด

แตเมื่อพวกเขารุกคืบหนาดวยพละกําลังแหง

ความเชื่อและความกลาหาญ พระเจาจะทรง

กรุยทางใหราบเรียบตอหนาตอตาพวกเขา

จะมคีนบนพมึพาํอยูเสมอ เหมอืนเชนชนชาติ

อิสราเอลในสมัยอดีต พวกเขาจะโทษความ

ลําบากของสภาพตัวเองใสผูที่พระเจาทรง

ยกชูขึ้นเพื่อวัตถุประสงคพิเศษในการสราง

ความคืบหนาตอพระราชกิจของพระองค

พวกเขามองไมออกวาพระเจาทรงกําลัง

ทดสอบพวกเขาดวยการนําพาใหเขามา

ในที่คับแคบตางๆ ซึ่งจะไมมีการชวยกูใด

นอกจากโดยทางพระหัตถของพระองค

{CCh 346.1}

มหีลายครัง้ทีด่เูหมอืนวาชวีติครสิเตยีน

จมปลักอยู ในภัยอันตรายอยางไมจบสิ้น

และยากท่ีจะดําเนินงานในหนาท่ีตอไปได

จินตนาการสรางภาพหายนะอยูเบื้องหนา

และการผูกมัดหรือความตายอยูเบื้องหลัง

กระนั้นพระสุรเสียงของพระเจาตรัสอยาง

ชดัเจนอยูเหนอืความทอแทใจวา “รกุคบืหนา

ตอไป” เราควรเชื่อฟงพระบัญชานี้ ปลอยให

ผลที่จะตามมาเปนแบบที่มันจะเปน ไมวา

ตาของเราจะมองทะลผุานความมดืไมไดและ

ไมวาเทาของเราจะหนาวเหน็บเพียงไรจน

กาวไมออก12 {CCh 346.2}

ในชีวิตท่ีแตกแยกและไมเต็มใจ คุณ

จะพบกับความสงสัยและความมืดมน คุณ

ไมอาจชืน่ชมกบัความอบอุนของศาสนาหรอื

สันติสุขที่โลกหยิบยื่นให อยาไปนั่งในเกาอี้

สบายๆ ของซาตานที่ทํางานแตนอย แตจง

ลุกขึ้นและตั้งเปาอยูบนมาตรฐานสูงซึ่งเปน

อภสิทิธิท์ีค่ณุจะไปใหถงึ เปนอภสิทิธิอ์นัมสีขุ

ในการสละทุกส่ิงเพื่อพระคริสต จงอยามอง

ชีวิตของผู อื่นและลอกเลียนแบบชีวิตของ

พวกเขาและไมกาวตอไปอีก คุณมีเพียง

แบบอยางเดียวที่ซื่อสัตยของพระเจาซึ่ง

ไมเคยผดิพลาดการตดิตามพระครสิตเทานัน้

จะปลอดภยั จงตัง้ใจไววาหากคนอืน่ทีป่ฏบิตัิ
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ตามหลักการของความเกียจครานทางฝาย

จิตวิญญาณคุณจะผละออกไปจากพวกเขา

และกาวขามุ งไปขางหนาสู อุปนิสัยของ

คริสเตียนอันสูงสงา จงสรางอุปนิสัยของ

R

(1) 5T 102; (2) 6T 404, 405; (3) 9T 92; (4) 5T 100; (5) 4T 595; (6) 6T 406, 408; (7) 5T 101, 102;

(8) 5T 295, 296: (9) 5T 120; (10) 1T 120, 121: (11) 5T 745, 746; (12) 4T 26; (13) 1T 241. 

สวรรค อยานอนหลับในตําแหนงของคุณ 

ปฏิบัติกับชีวิตฝายวิญญาณของตัวคุณเอง

ดวยความซือ่สตัยและจรงิใจ13 {CCh 346.3}
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ความเขาใจไดอยางถูกตองเรื่องของ

การปรนนบิตัริบัใชในพลบัพลาบนสวรรคเปน

พืน้ฐานความเชือ่ของเรา1 {CCh 347.1}

โมเสสสรางสถานนมัสการบนโลก

ตามผงัแบบทีท่รงสาํแดงใหเหน็บนภเูขา “ซึง่

เปนเครื่องหมายของยุคปจจุบัน การนําของ

ถวายและเครื่องบูชามาถวายตามแบบนี้

ไมสามารถชําระมโนธรรมของผูถวายนั้น”

สถานบริสุทธิ์ทั้งสองหองเปน “แบบจําลอง

ของสวร รค” พระครสิต พระมหาปโุรหติของเรา

ทรง “เปนผูปฏิบัติกิจในสถานศักดิ์สิทธิ์และ

ในพลับพลาแทท่ีองคพระผูเปนเจาทรงตั้งไว

ไมใชมนุษยตั้ง” ในขณะที่อยูในนิมิต ยอหน

ไดรับอนุญาตใหดูพระวิหารของพระเจาใน

สวรรค ทานไดเห็น “คบเพลิงเจ็ดอันจุดอยู

ตรงหนาพระทีน่ัง่” ฮบีร ู9:9, 23; 8:2; ววิรณ

4:5 {CCh 347.2} 

ผูเผยพระวจนะไดรับอนุญาตใหมอง

เห็นหองแรกของพลับพลาในสวรรค และ

ทานเห็น “คบเพลิงเจ็ดอัน” และ “แทนบูชา

ทองคํา” วิวรณ 9:13 ซึ่งเทียบไดกับคัน

ประทีปทองคําและแทนเผาเครื่องหอมใน

พระวหิารบนโลก อกีครัง้หนึง่ “พระวหิารของ

พระเจาในสวรรคก็เปดออก” วิวรณ 11:19

และทานมองเขาไปในมานไปยงัอภสิทุธสิถาน

ในที่นี่ ทานมองเห็น “หีบพันธสัญญาของ

พระองค” ซึง่เทยีบไดกบัหบีศกัดิส์ทิธิท์ีโ่มเสส

สรางขึ้นเพื่อใชบรรจุพระบัญญัติของพระเจา

{CCh 347.3}

ยอหนกลาววาเขาเห็นพระวิหารใน

สวรรค พระวิหารในสวรรคหลังที่พระเยซู

ปฏิบัติพระราชกิจเพื่อเราอ ยูนั้นเปนตนแบบ

ท่ียิ่งใหญ โดยหลังที่โมเสสสรางนั้นเปนแบบ

จําลอง {CCh 347.4}

พระวหิารในสวรรคเปนทีป่ระทบัของ

กษัตริยเหนือกษัตริยทั้งหลาย ที่มี “คนนับ

แสนๆ ปรนนิบัติพระองค และคนนับลานๆ

เขาเฝาพระองค” ดาเนียล 7:10 วิหารหลัง

นั้นเป ยมดวยพระสิริของบัลลังกนิรันดร

บัลลังกซึ่งมีเศราฟมทูตผูปกปองที่ปกคลุม

ดวยสงาราศี ทั้งยังตองคลุมหนาในขณะ

สรรเสรญิพระองค ไมมสีิง่ปลกูสรางใดในโลก

จะมีความยิ่งใหญและสงางามเทียบเทา แต

กระนั้น พระวิหารในโลกและพิธีการตางๆ

สอนเราถงึความจรงิท่ีสําคญัเก่ียวกับพระวิหาร

ในสวรรคและพระราชกจิยิง่ใหญทีก่าํลงัดาํเนนิ

อยูเพือ่ความรอดของมนษุย {CCh 347.5}

หลังจากที่พระคริสตเสด็จกลับขึ้น

สูสวรรค พระผูชวยใหรอดของเราทรงเริ่ม

ปฏบิตัพิระราชกจิในฐานะมหาปโุรหติของเรา

เปาโลกลาววา “เพราะวาพระครสิตไมไดเสดจ็

เขาไปในสถานศักด์ิสิทธิ์ที่สรางขึ้นดวยมือ
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มนษุย ซึง่ถอดแบบจากของจรงิ แตพระองค

เสดจ็เขาไปในสวรรคนัน้เอง เพือ่ทรงปรากฏ

ตัวตอพระพักตรพระเจาเพื่อพวกเรา” ฮีบรู

9:24 เชนเดียวกับพระราชกิจของพระคริสต

ที่ประกอบดวยสองสวนท่ีสําคัญ แตละสวน

จะครอบคลุมชวงเวลาหนึ่งและมีตําแหนงที่

ชัดเจนในพระวิหารบนสวรรค ดังนั้นพิธีการ

ทาํหนาทีบ่นโลกนีจ้งึประกอบดวยสองสวนคอื

สวนของพธิปีระจาํวนัและสวนของพธิปีระจาํ

ป และแตละพิธีจะจัดแบงหองในพระวิหาร

เพือ่พธิเีหลาน้ีโดยเฉพาะ {CCh 347.6}

เ ม่ือพระคริสต  เสด็จกลับสวรรค 

พระองคเสด็จไปอยูเบื้องพระพักตรพระเจา

เพื่อทูลขอพระโลหิตของพระองคเพื่อใชไถ

ผูเชือ่ทีก่ลบัใจใหม ดงันัน้ปโุรหติทีป่ระกอบพธิี

ประจําวันจะประพรมเลือดของเครื่องถวาย

บชูาในวสิทุธสิถานเพ่ือคนบาป {CCh 347.7}

ในขณะที่พระโลหิตของพระคริสต

ปลดปลอยคนบาปท่ีกลับใจจากการลงโทษ

ของพระบัญญัติแลวก็ตาม แตก็ไมไดลบลาง

บาปใหหมดสิ้นไป บาปยังคงอยู ในสมุด

บันทึกในพระวิหารจนกระทั่งถึงวันลบบาป

สดุทาย ดงันัน้ในพธิทีีท่าํกนัจรงิๆ เลอืดของ

เครือ่งบชูาไถบาปจะลบบาปออกไปจากคนที่

กลบัใจ แตจะยงัอยูในพระวหิารจนกระทัง่ถงึ

วนัลบมลทนิบาป {CCh 348.1}

ในวันยิ่ ง ใหญ ของการตอบแทน

สุดทาย คนที่ตายไปแลวจะ “ถูกพิพากษา

ตามการกระทําของเขาทั้งหลายที่เขียนไว

ในหนังสือเหลานั้น” วิวรณ 20:12 แลวโดย

พระคุณความดีของการลบมลทินบาปของ

พระโลหติของพระครสิต บาปของคนทีก่ลบัใจ

ใหมอยางจริงใจจะถูกลบทิ้งออกไปจากสมุด

บนัทกึของสวรรค ดวยการทาํเชนนีพ้ระวิหาร

จะถูกปลดปลอยหรือถูกชําระลางใหสะอาด

จากบาปที่บันทึกไวในสมุด ในแบบจําลอง

ใชพิธีของวันลบบาปเปนสัญลักษณแทน

งานยิ่งใหญนี้ของการลบมลทิลบาปหรือการ

กําจัดบาปใหหมดสิ้นไป เปนการชําระวิหาร

ของโลกนี ้ซึง่กระทาํดวยการลางบาปทีท่าํให

วิหารเปนมลทินดวยคุณความดีของเลือด

จากเครือ่งบชูาไถบาป2 {CCh 348.2}

ซาตานคนหากลวิธีอยางนับไมถวน

เพื่อครอบครองความคิดของเรา จนทําให

เราไมใสใจกับงานที่เราควรทําความคุนเคย

มากที่สุด จอมหลอกลวงเกลียดชังความจริง

ยิง่ใหญตางๆ ทีเ่ปดเผยใหเหน็เครือ่งบชูาลบ

มลทินบาปและคนกลางผูมีอํานาจอยางเต็ม

ลน มันรูดีแกใจวาในการที่จะไดผลตามที่มัน

ตองการนั้น มันจะตองหันเหความคิดของ

มนุษยใหออกไปจากพระเยซูและความจริง

ของพระองค {CCh 348.3}

พระเยซทูรงทลูขอเพือ่เขาทัง้หลายดวย

พระหัตถที่มีบาดแผลและดวยพระวรกายที่

ฟกชํ้าและพระองคทรงประกาศใหกับทุกคน

ที่จะติดตามพระองควา “พระคุณของเราก็

เพยีงพอกบัเจา” 2 โครนิธ 12:9 “จงเอาแอก

ของเราแบกไว แลวเรียนจากเรา เพราะวา

เราสุภาพ ออนโยน และใจออนนอม และ

จติใจของพวกทานจะไดหยดุพกั ดวยวาแอก

ของเราก็พอเหมาะ และภาระของเราก็เบา”

มัทธิว 11:29, 30 อยาใหผู ใดคิดวาความ
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บกพรองทั้งหลายของเขารักษาใหหายไมได

พระเจาจะประทานความเชือ่และพระคณุทีจ่ะ

เอาชนะสิง่เหลานี ้{CCh 348.4}

เรากําลังมีชีวิตอยูในวันยิ่งใหญของ

การลบมลทนิบาป ในพธิจีาํลองทีเ่ปนสญัลกัษณ

นั้น เมื่อมหาปุโรหิตทูลขอการลบบาปให

ชนชาติอิสราเอล ทุกคนจะตองบังคับใจ

ตวัเองดวยการสาํนกึผดิจากบาปและถอมตน

ตอเบือ้งพระพกัตรองคพระผูเปนเจา ไมเชนนัน้

แลว เขาอาจจะถกูไลออกจากทามกลางชนชาติ

อิสราเอล ในทํานองเดียวกัน ในชวงที่เวลา

แหงพระกรณุาธคิณุของเขามเีหลอืไมมากนกั

ทกุคนทีต่องการมชีือ่คงอยูในหนงัสอืแหงชวีติ

จะตองบงัคบัจิตใจของตนเองตอเบือ้งพระพักตร

พระเจาดวยการเสยีใจตอบาปและการกลบัใจ

อยางแทจรงิ นบัตัง้แตตอนนีจ้าํเปนทีจ่ะตอง

มกีารตรวจสอบจติใจอยางถีถ่วนและสตัยซือ่

คนจํานวนมากที่อางวาตนเปนคริสเตียน

จะตองขจัดจิตใจที่เลนๆ ไมจริงจังทิ้งไป มี

การตอสูที่สําคัญอยูเบื้องหนาของทุกคนที่

ตองการเอาชนะความโนมเอยีงชัว่ทีพ่ยายาม

ควบคมุพวกเขาอยู การเตรยีมพรอมเปนงาน

ที่แตละคนตองทําดวยตนเอง เราไมไดรอด

เปนหมูคณะ ความบริสุทธิ์และการอุทิศตน

ของคนหนึ่งไปทดแทนคุณลักษณะที่ขาดไป

ของอกีคนหนึง่ไมได แมวาคนทกุชาตจิะตอง

ผานการตรวจสอบในการพิพากษาตอเบ้ือง

พระพกัตรพระเจา แตกระนัน้พระองคจะทรง

ตรวจสอบแตละกรณีอยางละเอียดและ

ระมัดระวังราวกับวาไมมีคนอื่นในโลกนี้อีก

แลว ทุกคนจะตองผานการทดสอบและจะ

ตองปราศจากตําหนหิรอืริว้รอยหรอืความบก

พรองใดๆ {CCh 348.5}

เหตกุารณตางๆ ทีเ่กีย่วของกบัภารกจิ

ปดทายของการลบมลทินบาปนั้น ชางนา

เครงขรึมสําคัญยิ่งนัก ความสนใจตอสิ่งที่

เกี่ยวของกับเหตุการณนี้มีความสําคัญอยาง

ยิ่ง ในขณะนี้การพิพากษานี้กําลังดําเนินอยู

ในสถานนมสัการเบือ้งบนและดาํเนนิตอเนือ่ง

มาแลวเปนเวลาหลายป ในเร็ววันนี้ รวดเร็ว

เพียงไรไมมีผู ใดทราบ การพิจารณานี้จะ

ดําเนินมาถึงผูที่ยังมีชีวิตอยู ชีวิตของเราจะ

ปรากฏอยางนาสะพรึงตอเบื้องพระพักตร

ของพระเจาเพื่อรับการตรวจสอบ จึงเปน

เรื่องจําเปนอยางย่ิงท่ีจิตวิญญาณทุกดวงจะ

ตองรับฟงคําตักเตือนของพระผูชวยใหรอด

ในชวงเวลานี้มากกวาชวงเวลาอื่นๆ “จงเฝา

ระวังและอธิษฐาน เพราะพวกทานไมรู วา

วันนั้นหรือเวลานั้นจะมาถึงเมื่อไร” มาระโก

13:33 {CCh 349.1}

เม่ืองานการพจิารณาพพิากษาปดฉาก

ลง ชะตากรรมของทุกคนถูกตัดสินวาจะมี

ชวีติหรอืตาย เวลาแหงพระกรณุาธคิณุจะสิน้

สดุลงเพยีงชวงสัน้ๆ กอนการเสดจ็มาปรากฏ

ขององคพระผูเปนเจาในหมูเมฆบนทองฟา

ในพระธรรมวิวรณ พระคริสตทรงมองไปยัง

เวลานั้นและประกาศวา “‘จงใหคนอธรรม

ประพฤติการอธรรมตอไป จงใหคนโสมม

ประพฤติการโสมมตอไป จงใหคนชอบธรรม

ทําการชอบธรรมตอไป และจงใหคนบริสุทธิ์

เปนคนบริสุทธ์ิตอไป’ ‘นี่แนะ เราจะมาใน

เร็วๆ นี้ และจะนําบําเหน็จของเรามาดวย
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เพ่ือตอบแทนตามการกระทําของแตละคน’”

ววิรณ 22:11, 12 {CCh 349.2}

คนชอบธรรมและคนชัว่จะยงัคงดาํรง

ชีวิตอยูในโลกในสภาพมตะของเขาคือคน

ทัง้หลายจะยงัคงกาํลงัเพาะปลกูและกอสราง

กําลังกินและดื่ม ทุกคนไมไดตระหนักเลย

วาการตัดสินสุดทายซึ่งเปลี่ยนแปลงไมได

กาํลงัถกูประกาศอยูในสถานนมสัการเบือ้งบน

{CCh 349.3}

ด่ังขโมยในยามเท่ียงคืนท่ีมาอยางเงียบๆ

ไมมีใครรูเห็น ชั่วโมงแหงการตัดสินก็จะมา

ถึงเชนนั้น ชั่วโมงซึ่งเปนจุดที่กําหนดชะตา

กรรมของมนุษยทุกคนซึ่งเปนการเพิกถอน

ครัง้สดุทายของขอเสนอแหงความเมตตาทีม่ี

ใหกบับรรดาผูทีท่าํผดิ3 {CCh 349.4}

R

(1) Ev 221; (2) PP 356-358; (3) GC 488-491. 
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หากมานท่ีก้ันระหวางสิ่งที่มองเห็น

และทีม่องไมเหน็จะถกูยกออก และประชากร

ของพระเจาจะมองเห็นการพิพาทย่ิงใหญ

ที่เกิดขึ้นระหวางพระคริสตและทูตสวรรค

บริสุทธิ์ทั้งหลายของพระองคกับซาตานและ

บริวารชั่วของมันในเรื่องการชวยกูมนุษย

กลับคืนมาจากบาป หากพวกเขาเขาใจ

พระราชกิจอันมหัศจรรยของพระเจาในการ

ชวยจิตวิญญาณใหพนจากพันธะของบาป

และฤทธานุภาพท่ีดําเนินอยูเปนนิตยเพื่อ

ปกปองพวกเขาจากความเหีย้มโหดของพวก

ชั่วแลว พวกเขาคงจะเตรียมตัวไดดีกวานี้

เพื่อตานทานตอกลลวงของซาตาน จิตใจ

ของพวกเขานาจะขึงขังเครงขรึมขึ้นเมื่อเห็น

ถึงขอบขายอันกวางใหญไพศาลและความ

สําคัญของแผนการแหงการไถใหรอดและ

งานยิ่งใหญที่อยูเบ้ืองหนาพวกเขาในฐานะผู

รวมงานกบัพระครสิต พวกเขานาจะถกูทาํให

เสียเกียรติแตกระนั้นก็ยังไดรับกําลังใจโดย

ทราบดีวาชาวสวรรคทั้งมวลตางสนใจเรื่อง

ความรอดของพวกเขาอยู {CCh 350.1}

ตวัอยางหนกัแนนและประทบัใจทีส่ดุ

ซึ่งแสดงใหเห็นถึงผลงานของซาตานกับ

พระราชกิจของพระเจาและฤทธานุภาพของ

พระเจาพระผูไกลเกล่ียของเราปราบกําจัด

ผูกลาวหาประชากรของพระองคนั้นมีใหไว

ในคําพยากรณของเศคาริยาห ในนิมิตที่

ศักดิ์สิทธิ์ ผู เผยพระวจนะมองเห็นโยชูวา

มหาปโุรหติ “สวมเสือ้ตาํแหนงสกปรก” ยนือยู

หนาทูตสวรรคของพระเจา รองขอพระเมตตา

ของพระเจาเผื่อประชากรของเขาที่ตกอยูใน

ความทุกขหนัก ซาตานยืนอยูขางขวามือ

ของทานเพือ่ตอตานทาน มหาปโุรหติแกตาง

ใหกับตนเองหรือประชากรของทานใหพน

การกลาวรายของซาตานไมได ทานไมอาง

วาชนชาติอิสราเอลปราศจากความผิด เสื้อ

ตําแหนงที่สกปรกของทานบงบอกถึงบาป

ของประชาชนที่ทานแบกไวในฐานะเปน

ตัวแทน ทานยืนอยูหนาทูตสวรรคสารภาพ

บาปของพวกเขา แตกระนั้นยังชี้ไปยังการ

สํานึกผิดและความอดสูของพวกเขา โดย

ขอพึ่งในพระเมตตาคุณของพระเจาพระผูไถ

ผูทรงอภัยบาปและในความเชื่อขอทูลทวง

พระสญัญาของพระเจา {CCh 350.2} 

จากนัน้ ทตูสวรรคผูทรงเปนพระครสิต

เองคือพระผู ชวยใหรอดของคนบาปสั่งผู 

กลาวรายประชากรของพระองคใหปดปาก

นิง่เงยีบเสยีแลวประกาศวา “โอ ซาตาน พระ

ยาหเวหทรงวากลาวเจาเถอะ พระยาหเวห

ผูทรงเลอืกสรรกรงุเยรซูาเลม็ทรงวากลาวเจา

นีเ่ปนดุนฟนทีฉ่วยออกมาจากไฟไมใชหรอื” 

เศคาริยาห 3:2 ในขณะท่ีคําทูลขอความ
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กรุณาของโยชูวาไดรับการยอมรับ มีพระ

บัญชาดังออกมาวา “จงเปลื้องเสื้อตําแหนง

ที่สกปรกออกจากเขาเสีย” และทูตสวรรค

ไดเปดเผยกับโยชูวาวา “นี่แนะ เราไดเอา

ความผิดบาปออกไปเสียจากเจาแลว และ

เราจะประดับตัวเจาดวยเสื้อผาดีๆ” “จงให

เขาเอาผาสะอาดมาโพกศีรษะของทาน เขา

จึงโพกผาสะอาดและสวมเสื้อตําแหนงให

ทาน” เศคาริยาห 3:4, 5 บาปของเขาเอง

และของประชากรไดรบัการอภยัแลว ชนชาติ

อิสราเอลสวมใส “เสื้อผาดีๆ” เปนความชอบ

ธรรมของพระครสิตทีย่กใหเปนของพวกเขา 

{CCh 350.3}

เชนเดยีวกบัทีซ่าตานกลาวหาโยชวูา

และประชากรของทาน ในทุกยุคมันก็กลาว

หาผูที่แสวงหาพระเมตตาและความพึงพอ

พระทัยของพระเจาเชนนั้น พระธรรมวิวรณ

ประกาศวามันเปน “ผู ที่กลาวหาพวกเขา

เฉพาะพระพักตรพระเจาของเราทั้งกลางวัน

และกลางคนืน้ัน” ววิรณ 12:10 ความขดัแยง

เกดิขึน้ครัง้แลวครัง้เลาในจติวญิญาณทกุดวง

ทีถ่กูกูจากอาํนาจชัว่และผูทีม่ชีือ่จดไวในสมดุ

ทะเบยีนประจาํชพีของพระเมษโปดก ไมเคย

มีผูใดที่รอดจากพันธนาการของซาตานเขา

มายังครอบครัวของพระเจาจะไมไปกระตุน

การตอตานอันขันแข็งของผูชั่วราย คํากลาว

หาที่ซาตานใสใหกับผูท่ีแสวงหาพระเจาไม

ไดเกิดจากความไมพอใจในบาปของพวก

เขา มันชื่นชอบอุปนิสัยที่บกพรองของพวก

เขา โดยการที่พวกเขาละเมิดพระบัญญัติ

ของพระเจาเทานั้นท่ีมันมีอํานาจเหนือพวก

เขาได คํากลาวหาของมันเกิดจากความเปน

ศัตรูของมันที่มีตอพระคริสตแตเพียงอยาง

เดียว โดยผานทางแผนของการชวยใหรอด 

พระเยซูทรงทําลายการครอบงําของมันที่อยู

เหนอืครอบครวัมนษุยและชวยกูจติวญิญาณ

ใหหลุดพนจากอํานาจของมัน ความเกลียด

ชังและความรายกาจของเจาจอมกบฏถูก

กระตุนขึน้มาขณะทีม่นัเหน็หลกัฐานความยิง่

ใหญของพระคริสต และดวยอํานาจและเลห

เหลียมของปศาจมันจึงทุมเทแยงชิงบุตรทั้ง

หลายของมนุษยที่เหลืออยูซึ่งไดตอนรับการ

ชวยใหรอดของพระองค {CCh 350.4}

มันนํามนุษยใหสงสัยพระเจา นํา

ใหพวกเขาสูญเสียความไววางใจในพระเจา

และแยกพวกเขาออกไปจากความรักของ

พระองค มันลวงพวกเขาใหฝ าฝ นพระ

บญัญตัขิองพระองคและแลวมนักอ็างวาพวก

เขาเปนเชลยของมันและทาทายสิทธิของ

พระคริสตที่จะแยงชิงพวกเขาไปจากมัน มัน

รูวาผูที่แสวงหาพระเจาดวยความจริงใจขอ

การอภัยและพระคุณจะไดรับสิ่งเหลานี้ ดัง

นั้นมันจึงเปดเผยใหพวกเขาเห็นบาปของ

ตนเองเพื่อทําใหพวกเขาหมดกําลังใจ มัน

คนหาโอกาสอยูตลอดเวลาเพื่อขัดขวางผูที่

พยายามเชื่อฟงพระเจา แมแตการรับใชท่ีดี

เลิศและเปนที่ยอมรับมากที่สุด มันก็ทําให

ดูเหมือนวามีความบกพรอง ดวยท้ังเลห

กลท่ีสกปรกและโหดรายท่ีสุดจํานวนนับไม

ถวน มนัทุมเททีจ่ะทาํใหพวกเขาตองคาํสาป 

{CCh 351.1}

มนุษยตอกรกับขอกลาวหาเหลา
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นี้ดวยตัวของเขาเองไมได ภายใตเสื้อผาที่

เปอนบาป เขาสารภาพความผิดบาป เขา

ยืนเฝาตอเบื้องพระพักตรพระเจา แตพระ

เยซูพระผู แกตางของเราทรงเสนอคําทูล

ขออยางไดผลเผื่อทุกคนที่กลับใจสํานึกผิด

และโดยความเชื่อไดมอบถวายจิตวิญญาณ

ของพวกเขาแกพระองค พระองคทรงทูล

ออนวอนเรื่องราวของพวกเขาและปราบ

กาํจดัผูกลาวหาของพวกเขาดวยหลกัฐานขอ

สรุปที่ยิ่งใหญของคาลวารี การเชื่อฟงพระ

บญัญตัอิยางสมบรูณไมมทีีต่ขิองพระองคจน

กระทั่งถึงแกความมรณบนกางเขนไดมอบ

ฤทธานุภาพทั้งปวงในสวรรคและในโลกให

แกพระองคแลวและพระองคทรงรับเอาพระ

เมตตาคณุและการคนืดขีองพระบดิามาใหแก

มนษุยทีต่กอยูภายใตการพพิากษา พระองค

ทรงประกาศตอผูที่กลาวโทษประชากรของ

พระองควา “โอ ซาตาน พระยาหเวหทรงวา

กลาวเจาเถอะ พระยาหเวหผูทรงเลือกสรร

กรงุเยรซูาเลม็ทรงวากลาวเจา นีเ่ปนดุนฟนที่

ฉวยออกมาจากไฟไมใชหรอื” ผูทีพ่ึง่พระองค

ดวยความเชือ่จะไดรบัหลกัประกนัอนัเลาโลม

ใจวา “นี่แนะ เราไดเอาความผิดบาปออกไป

เสยีจากเจาแลว และเราจะประดบัตวัเจาดวย

เสือ้ผาดีๆ ” {CCh 351.2}

ทุกคนที่สวมเสื้อคลุมแห งความ

ชอบธรรมของพระครสิตจะยนืเฝาอยูเบือ้งหนา

พระองค ในฐานะผู ที่ ได รับคัดเลือกและ

ซื่อสัตยและจริงใจ ซาตานไมมีอํานาจที่จะ

เด็ดเขาออกจากพระหัตถของพระคริสต

ไมมีจิตวิญญาณสักดวงเดียวที่สํานึกผิด

และมีความเชื่อซึ่งทูลขอการคุมครองของ

พระองคที่พระคริสตจะทรงปลอยใหตกไป

อยูในอาํนาจของศตัร ูพระวจนะของพระองค

สัญญาไววา “ใหมันยอมอยูใตการปกปอง

ของเรา ใหมันสรางสันติภาพกับเรา ใหมัน

สร  าง สันติภาพกับเรา”  อิสยาห   27 :5

คําสัญญาที่ให ไว กับโยชูวาจะมีไว ใหแก

ทกุคน “ถาเจาดาํเนนิตามมรรคาของเรา. . . .

เราจะใหเจามสีทิธทิีจ่ะเขาไปทามกลางผูทีย่นื

อยูทีน่ี”่ เศคารยิาห 3:7 ทตูสวรรคของพระเจา

จะเดินอยูแตละขางของพวกเขา แมแตใน

โลกนี ้และในทีส่ดุพวกเขาจะยนือยูทามกลาง

ทูตสวรรคท่ีหอมลอมอยูรอบพระท่ีนั่งของ

พระเจา {CCh 351.3}

ความจริงที่แสดงว าคนที่ยอมรับ

พระเจายืนเฝาอยูตอเบ้ืองพระพักตรของ

พระองคสวมใสดวยชุดเส้ือผาสกปรกควร

นําผูที่อางพระนามของพระองคถอมตัวลง

และตรวจสอบหัวใจอยางจริงจัง ผูท่ีชําระจิต

วิญญาณอยางแทจริงดวยการปฏิบัติตาม

ความจริงจะมีทัศนคติที่ถ อมใจมากที่สุด

ตอเรือ่งของตัวพวกเขาเอง เมือ่เขามองไปยงั

พระลักษณะนิสัยอันไรมลทินของพระคริสต

ใหละเอยีดถีถ่วนยิง่ขึน้ เขาจะมคีวามปรารถนา

อยางแรงกลาย่ิงขึ้นที่จะเลียนแบบตาม

พระฉายาของพระองคยิ่งขึ้นและจะมองถึง

ความสะอาดและความบริสุทธิ์ของตนเองให

นอยลง แตในขณะที่เราตระหนักถึงสภาพ

ที่บาปหนาของเรา เราตองพึ่งพระคริสตให

มาเปนความชอบธรรมของเรา การชําระให

บริสุทธ์ิของเรา และการไถบาปของเรา เรา
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ตอบขอกลาวหาของซาตานที่กระหนํ่าใสเรา

ไมได พระครสิตทรงเปนผูเดยีวทีจ่ะทลูขอให

แกเราไดอยางเกิดผล พระองคทรงสามารถ

ปราบผูกลาวหาใหกําราบดวยคําโตแยงท่ี

ไมใชวางอยูบนพืน้ฐานความดขีองเราแตเปน

พระคุณแหงความชอบธรรมของพระองค

{CCh 352.1}

คริสตจักรที่เหลืออยู
นิมิตของเศคาริยาหเรื่องโยชูวาและ

ทูตสวรรคของพระเจานํามาประยุกตใชกับ

ประสบการณของประชากรของพระเจาใน

ชวงปดทายของวันลบมลทินบาปอันยิ่งใหญ

ดวยพลังที่มีลักษณะเฉพาะไดเปนอยางดี

คริสตจักรที่เหลืออยูจะเผชิญกับความทุกข

และความทรมานที่ ย่ิงใหญ ผู ที่ ถือรักษา

พระบัญญัติของพระเจาและมีความเชื่อของ

พระเยซูจะสัมผัสไดถึงความโกรธแคนของ

พญานาคและบรวิารของมนั ซาตานจดัลาํดบั

โลกนี้ไวใหอยูใตการปกครองของมัน มันเขา

ควบคุมคริสตจักรตางๆ ท่ีละท้ิงความเชื่อ

แตยังมีกลุ มชนขนาดเล็กอยู กลุ มหนึ่งที่

ตอตานความเปนใหญของมัน หากมันกําจัด

พวกเขาออกไปจากโลกได ชัยชนะของมัน

จะเบ็ดเสร็จเด็ดขาด เชนเดียวกับท่ีมันใช

อิทธิพลตอประเทศนอกศาสนาไปทําลาย

ประเทศอิสราเอลในอดีต อีกไม นานใน

อนาคตขางหนามันจะปลุกปนใหคนชั่วของ

โลกทําลายประชากรของพระเจา ทุกคน

จะถูกกําหนดใหเชื่อปฏิบัติตามคําสั่งของ

มนุษยเพือ่ละเมดิพระบญัญตัขิองพระเจา ผูที่

ซือ่สตัยตอพระเจาและตอหนาทีจ่ะถกูคกุคาม

ถูกประณามและถูกเนรเทศ “บิดามารดา

ญาติพี่นองและมิตรสหายก็จะมอบตัวพวก

ทานไว” ลกูา 21:16 {CCh 352.2} 

ความหวงัเดียวของพวกเขาขึน้อยูกบั

พระเมตตาของพระเจา เกราะคุมภัยเดียว

ของพวกเขาจะเปนคําอธิษฐาน เหมือนเชน

โยชูวาที่ทูลอยู  เบื้องหนาทูตสวรรคของ

พระเจา คริสตจักรท่ีเหลืออยูของพระองค

ก็จะออนวอนขอการอภัยและการชวยกูจาก

พระเยซูผู ทรงเปนทนายดวยหัวใจที่แตก

สลายและความเชื่อที่จริงใจ พวกเขารูสํานึก

อยางเต็มอกถึงบาปหนาในชีวิต พวกเขา

เห็นความออนแอและความไมคูควรของตน

และขณะที่มองพิจารณาตัวเองอยู พวกเขา

รูตัวดีวาสิ้นหวัง ผูลอลวงยืนอยูขางๆ พรอม

ท่ีจะกลาวหาพวกเขาเหมือนที่ยืนคัดคาน

อยูขางโยชวูา มนัชีไ้ปทีเ่ครือ่งแตงกายสกปรก

อุปนิสัยบกพรองของพวกเขา มันเสนอให

เหน็ถงึความออนแอและความโงเขลา บาปที่

ไมรูบญุคณุและชวีติของพวกเขาทีไ่มเหมอืน

พระคริสต สิ่งเหลานี้หลูเกียรติพระผูไถของ

พวกเขา มันทุ มเทที่จะทําใหจิตวิญญาณ

หวาดหวั่นดวยความคิดวาเรื่องของพวกเขา

สิ้นหวัง รอยเปรอะเปอนจะไมมีทางลางให

ออกไป มันหวังท่ีจะทําลายความเชื่อของ

พวกเขาไปจนพวกเขาจะยอมแพตอการ

ลอลวงของมัน หันไปจากความภักดีใน

พระเจาและรับเครื่องหมายของสัตวราย อยู

หนาเบื้องพระพักตรพระเจา ซาตานเรงเรา

คํากลาวหาของมันกระหนํ่าใสพวกเขา มัน
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ประกาศวาบาปหนาของพวกเขาทําให 

พระเจาริบคืนการคุมครองไปจากพวกเขา

แลวและอางสทิธิอ์นัชอบทีจ่ะทาํลายพวกเขา

ในฐานะผูลวงละเมิด มันกลาวอางวาพวก

เขาสมควรที่จะถูกกีดกันออกนอกความพึง

พอพระทัยของพระเจาเหมือนที่มันถูกกัน

ออกไปแลว มันพูดวา “คนเหลานี้หรือที่จะ

ไปแทนทีเ่ราในสวรรคและแทนทีท่ตูสวรรคที่

เขารวมกบัเรา? ในขณะทีพ่วกเขาอางวาเชือ่

ฟงพระบญัญตัขิองพระเจา พวกเขาถอืรกัษา

ขอกาํหนดเหลานัน้หรอืเปลา? พวกเขาไมใช

หรือที่เปนคนรักตนเองมากกวารักพระเจา?

พวกเขาไมไดคํานึงถึงประโยชนสวนตนเอง

เหนอืการปรนนบิตัพิระเจาหรอกหรอื? พวก

เขารักสิ่งของในโลกไมใชหรือ? ดูบาปที่ไป

เปอนชีวิตของพวกเขาซิ ดูความเห็นแกตัว

ความมุงรายผูกพยาบาท ความเกลียดชัง

ซ่ึงกนัและกนัของพวกเขาซ ิ{CCh 352.3}

ในหลายแงมุมแลวประชากรของ

พระเจานั้นบกพรองมาก ซาตานรูเรื่องบาป

ของพวกเขาไดอยางถูกตองแมนยํา ซึ่ง

เปนบาปที่มันลอใหพวกเขาทํา และมันก็นํา

เสนอบาปเหลาน้ีดวยการเปดเผยอยางเกิน

ความจริง ประกาศวา “พระเจาขับเราและ

บริวารของเราไปจากเบื้องพระพักตรของ

พระองค และกระนัน้ยงัใหรางวลัผูทีม่คีวามผดิ

ในบาปเชนเดียวกับท่ีพวกเราทําดวยหรือ?

ดวยความเปนธรรม พระองคทําเชนนี้ไมได

พระที่นั่งของพระองคจะไมยั่งยืนอยูในความ

ชอบธรรมและการพิพากษา ความยุติธรรม

เรยีกรองใหตดัสนิลงโทษพวกเขา” {CCh 353.1}

ในขณะที่ผู ติดตามพระคริสตไดทํา

บาป แตพวกเขาไมไดปลอยตวัใหไปอยูภายใต

การควบคุมของความชั่ว พวกเขาละทิ้งบาป

ไปแลวและแสวงหาพระเจาดวยความถอมใจ

และการเสียใจในบาปและพระเจาพระผูทรง

เปนทนายทรงแกตางแทนพวกเขา พระองค

ผู ทรงรับการละเมิดอยางเนรคุณมากที่สุด

ผูทรงตระหนกัดถีงึบาปของพวกเขาและการ

สาํนกึผดิของพวกเขาดวยจงึประกาศวา “‘โอ

ซาตาน พระยาหเวหทรงวากลาวเจาเถอะ’

เราสละชีวิตของเราเพื่อจิตวิญญาณของคน

เหลานี้แลว เราไดสลักพวกเขาไวบนฝามือ

ของเราแลว” {CCh 353.2} 

คลุมตัวดวยอาภรณแหงความชอบ
ธรรมของพระคริสต

ในขณะทีป่ระชากรของพระเจาปฏเิสธ

ความปรารถนาตอเบ้ืองพระพกัตรของพระองค

ทูลขอหัวใจที่สะอาด พระบัญชาประกาศ

ออกไปวา “จงเปลื้องเสื้อตําแหนงที่สกปรก

ออกจากเขาเสีย” และคําที่หนุนชูใจก็ดัง

ขึ้นมาวา “นี่แนะ เราไดเอาความผิดบาป

ออกไปเสียจากเจาแลว และเราจะประดับ

ตัวเจาดวยเส้ือผาดีๆ” เส้ือคลุมแหงความ

ชอบธรรมของพระคริสตท่ีปราศจากจุดดาง

จะสวมอยู บนบุตรทั้งหลายของพระเจาที่

ถูกทดสอบและถูกทดลอง แตกระนั้นยังคง

ซ่ือสัตยอยู  ประชากรที่ยังเหลืออยูซึ่งเคย

ถูกเหยียดหยามเหลานั้นสวมใสดวยอาภรณ

ที่สงางาม ความเสื่อมโทรมในทางโลกจะ

ไมทําใหพวกเขามีมลทินอีกตอไป ชื่อของ
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พวกเขาถูกบันทึกเก็บไวในสมุดแหงชีวิต

ของพระเมฆโปดก ขึ้นทะเบียนอยูรวมกับ

ผูซื่อสัตยของทุกยุคทุกสมัย พวกเขาไดตอ

ตานเลหเหลี่ยมของผูลอลวง พวกเขาไมได

หันออกไปจากความภักดีอันเน่ืองจากเสียง

ขมขูของพญานาค บัดนี้พวกเขาอยูอยาง

ม่ันคงปลอดภัยตลอดชั่วนิรันดรพนจาก

อุบายของผูลอลวงแลว บาปของพวกเขา

ไดโอนยายไปอยูกับตนกําเนิดของบาปแลว

{CCh 353.3}

ผู ที่เหลืออยู ไมเพียงแตไดรับการ

อภัยและได  รับการยอมรับแต  ยังได รับ

เกียรติดวย พวกเขามี “ผาสะอาด” โพกอยู

บนศีรษะ พวกเขาจะเปนราชาและปุโรหิต

ของพระเจา ในขณะที่ซาตานกลาวโทษ

พวกเขาและหาทางที่จะทําลายคนกลุ ม

นี้ ทูตสวรรคศักดิ์สิทธิ์ท่ีตาไมอาจมองเห็น

จะไปๆ มาๆ เพื่อประทับตราของพระเจา

ผูทรงพระชนม คนเหลานี้คือพวกท่ียืนอยู

บนภูเขาศิโยนรวมกับพระเมษโปดก เปน

คนที่มีพระนามของพร   ะเจาจารึกอยูบนหนา

ผาก พวกเขารองเพลงบทใหมอยูเบ้ืองหนา

พระที่นั่ง เปนบทเพลงที่ไมมีผู ใดรองเปน

นอกจากคนแสนส่ีหมื่นสีพันคนที่ทรงไถไว

แลวจากแผนดินโลก “คนเหลานี้เปนคนที่

ไมมีมลทินกับผูหญิง เพราะวาพวกเขาเปน

พรหมจารี เปนพวกที่ติดตามพระเมษโปดก

ไมวาพระองคจะเสด็จไปท่ีไหน พวกเขา

เปนผูที่ไดรับการไถแลวจากมวลมนุษยเพื่อ

เปนผลแรกถวายแดพระเจาและแดพระเมษโปดก

และในปากของพวกเขาไมพบความเท็จ เขา

เปนคนที่ปราศจากตําหนิ” วิวรณ 14:4, 5

{CCh 353.3}

R

(1) 5T 467-476
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ในยามดึกเมือ่ไมนานมานี ้พระวญิญาณ

บริสุทธิ์ทรงดลใจดิฉันดวยความคิดวาหาก

พระเยซเูสดจ็มาเรว็อยางทีเ่ราเชือ่วาพระองค

จะเสด็จมา เราควรทุมเททํางานใหมากกวา

ในอดีตที่ผานมาเพื่อนําความจริงไปใหแก

ประชาชน {CCh 355.1}

เกี่ยวกับเรื่องนี้ สมองของดิฉันหวน

กลับไปนึกถึงกิจกรรมเรื่องการเสด็จกลับ

มาของผูเชื่อในป ค.ศ. 1843 และ 1844 ใน

ขณะนั้น มีการออกเย่ียมตามบาน พวกเขา

ลงแรงอยางไมรูสกึเหนด็เหนือ่ยเพือ่เตอืนคน

ทั้งหลายถึงเรื่องที่กลาวไวในพระวจนะของ

พระเจา เราควรลงแรงใหมากกวาการลงแรง

ของผูที่เคยประกาศขาวของทูตสวรรคองค

ที่หนึ่งอยางซื่อสัตยในครั้งนั้น เรากําลังมุง

หนาไปสูอวสานของประวัติศาสตรโลกอยาง

รวดเร็วและในขณะท่ีเราตระหนักวาพระเยซู

กําลังจะเสด็จมาแนนอน เรานาจะถูกปลุก

ขึ้นมาทํางานอยางไมเหมือนกอน เราไดรับ

บัญชาใหสงสัญญาณบอกเตือนประชาชน

และในชีวิตของเราเองเราจะตองแสดงออก

ถึงฤทธานุภาพของความจริงและความ

ชอบธรรม โลกกําลังจะพบกับพระเจาพระผู

ประทานพระบญัญตัใินเรือ่งพระบญัญตัทิีถ่กู

ละเมิด มีเพียงผูท่ีกลับใจจากการลวงละเมิด

มาสูการเชื่อฟงจึงจะมีความหวังไดรับการ

อภยัและสนัตสิขุ {CCh 355.2}

โอ เราจะบรรลถึุงความดีไดมากเพยีงไร

หากทกุคนทีมี่ความจรงิ ทีมี่พระวจนะแหงชวิีต

จะลงแรงทํางานเพื่อทําใหผู ท่ียังไมไดรับ

ความกระจาง! เมือ่ชาวสะมาเรยีจาํนวนหนึง่

วิ่งมาหาพระคริสตตามคําบอกเลาของหญิง

ชาวสะมาเรียคนนั้น พระคริสตตรัสบอก

สาวกของพระองคถึงเรื่องนี้วาเปนทุงนา

พรอมที่จะเก็บเกี่ยวแลว พระองคตรัสวา

“พวกทานบอกวาอีกส่ีเดือนจะถึงฤดูเกี่ยว

แลวไมใชหรือ? สวนเราบอกพวกทานวา

เงยหนาขึ้นดูนาเถิด ทุงนาเหลืองอรามและ

ถึงเวลาเกี่ยวแลว” ยอหน 4:35 พระคริสต

ประทับอยู กับชาวสะมาเรียสองวันเพราะ

พวกเขาหิวกระหายที่จะฟงความจริง และ

ชางเปนชวงเวลาทีม่งีานมากมายที ่ จะตองทาํ

อะไรปานนัน้! ผลของการทาํงานในระยะสอง

วันนั้นทําให “จํานวนคนที่วางใจในพระองค

ก็เพิ่มขึ้นเพราะพระดํารัสของพระองค” คํา

พยานของพวกเขาคอื “เราไดยนิเอง และเรา

รูวาทานผูนี้เปนพระผูชวยโลกใหรอดที่แท

จรงิ” ยอหน 4:41, 421 {CCh 353.3}

“การไถตัวพวกทานใกลจะมาถึงแลว”
ในขณะที่ดิฉันไดยินภัยพิบัตินากลัว

ตางๆ ทีเ่กดิขึน้สัปดาหแลวสัปดาหเลา ดิฉนั
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ถามตัวเองวา สิ่งเหลานี้หมายความวาอะไร

ความหายนะนากลัวที่สุดเกิดขึ้นตามกันมา

อยางรวดเร็ว เราไดยินเรื่องแผนดินไหวและ

พายุทอรนาโดบอยปานใด [พายุสลาตันใน

อเมริกา] ความเสียหายจากไฟไหมและ

นํ้าทวมที่มีการสูญเสียชีวิตและทรัพยสมบัติ

ชดัเจนทีส่ดุความหายนะเหลานีเ้กดิขึน้อยาง

ไมคาดคิดราวกับวามาจากอํานาจที่ไมเปน

ระเบียบและไมไดถูกควบคุมไว แตเบ้ืองลึก

ในเหตกุารณเหลานีเ้ราอานพระประสงคของ

พระเจาออก เรือ่งเหลานีเ้ปนวธิกีารหนึง่ของ

พระเจาเพือ่ปลกุชายและหญงิใหตระหนกัถงึ

ภยัอนัตรายทีอ่ยูรอบตวั {CCh 355.4}

การเสดจ็มาของพระครสิตใกลเขามา

ย่ิงกวาทีเ่ราเชือ่ในตอนตนแตแรก การพพิาท

ครั้งยิ่งใหญกําลังจะจบ ลงแลว การพิพากษา

ของพระเจาเขามาในแผนดินแลว เปนการแจง

คาํเตอืนอนันาเครงขรมึ “ทานจงเตรยีมพรอม

เพราะในเวลาที่ทานไมคิดไมฝนนั้น บุตร

มนุษยจะเสด็จมา” มทัธวิ 24:44 {CCh 356.1}

แตมีคนจํานวนมากในคริสตจักรของ

เราที่รูความหมายแทจริงของความจริงเพื่อ

ยุคปจจุบันแตเพียงเล็กนอย ดิฉันวิงวอนคน

เหลานี้วาอยามองขามเหตุการณท่ีเกิดขึ้น

ตามเครื่องหมายตางๆ ที่บอกกาลเวลา

ซึ่งบงบอกไวอยางชัดเจนวาใกลถึงเวลา

สิ้นยุคแลว โอ มีสักก่ีคนท่ียังไมไดแสวงหา

ความรอดใหแกจติวญิญาณของตนเองจะรอง

ครํ่าครวญอยางขมขื่นในเวลาอีกไมนานวา

“ฤดูเกี่ยวก็ผานไป ฤดูแลงก็สิ้นสุดแลว และ

เราทัง้หลายกไ็มรอด” เยเรมยี 8:20 {CCh 356.2}

เรากาํลงัดาํเนนิชวีติอยูในชวงปดฉาก

ของประวัติศาสตรโลก เหตุการณตางกําลัง

เกิดขึ้นอยางรวดเร็วตามคําพยากรณ เวลา

ของประตูพระกรุณาธิคุณกําลังผานไปอยาง

รวดเรว็ เราไมมเีวลา--แมเสีย้วนาท-ี-ทีจ่ะทิง้

ไปโดยเปลา อยาใหเห็นวาเราเปนคนยามท่ี

กาํลังนอนหลบั อยาใหผูใดพดูในใจของตวัเอง

หรือดวยผลงานที่แสดงออกมาวา “นาย

ของขามาชา” มัทธิว 24:48 จงประกาศ

ขาวคําเตือนเรื่องการเสด็จมาในเร็ววัน

ของพระคริสตด วยวาจาท่ีร อนรนจริงใจ

ใหเราโนมนาวชายและหญงิในทกุทีใ่หกลบัใจ

และหนไีปจากพระอาชญาซึง่จะมาถงึนัน้ ให

เรากระตุนพวกเขาใหต่ืนขึ้นเตรียมพรอม

ทันที เพราะเราทราบเพียงเล็กนอยวาอะไร

อยูเบือ้งหนาเรา จงใหศาสนาจารยและสมาชกิ

อาสาออกไปยังทุงนาที่กําลังสุกเพื่อบอกคน

ท่ีไมสนใจและไมใยดีใหแสวงหาพระเจาใน

ขณะที่ยังมีโอกาสพบพระองคได คนงาน

จะพบการเกบ็เกีย่วในทกุทีท่ีป่ระกาศความจรงิ

ของพระคัมภีรซึ่งถูกละลืมไป พวกเขาจะ

พบผูที่จะยอมรับความจริงและจะอุทิศชีวิต

ของพวกเขาเพื่อเอาชนะจิตวิญญาณมาหา

พระครสิต {CCh 356.3}

พระเยซูจะเสด็จมาในเร็ววันและเรา

ตองเตรยีมตัวใหพรอมทีจ่ะพบพระองคอยาง

สันติสุข ใหเราต้ังใจทําดวยกําลังเต็มท่ีของ

เราเพื่อกระจายแสงสวางไปสูผูคนที่อยูรอบ

ตวัเรา เราตองไมเปนคนเศรา แตตองมคีวาม

ชื่นบานและตองมีพระคริสตอยูเบ้ืองหนา

เราเสมอ พระองคจะเสด็จมาโดยเร็วและเรา
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ตองพรอมรอคอยการปรากฏพระกายของ

พระองค โอ ชางเปนศกัดิศ์รยีิง่ใหญมากปาน

ไรที่จะเห็นพระองคและไดรับการตอนรับใน

ฐานะผูที่พระองคทรงไถใหรอด เรารอคอย

พระองคมานานแลว แตความหวังของเรา

ตองไมดับลง หากเราเพียงไดเห็นพระเจา

พระราชาในความงดงามของพระองคแลว

เราจะไดรับพระพรไปตลอดกาล ดิฉันมี

ความรูสกึตองการรองดังๆ ข้ึนมาวา “เดินทาง

มุงหนากลบับานกันเถิด” เรากําลังมาอยูใกล

เวลาทีพ่ระครสิตจะเสดจ็มาดวยฤทธานภุาพ

และพระสิริอันยิ่งใหญเพื่อรับคนที่ไถใหรอด

แลวไปยังบานนิจนิรันดรของพวกเขา {CCh

356.4}

ในภารกจิอนัยิง่ใหญแหงยคุปดทายนี้

เราจะเผชิญหนากับความสับสนวุนวายท่ีเรา

ไมรูจะรับมือกันอยางไร แตใหเราอยาลืมวา

ฤทธานุภาพยิ่งใหญของสวรรคสามอํานาจ

กําลังปฏิบัติกิจอยู อยาลืมวาพระหัตถของ

พระเจายังคุมพวงมาลัยบังคับทิศทางอยู 

และพระเจาจะทรงจัดใหพระสัญญาเกิดขึ้น

ตามนั้น พระองคจะรวบรวมคนกลุ มหนึ่ง

จากโลกมารับใชพระองคในความชอบธรรม2

{CCh 356.5}

พระสัญญาแหงชัยชนะ 

ดฉินัอธษิฐานอยางรอนรนจรงิใจเพือ่

ใหงานทีเ่ราทาํอยูในเวลานีส้รางความประทบั

ใจอยางลึกซึ้งลงในจิตใจ ในความคิดและใน

จิตวิญญาณ ความสับสนวุนวายจะเพ่ิมมาก

ขึน้ แตใหพวกเราทีเ่ปนผูเชือ่ในพระเจาหนนุ

จิตชูใจซึ่งกันและกัน ใหพวกเราอยาลดธง

ของเราลง แตกลับชูใหสูงขึ้นโดยจับตามอง

ไปยังพระเยซูผูเบิกทางความเชื่อและผูทรง

ทาํใหความเชือ่นัน้สมบรูณ เมือ่ในยามคํา่คนื

ที่ดิฉันนอนไมหลับ ดิฉันหนุนใจของดิฉัน

ดวยการอธษิฐานตอพระเจาและพระองคทรง

เสรมิกาํลงัและประทานความมัน่ใจแกดฉินัวา

พระองคสถิตอยูรวมกับผูรับใชของพระองค

ทัง้ในทองถิน่และในตางแดนทีห่างไกล ดฉินั

ไดรับกําลังใจและพระพรในขณะที่ตระหนัก

วาพระเจาแหงชนชาติอิสราเอลยังทรงนํา

ประชากรของพระองคอยูและพระองคจะทรง

รวมสถิตกับพวกเขาตอไปจนถึงกาลอวสาน

{CCh 356.6}

พระเจาทรงประสงคทีจ่ะเหน็พระราช

กิจการประกาศขาวของทูตสวรรคองคที่สาม

ดําเนินกาวหนาตอไปดวยประสิทธิภาพที่

เพิ่มมากขึ้น ดั่งที่พระองคทรงกระทําการมา

ตลอดทุกยุคในการนําชัยชนะมาสูประชากร

ของพระองค ในยุคนี้ก็เชนกัน พระองคทรง

ปรารถนาทีจ่ะบรรลพุระประสงคของพระองค

โดยการมอบความสําเร็จอยางมีชัยมาสู 

คริสตจักรของพระองค พระองคตรัสบัญชา

ใหธรรมิกชนผูเชื่อกาวไปขางหนาดวยความ

สามัคคี ไปดวยความเขมแข็งไปสูความเขม

แข็งที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น จากความเชื่อไปสู 

ความเชือ่มัน่และความมัน่ใจทีเ่พิม่มากขึน้ใน

ความจรงิและความชอบธรรมในแนวทางของ

พระองค {CCh 357.1}

เราจะตองยืนอยางมั่นคงดั่งศิลาใน

หลักการของพระวจนะของพระเจา โดย
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ระลึกอยู เสมอวาพระเจาทรงอยู ร วมกับ

เราเพื่อประทานกําลังใหเราเผชิญหนากับ

ประสบการณใหม ใหเราคงรักษาเอาไวซ่ึง

หลักการแหงความชอบธรรมในชีวิตของ

เราอยู ตลอดไป เพื่อเราจะมุงหนาตอไป

ดวยกําลังที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในพระนามของ

พระเจาพระยาหเวห เราตองยึดความเชื่อไว

ใหมั่นดวยความศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเปนความเชื่อ

ที่ไดรับการเสริมใหเขมแข็งดวยคําสอนและ

ความเห็นชอบของพระวิญญาณของพระเจา

ตั้งแตประสบการณสมัยแรกของเราจนถึง

ปจจุบัน เราตองเก็บถนอมพระราชกิจที่

พระเจาทรงดําเนินโดยทางผูที่ถือรักษาพระ

บญัญตัไิวอยางลํา้คาและโดยทางพระคณุของ

พระเจา พระราชกิจเหลานี้จะเติบใหญแข็ง

แรงยิ่งขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นตาม

กาลเวลา ศัตรูคอยทําใหสมองและการรับรู

ของประชากรของพระเจาขุนมวัและบัน่ทอน

ประสิทธิภาพของพวกเขา แตหากพวกเขา

รับใชตามคําชี้แนะของพระวิญญาณของ

พระเจาแลว พระองคจะทรงเปดประตโูอกาส

ตอหนาพวกเขาเพื่อพลิกฟนสถานท่ีท้ิงราง

มานานขึน้ใหม ประสบการณของพวกเขาจะ

เติบโตขึ้นตลอดเวลาจนกวาพระเจาจะเสด็จ

ลงมาจากสวรรคดวยฤทธานภุาพและพระสริิ

อันเกรียงไกร เพื่อประทับตราแหงชัยชนะ

ครั้งสุดทายลงบนผู  ซ่ือสัตยของพระองค

{CCh 357.2}

งานที่อยูเบื้องหนาเราเปนงานที่ดึง

พลังทุกสวนอยางสุดเหยียดของมนุษย เปน

งานที่ตองการความเชื่อที่เขมแข็งและความ

รอบคอบไมประมาทของเราอยูตลอดเวลา ใน

บางครั้งความยุงยากที่เราตองเผชิญทําให

เราทอแทใจถึงที่สุด ความใหญโตของภาระ

จะทําใหเราใจหายใจควํ่า แตถึงกระนั้น ดวย

การทรงชวยของพระเจา ผูรบัใชของพระองค

จะเปนผูมีชัยในท่ีสุด ดวยเหตุนี้ พี่นองของ

ขาพเจา “ขาพเจาจึงขอรองทานท้ังหลาย

วาอยาทอถอยเพราะความยากลําบาก”

เอเฟซสั 3:13 ทีอ่ยูหนาทาน พระเยซจูะทรง

อยูรวมกับทาน พระองคจะเสด็จไปขางหนา

ทานดวยพระวิญญาณบริสุทธ์ิของพระองค

เพือ่เตรยีมทางไวและพระองคจะทรงเปนผูชวย

ของทานในทกุยามฉกุเฉนิ {CCh 357.3} 

บัดนี้ “ขอใหพระเกียรติมีแดพระองค

ผูทรงสามารถทาํทกุส่ิงไดมากยิง่กวาทีเ่ราจะ

ทูลขอหรือคิด โดยฤทธานุภาพที่ทํากิจอยู

ภายในตวัเรา ขอใหพระเกยีรตจิงมแีดพระองค

ในคริสตจักรและในพระเยซูคริสตตลอด

ทุกชั่วอายุคนเปนนิตย อาเมน” เอเฟซัส

3:20, 213 {CCh 357.4}

ดฉินัประทบัใจอยางสดุซึง้กบัเหตกุารณ

ท่ีดิฉันประสบในยามคํ่าคืนเมื่อไมนานมานี้

ดูเหมือนวาเกิดการเคลื่อนไหวที่ยิ่งใหญ--

เปนงานของการฟนฟู--ที่เคลื่อนไปขางหนา

ในสถานที่หลายแหง คนของเราเคลื่อนไป

เปนแนว ตอบสนองตามการทรงเรียกของ

พระเจา พี่นองของดิฉัน พระเจากําลังตรัส

กับพวกเรา เราจะไมฟงพระสุรเสียงของ

พระองคหรือ? เราจะไมตกแตงไสตะเกียง

ของเราและปฏิบัติตัวเหมือนผูท่ีรอคอยการ

เสด็จมาของพระเจาของพวกเขาหรอื? เวลานี้
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เปนเวลาทีเ่รยีกรองใหเราถอืแสงสวางไวเพือ่

ออกปฏบิตักิาร {CCh 357.5}

เพราะฉะนัน้ พีน่องทัง้หลาย “ขาพเจา

. . . . ขอวิงวอนพวกทานใหดําเนินชีวิตสม

กบัการทรงเรยีกทีท่านไดรบัการทรงเรยีกมา

นั้น คือจงถอมใจและมีความสุภาพออนโยน

อยูเสมอ จงอดทน จงอดกลั้นตอกันและกัน

ดวยความรัก จงพยายามรักษาความเปน

นํ้าหนึ่งใจเดียวกันท่ีมาจากพระวิญญาณน้ัน

โดยมีสันติภาพเปนเครื่องผูกพัน” เอเฟซัส

4:1-34 {CCh 358.1}

รางวัลสําหรับผูซื่อสัตย
พีน่องชายและหญงิ ดฉินัขอรองใหคณุ

เตรียมพรอมเพื่อการเสด็จมาของพระคริสต

ในเมฆบนทองฟา วันแลววันเลาใหกําจัด

ความรกัทางโลกออกไปจากจติใจของคณุ ให

เขาใจโดยทางประสบการณวาการมีสามัคคี

ธรรมรวมกับพระคริสตนั้นมีความหมาย

อยางไร จงเตรียมตัวเพ่ือการพิพากษา เพื่อ

วาเม่ือพระคริสตเสด็จมา คนท้ังหลายท่ีเชื่อ

จะพากันชื่นชม คุณอาจจะอยูทามกลางผูที่

ตอนรับพระองคอยางมีสันติสุข ในวันนั้น

คนที่ไดรับการไถจะเจิดจํารัสในพระสิริของ

พระบิดาและพระบุตร ทูตสวรรคทั้งหลาย

ที่สัมผัสพิณทองคําของตนนั้นจะตอนรับ

พระเจาพระราชาและถวยรางวัลแหงชัยชนะ

ของพระองค นั่นคือผูที่ไดรับการชําระลาง

และทําใหขาวสะอาดในพระโลหิตของพระ

เมษโปดก บทเพลงแหงชัยชนะจะดังกังวาน

ขึ้นทั่วทั้งทองฟา พระคริสตทรงพิชิตศึก

แลว พระองคเสด็จเขาไปยังราชบัลลังกบน

สวรรค รายลอมขนาบขางดวยผูไดรับการ

ไถของพระองค ผูเปนพยานวาการทนทุกข

และการเสียสละของพระองคไมไดสูญเปลา

{CCh 358.2}

สําหรับธรรมิกชนของพระเจา การ

เปนขึ้นจากความตายและการเสด็จกลับ

สวรรคของพระเยซูเปนหลักฐานที่แนวแน

มั่งคงของชัยชนะเหนือความตายและเปน

คํารับรองวาสวรรคเปดไวสําหรับผูท่ีชําระ

เสื้อคลุมของอุปนิสัยและทําใหขาวสะอาด

ดวยพระโลหิตของพระเมษโปดก พระเยซู

เสด็จไปยังพระบิดาในฐานะตัวแทนของมวล

มนษุยชาต ิและพระเจาจะทรงนาํผูทีส่ะทอน

พระฉายาของพระองคเพื่อไปมองและแบง

ปนพระสิริของพระองครวมกันกับพระองค

(CCh358.3}

มีบานสําหรับทุกคนที่รวมเดินทาง

แสวงหาพระเจา มีเสื้อคลุมพรอมดวยมงกุฎ

แหงรศัมภีาพและทางตาลแหงชยัชนะสาํหรบั

ผูชอบธรรม เรื่องท่ีเราสับสนเก่ียวกับการ

ทรงจัดเตรียมไวใหแกเราในโลกนี้ จะได

กระจางแจงในโลกที่จะมาถึง เรื่องที่เขาใจ

ยากจะไดพบกับคําอธิบาย ความลี้ลับเรื่อง

พระคุณจะถูกเปดเผยออกอยู ตอหนาเรา

ดวยสมองอันจํากัดของเรา เราพบแตความ

สับสนและเรื่องผิดสัญญา เราจะเห็นความ

กลมกลืนที่สมบูรณและสวยงามที่สุด เราจะ

ทราบวาความรักอันไรขอบเขตเปนผูส่ังการ

อยูเบือ้งหลงัของประสบการณตางๆ ของเรา

ท่ีดูเหมือนวาสุดแสนที่เราจะทนได ในขณะ
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ที่เราตระหนักถึงความหวงใยอันออนหวาน

ของพระองคผูทรงจัดเตรียมทุกสิ่งใหทํางาน

รวมกันเพื่อประโยชนของเรา เราจะเริงรา

ดวยความชื่นชมยินดีจนพูดไมออกและเต็ม

ไปดวยรศัมภีาพ {CCh 358.4}

ความเจ็บปวดมีอยู ในบรรยากาศ

ของสวรรคไมได ในบานของผูท่ีไดถูกไถให

รอดแลวจะไมมนีํา้ตา ไมมขีบวนแหศพ ไมมี

เครื่องหมายของการไวทุกข “ไมมีชาวเมือง

คนไหนจะพูดวา ขาปวยอยู  ประชาชนผู 

อาศัยอยูที่นั่นจะไดรับอภัย” อิสยาห 33:24

กระแสแหงความสุขอันอุดมจะไหลไปและ

มีความลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นตลอดชั่วนิรันดร

{CCh 358.5}

อีกไมนานเราจะเห็นพระองคผูทรง

เปนศูนยกลางแหงความหวังในชีวิตนิรันดร

ของเรา ความทกุขยากและความลาํบากของ

ชีวิตนี้จะหมดความหมายเม่ืออยูเบ้ืองหนา

พระองค “อยาละทิ้งความไววางใจของทาน

อนัจะนาํมาซึง่บาํเหนจ็ยิง่ใหญ ทานทัง้หลาย

จําเปนตองมีความทรหดอดทน เพื่อทานจะ

สามารถทําตามพระทัยของพระเจาได แลว

ทานก็จะไดรับสิ่งที่ทรงสัญญาไวนั้น เพราะ

อีกเพียงไมนาน พระองคผูจะเสด็จมาก็จะ

เสด็จมาและจะไมทรงชักชา” ฮีบรู 10: 35-

37 จงมองขึ้นไป มองขึ้นไปและจงใหความ

เชื่อของคุณเพิ่มมากขึ้นอยูตลอดเวลา จงให

ความเชื่อนี้นําคุณไปตามทางคับแคบที่มุ ง

ผานประตูเมืองของพระเจาไปสูอนาคตยิ่ง

ใหญไพศาลอนักวางไกลไรขอบเขตซึง่เตรยีม

ไวสําหรับผู ที่ไดรับการไถใหรอด “เพราะ

ฉะน้ัน พี่นองเอย จงอดทนจนกวาองคพระ

ผูเปนเจาจะเสด็จมา ดูซิชาวนายังรอคอย

พืชผลอันลํ้าคาที่จะไดจากแผนดิน อดทน

รอคอยจนกวาฝนตนฤดูและฝนชุกปลาย

ฤดูจะมา ทานทั้งหลายก็ตองอดทนอยาง

น้ัน จงทําใจใหดีไว เพราะการเสด็จมาของ

องคพระผูเปนเจาใกลเขามาแลว” ยากอบ

5:7, 85 {CCh 358.6}

“เด๋ียวนี้เราเปนลูกของพระเจา และ

เราเปนอยางไรตอไปขางหนานั้นเรายัง

ไมรู แตเรารูวาในเวลาท่ีพระองคจะเสด็จมา

ปรากฏนั้น เราจะเปนเหมือนอยางพระองค 

เพราะวาเราจะเห็นพระองคอยางที่พระองค

ทรงเปนอยูนัน้” 1 ยอหน 3:2 {CCh 359.1}

แลวพระคริสตจะทรงเห็นรางวัลแหง

พระราชกิจของพระองค ในฝูงชนมหึมาท่ี

ไมมมีนษุยคนใดจะนบัได เปนภาพทีน่าํเสนอ

อยาง “ปราศจากตําหนิ และมีความราเริง

ยินดี” ยูดา 24 พระองคผู ไดทรงสละพระ

โลหิตเพื่อไถเราและชีวิตของพระองคท่ีสอน

เรา “จะเห็นและจะพึงพอใจโดยความรูของ

เขา” อสิยาห 53:116 {CCh 359.2}

คาํอําลาเสรมิความกลาหาญและความ
มัน่ใจ

ดฉินัไมคดิวาจะมชีวีติอยูอกีนาน งาน

ที่ดิฉันทําก็เกือบเสร็จหมดแลว. . . . ดิฉัน

ไมคิดวาจะมีคําพยานมากกวานี้มาฝาก

คนของเรา คนของเราที่มีความคิดม่ันคง

รูวาอะไรดีเพื่อยกระดับและเสริมสรางการ

ทํางาน แตดวยความรักของพระเจาในหัวใจ



ของพวกเขา พวกเขาจําเปนตองศึกษา

เรื่องของพระเจาใหลึกลงไปใหมากยิ่งขึ้น7

{CCh 359.3}

เมื่อเราทบทวนประวัติศาสตรของ

เราที่ผานมา ดวยการเดินผานทุกยางกาว

ของความกาวหนามายืนอยู ตรงตําแหนง

ปจจบุนั ดฉินัพดูไดวา สรรเสรญิพระเจา! ใน

R

(1) 2SM 402, 403; (2) 8T 252-254; (3) 2SM 407, 408; (4) 2SM 402; (5) 9T 285-288; (6) Ed 309;

(7) FE 547, 548; (8) LS 196.

ขณะที่ดิฉันมองดูสิ่งที่พระเจาทรงประกอบ

กิจ ดิฉันอัศจรรยใจยิ่งนักและมีความมั่นใจ

ในพระครสิตในฐานะพระผูนาํ เราไมมสีิง่ใดที่

จะตองกังวลกลัวกับอนาคต นอกจากวาเรา

จะลมืวถิทีีพ่ระยาหเวหทรงนาํเราและคาํสอน

ของพระองคในประวัติศาสตรท่ีผานไปแลว8 

{CCh 359.4}

“¹Õèá¹‹Ð àÃÒ¨ÐÁÒã¹àÃçÇæ ¹Õé” 435



บันทกึ



บนัทกึ



บันทกึ



บนัทกึ



บันทกึ



เอเลน จี. ไวท์
Ellen G. W

hite

“วิกฤตยิ่งใหญ่อยู่ตรงหน้าเราแล้ว เพื่อเผชิญหน้ากับการทดสอบและการล่อลวงและ

เพื่อประกอบหน้าที่การงาน จะต้องพึ่งพาอาศัยความเช่ือท่ีอดทนพากเพียร แต่เราก�าชัยชนะ

อย่างสง่าผ่าเผยไว้ได้ ไม่มีจิตวิญญาณใดที่เฝ้าระวังและอธิษฐานอย่างสม�่าเสมอจะตกลงไปใน

กับดักของศัตรู” (บทที่ 63 ย่อหน้าที่ 2)

“เราก�าลังมีชีวิตอยู่ในวันยิ่งใหญ่ของการลบมลทินบาป ในพิธีจ�าลองท่ีเป็นสัญลักษณ์

นั้น เมื่อมหาปุโรหิตทูลขอการลบบาปให้ชนชาติอิสราเอล ทุกคนจะต้องบังคับใจตัวเอง

ด้วยการส�านึกผิดจากบาปและถ่อมตนต่อเบื้องพระพักตร์องค์พระผู้เป็นเจ้า ไม่เช่นนั้นแล้ว 

เขาอาจจะถูกไล่ออกจากท่ามกลางชนชาติอิสราเอล ในท�านองเดียวกัน ในช่วงท่ีเวลาแห่ง 

พระกรุณาธิคุณของเขามีเหลือไม่มากนัก ทุกคนที่ต้องการมีช่ือคงอยู่ในหนังสือแห่งชีวิตจะ

ต้องบังคับจิตใจของตนเองต่อเบื้องพระพักตร์พระเจ้าด้วยการเสียใจต่อบาปและการกลับใจ

อย่างแท้จริง” (บทที่ 64 ย่อหน้าที่ 12)

“เราก�าลังด�าเนินชีวิตอยู่ในช่วงปิดฉากของประวัติศาสตร์โลก เหตุการณ์ต่างก�าลัง 

เกิดข้ึนอย่างรวดเร็วตามค�าพยากรณ์ เวลาของประตูพระกรุณาก�าลังผ่านไปอย่างรวดเร็ว 

เราไม่มีเวลา--แม้เสี้ยวนาที--ที่จะทิ้งไปโดยเปล่าประโยชน์ อย่าให้เห็นว่าเราเป็นคนยามท่ี

ก�าลังนอนหลับ” (บทที่ 66 ย่อหน้าที่ 7)
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