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 แผนการทีซ่าตานตองการจะทาํใหสาํเรจ็ใหมากทีส่ดุในขณะนีค้อื 
การทําลายบรรดาผูสัตยซื่อของพระเจา วิธีที่เคยซาตานใชในอดีตคือ
การใชอํานาจฝายการเมือง กดขี่ขมเหง คริสเตียนหลายลานคน ผล
กลับตรงกันขาม กลับเพิ่มความเขมแข็งแกคริสเตียนมากยิ่งขึ้น
 เมื่อเห็นวาวิธีการเดิมไมไดผล ซาตานจึงหันมาใชวิธีนําคําสอน
ผดิเขามา  ทาํใหครสิตจกัรยอมรบัความเทจ็เหลานัน้  บดิเบอืนพระบญัญตัิ
ของพระเจา ขณะเดียวกันซาตานใชอํานาจในธรรมชาติทําลายโลกและ
มนุษย

มนุษยไดเปลี่ยนแปลงพระบัญญัติและคําสอนของพระคัมภีร
เพ่ือใหเปนไปตามความปรารถนาของตน
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บทที่ 6
ความขัดแยงที่กําลังจะเกิดขึ้น

 นับต้ังแตการตอสูครัง้ยิง่ใหญเร่มิขึน้ในสวรรค  ซาตานมุงหมาย
ทําลายลางพระบัญญัติของพระเจา พยายามทําใหสําเร็จ

ไมวาจะดวยการละท้ิงพระบัญญัติทั้งหมดหรือปฏิเสธขอใดขอหน่ึง 
ผลลัพธที่ไดเหมือนกัน “ผูใดรักษาธรรมบัญญัติไดทั้งหมดแตผิดเพียง
ขอเดียว ผูนั้นก็เปนผูผิดธรรมบัญญัติทั้งหมด” (ยากอบ 2:10)
 ซาตานไดบิดเบือนคําสอนในพระคัมภีร สิ่งไมถูกตองทั้งหลาย
ถูกรวมเขาไวในความเชื่อของคนทั้งหลาย การตอสูอันยิ่งใหญครั้งสุดทาย
ระหวางความจริงกับความเท็จเก่ียวของกับพระบัญญัติของพระเจา การ
ขับเค่ียวระหวางพระคัมภีรกับศาสนาแหงนิยายท่ีเหลือจะเช่ือไดและ
ขนบธรรมเนียม พระคัมภีรเปนหนังสือท่ีทุกคนสามารถเรียนรูได แต
ทวานอยคนยอมรับมาเปนสิ่งนําทางชีวิต คนจํานวนมากในคริสตจักร
ไมยอมรับคําสอนที่เปนเสาหลักแหงความเชื่อของคริสเตียนเชน การ
สรางโลก การหลงผิดทําบาปของมนุษย การลบลางบาป และพระบัญญัติ
ของพระเจาถกูละท้ิงเปนบางสวนหรือทัง้หมด  คนจํานวนมากคิดวาการเช่ือ
มั่นและไววางใจในพระคัมภีรโดยส้ินเชิงเปนความออนแอ
 การนําเอาทฤษฎีเท็จมาเปนรูปเคารพทําไดอยางงายดายเหมือน
กับการทํารูปเคารพดวยไมหรือหิน ซาตานไดหลอกลวงใหมนุษยเขาใจ
ผิดเก่ียวกับพระลักษณะของพระเจาเพ่ือใสรายพระองค การไหวรูป
เคารพแหงปรัชญาแทนที่การนมัสการพระเจาผูทรงพระชนมอยู ตามที่
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ไดทรงสําแดงพระองคใหเห็นในพระวจนะ ในพระคริสตและในสรรพส่ิง
ที่ทรงสรางพระของนักปรัชญาท้ังหลาย พระของจินตกวี พระของนักการ
เมือง พระของนักหนังสือพิมพ พระของมหาวิทยาลัยตางๆ หรือแมแต
พระเจาของสถาบันศาสนศาสตร ไมไดดีไปกวาพระบาอัล พระแหง
ดวงอาทิตยของประเทศฟนีเซีย ในสมัยของเอลียาหเลย
 ไมมีความเท็จใดๆ ที่กลาขัดแยงตอสิทธิอํานาจของสวรรค ไมมี
ผลลัพธใดท่ีรายกาจยิ่งไปกวาหลักคําสอนที่กลาววา พระบัญญัติของ
พระเจาไมมีเงื่อนไขผูกมัดอีกตอไป สมมติมีศาสนาจารยผูมีชื่อเสียง
สอนประชาชนวา กฎหมายท่ีปกครองบานเมืองของเขาไมมีผลบังคับใดๆ 
เพราะจํากัดสิทธิของประชาชน ฉะน้ันจึงไมควรปฏิบัติตาม นักเทศน
คนนั้นจะทนอยูไดนานเทาใด
 การที่ประเทศใดก็ตามจะประกาศยกเลิกกฎหมายของตนเอง 
งายกวาที่พระองคผูครอบครองจักรวาลจะยกเลิกพระบัญญัติของพระองค 
ประสบการณของการทําใหพระบัญญัติของพระเจาเปนโมฆะในประเทศ
ฝร่ังเศส ไดทําใหลัทธิไมเชื่อในพระเจามีอํานาจปกครองประเทศ นี่คือ
การแสดงใหเห็นถึงการโยนขอผูกมัดท่ีพระเจาไดทรงกําหนดไวทิ้งไป 
แลวหันไปรับเอาขอบังคับจากเจาแหงความชั่วรายแทน

การละทิ้งพระบัญญัติของพระเจา

 ผูใดสอนประชาชนโดยทําใหพระบัญญัติของพระเจาเบาข้ึน ได
หวานเมล็ดแหงความไมเช่ือฟงและจะตองไดเก็บเก่ียวผลของการไม
เชื่อฟงนั้น ใหลองละท้ิงกฎเกณฑที่พระบัญญัติของพระเจาหามไว
ทั้งหมดดู ไมนานจากนั้นกฎหมายของพระเจา จะทําใหประชาชนไมยอม
ใหความรวมมือใดๆ จะไมมีความปลอดภัยในทรัพยสิน จะเกิดการแยง
ชิงทรัพยสินของเพื่อนบานดวยการปลน คนแข็งแรงที่สุดร่ํารวยที่สุด 
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ไมมีการเคารพสิทธิในชีวิตคําปฏิญาณในพิธีสมรสไมใชหลักประกัน
เพื่อคุมครองครอบครัวอีกตอไป ชายท่ีมีอํานาจจะใชกําลังแยงชิงเอา
ภรรยาของเพื่อนบานตามที่ใจตองการ พระบัญญัติขอหาจะถูกละทิ้ง
เหมือนขอสี่ บุตรท้ังหลายไมกลัวที่จะทํารายชีวิตของบิดามารดา หากเขา
อยากไดตามความปรารถนาช่ัวของตน โลกท่ีมีความศิวิไลซจะกลายเปน
ชองโจรและการเขนฆา ความสงบและสันติสุขจะสูญสิ้นไปจากแผนดิน
 หลักความเช่ือนี้ไดเปดชองใหกระแสแหงความชั่วรายไหลบาเขา
มาในโลก การประพฤติผิดกฎหมายและการฉอราษฎรบังหลวงจะไหล
บาเหมือนกับกระแสนํ้าที่ลนทะลัก แมแตในครอบครัวของคริสเตียนก็มี
ความหนาไหวหลังหลอก การเอาใจออกหาง การคิดทรยศตอสิ่งศักด์ิสิทธิ์
ที่ตนเองเชื่อ และความใฝใจในราคะตัณหา หลักคําสอนของศาสนาซึ่ง
ควรเปนรากฐานแหงชีวิตในสังคม ดูเหมือนตึกใหญมหึมาท่ีกําลังจะพัง
พินาศลง อาชญากรท่ีชั่วรายท่ีสุดไดรับความเอาใจใสดูแลอยางดีราว
กับวาเขาเปนคนมีชื่อเสียง ประชาชนสนใจในอาชญากรรมท่ีเขากระทํา 
สํานักพิมพ ลงขาวกลาวถึงความชั่วรายของคนเหลานั้นอยางละเอียด 
เทากับเปนการชักชวนใหคนอ่ืนฉอโกง ปลนและฆาคน การทําความ
ชั่วรายอยางโงเขลา ไมมีความยับยั้งชั่งใจความชั่วชาเลวรายทุกระดับ 
ควรปลุกทุกคนใหตื่นตัว เพื่อจะรูวาเขาควรทําอยางไรจึงจะดํารงชีวิต
ทามกลางคลื่นแหงความชั่วรายได

ไมรูจักประมาณตนสรางมลทินแกผูอื่น

 ศาลยุติธรรมมีการทุจริต ผูนําทางการเมืองถูกกระตุนดวยความ
โลภแสวงหาแตผลประโยชน และความสุขทางกาย ขาดการประมาณ
ตน จนซาตานเกือบมีอํานาจควบคุมชีวิตของเขาหมดสิ้น ทนายความ
บิดเบือน รับสินบน หลอกลวง การเสพสุรามึนเมาและสํามะเลเทเมา 
ความไมซื่อสัตยทุกอยางมีอยูในหมูคนผูทําหนาที่เก่ียวของกับกฎหมาย
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บดันีเ้ม่ือซาตานไมสามารถจะบงัคับคนทัง้หลายในโลกใหอยูภายใตอาํนาจ
ของมัน ดวยการกีดกันไมใหอานพระคัมภีร มันพยายามหาทางใชวิธีอื่น
เพื่อจะทําใหสําเร็จตามความมุงหมายอันเดียวกัน การทําลายความเชื่อ
ในพระคัมภีรก็เหมือนการทําลายพระคัมภีร
 ในยุคกอนซาตานไดอาศัยคริสตจักรเปนเคร่ืองมือสําหรับดําเนิน
กิจการเพ่ือทําใหแผนงานการตอสูกับความจริงของมันไมเปนที่นิยม
ในพระคัมภีรไดรับความสําเร็จ พวกเขายอมการตีความหมายท่ีนําไป
สูการหวานเมล็ดพืชแหงความสงสัย ยึดติดกับความไมถูกตองของ
สันตะปาปาเก่ียวกับธรรมชาติอันไมรูจักตายของมนุษย และคนตายแลว
ยังมีความรูสึก พวกเขาปฏิเสธส่ิงเดียวท่ีชวยปกปองและตอสูการลอลวง
ของลัทธิทรงวิญญาณ หลักความเช่ือการทรมานตลอดกาลไดชักนําคน
จํานวนมากไมเชื่อพระคัมภีร ขณะที่มีการประกาศเตือนเรื่องพระบัญญัติ
ขอท่ีสี่ ซึ่งกลาววาเม่ือผูใดคนพบและรักษาวันสะบาโตวันท่ีเจ็ดจะมี
ความช่ืนชมยินดี และเปนวิธีเดียวเพื่อหลีกเลี่ยงใหพนจากภาระหนาท่ี
ที่เขาไมเต็มใจปฏิบัติ แตดวยความกลัวบรรดาผูนําดานศาสนาผูมีชื่อ
เสียง กลับละทิ้งพระบัญญัติของพระเจาและวันสะบาโตเสียสิ้น เมื่อมี
การรวมตวัถอืวันสะบาโตขยายออกไป  การปฏเิสธพระบญัญตัขิองพระเจา
เพื่อหลีกเลี่ยงพระบัญญัติขอที่สี่จะเปนที่ยอมรับไปทั่วโลก ผูนําศาสนา
ไดเปดชองทางใหแกการละท้ิงศาสนา ลัทธิทรงวิญญาณและการดูหม่ิน
พระบัญญัติของพระเจา ทั้งหมดน้ีเปนตนเหตุอันนากลัวอยางย่ิงซึ่งมีผล
ตอความไรศีลธรรมที่เกิดขึ้นในแวดวงคริสเตียน
 แตผูนาํเหลานีก้ลบัอางวา  การบงัคบัใหถอืวนัอาทิตยจะชวยพยงุให
ศลีธรรมในสังคมดีขึน้  กลอุบายอยางหน่ึงของซาตานคือ  การเอาความจริง
มาผสมผสานกับความเท็จไดอยางเหมาะเจาะเพื่อมันจะไดรับการยกยอง 
บรรดาผูนําของกลุมผูที่ถือวันอาทิตยอาจสนับสนุนใหมีการปรับปรุง
แกไขหลักการตางๆ ใหสอดคลองกับพระคัมภีรตามท่ีประชาชนตองการ 
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แมวาการเรียกรองเปนสิ่งที่ขัดแยงตอพระบัญญัติของพระเจาก็ตาม 
สวนผูรับใชของพระองคไมสามารถเขารวมตัวกับพวกเขาได เพราะ
ไมมีเหตุผลเพียงพอเพ่ือสนับสนุนใหละทิ้งพระบัญญัติของพระเจาแลว
นําเอากฎเกณฑของมนุษมาทดแทน
 ซาตานอาศัยความเชื่อผิดสองอยางคือ ความไมรูจักตายของ
จิตวิญญาณและความศักดิ์สิทธิ์ของวันอาทิตย มันจะนําประชาชนให
ตกอยูภายใตการลอลวงของมัน ขณะเดียวกันมันคือผูเริ่มวางรากฐาน
ลัทธิทรงวิญญาณซึ่งตามมาทีหลังก็สรางความสัมพันธเพื่อเอาใจโรม 
นิกายโปรเตสแตนทในสหรัฐจะเปนผูนําแนวหนาในการนําคนท้ังหลาย
ใหติดตอเกี่ยวของกับกลุมที่เชื่อในลัทธิทรงวิญญาณ พวกเขาจะกาว
ขามเหวลึกไปเพื่อจับมือกับสันตะปาปาแหงโรม และภายใตอิทธิพลของ
พันธมิตรท้ังสามฝาย ประเทศน้ี (สหรัฐอเมริกา) จะทําตามแบบอยาง
ของคริสตจักรแหงโรมในการเหยียบย่ําสิทธิของใจสํานึกผิดชอบ
 ขณะที่ลัทธิทรงวิญญาณเลียนแบบอยางของคริสเตียนในสมัยนี้ 
ลัทธินี้จึงมีอํานาจหลอกลวงได ขณะที่ซาตาน “เปลี่ยนแปลง” ตัวมันเอง 
มันจะปรากฏรางเปนทูตแหงความสวาง ผานทางลัทธิทรงวิญญาณจะทํา
การอัศจรรย รักษาคนปวยใหหาย และจะทําสิ่งนาอัศจรรยที่ไมสามารถ
ปฏิเสธไดอีกหลายอยาง
 ฝายของสันตะปาปาซึ่งอางการอัศจรรยตางๆ วาเปนหมายสําคัญ
แทของคริสตจักรพรอมจะนํามาลอลวงโดยอํานาจการอัศจรรยนี้และ
ฝายโปรเตสแตนทที่ละท้ิงโลแหงความจริงถูกลอลวงไปดวย สันตะปาปา 
โปรเตสแตนทและฝายผูนําโลกจะเขารวมกันเปนพันธมิตรในขบวนการ
ใหญเพื่อนําชาวโลกกลับใจใหม
 ซาตานแสดงตัวราวกับเปนผูอุปถัมภมนุษยชาติโดยอาศัยลัทธิ
ทรงวิญญาณ มีการรักษาโรคและเสนอความเชื่อทางศาสนาระบบใหม
ในขณะเดียวกันชักนําผูคนจํานวนมากไปสูความพินาศ การไมรูจัก
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ประมาณตนเปนสิ่งที่ไมยอมรับในเหตุผล สิ่งที่จะตามมาก็คือความ
มัวเมาในราคะตัณหา การแกงแยงชิงดีและการนองเลือด การสงคราม
ในจิตใจกระตุนใหเกิดตัณหาท่ีเลวรายท่ีสุด ซึ่งกวาดเอาเหย่ือลงไปใน
ความชั่วรายและการสูญเสียเลือดเนื้อตลอดนิรันดร ซาตานมุงหมาย
ที่จะยุยงสงเสริมใหชนชาติตางๆ สูรบกัน เพราะโดยวิธีนี้มันสามารถ
เบ่ียงเบนจิตใจของประชาชนไมใหเตรียมตัวเพื่อยืนอยูในวันของพระเจา
 ซาตานไดศึกษาความล้ําลึกของธรรมชาติ และมันใชอํานาจ
ทั้งหมดของมันบังคับธาตุทั้งสี่ เทาท่ีพระเจาทรงอนุญาต พระองคทรง
ปกปองสรรพสิ่งที่ทรงสรางใหรอดพนจากอํานาจของผูทําลาย แตใน
หมูคริสเตียนกลับดูหมิ่นเหยียดหยามพระบัญญัติของพระองค ดังน้ัน
พระเจาจะกระทาํทุกสิง่ตามทีไ่ดทรงตรสัวา  พระองคจะยกเอาการคุมครอง
ไปจากคนท่ีลวงละเมิดพระบัญญัติของพระองค และบังคับใหคนอ่ืนทํา
เชนเดียวกัน ซาตานจะมีอํานาจควบคุมทุกคนที่พระเจาไมไดคุมครอง
เปนพิเศษ มันจะทําใหบางคนพอใจและทําใหบางคนเจริญขึ้น เพื่อทํา
ใหแผนการของมันดําเนินตอไป และมันจะนําความทุกขยากไปสูคนอื่นๆ 
และชักจูงใหมนุษยเชื่อวาพระเจาเปนผูนําความทุกขยากลําบากเหลานี้
มาใหเขา
 ขณะท่ีซาตานแสดงตนเองวาเปนแพทยผูยิ่งใหญที่สามารถ
รักษาโรคภัยไขเจ็บของประชาชนไดทุกชนิด มันจะนําโรคภัยและความ
หายนะมาสูมนุษยดวย ทําใหประชาชนในเมืองตางๆ ลดนอยเสื่อม
โทรมลง ทําใหเกิดภัยพิบัติทางทะเลและทางบก เกิดไฟไหม พายุหมุน
และพายุลูกเห็บที่นากลัว เกิดพายุรุนแรง น้ําทวม ลมสลาตัน คล่ืนยักษ 
และแผนดินไหว ซาตานกําลังใชอํานาจของมัน จากน้ันมันก็จะกวาดลาง
ทําลายพืชผลที่กําลังจะเก็บเก่ียว แลวการกันดารอาหารและความทุกข
ยากก็จะตามมา มันปลอยเชื้อโรคที่มีพิษไปในอากาศทําใหผูคนมากมาย
เสียชีวิต
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 จากนั้นจอมหลอกลวงที่ยิ่งใหญจะโนมนาวใหมนุษยกลาวหาคนที่
ประพฤติตามพระบัญญัติของพระเจาเปนสาเหตุทําใหเกิดความทุกขยาก
ลําบากเหลานี้ พิสูจนวาคนเหลานี้คือผูลวงละเมิดอยางไมหยุดหยอน จะ
มีการประกาศวามนุษยทําใหพระเจาขุนเคืองพระทัยเพราะลวงละเมิด
วันอาทิตย ความผิดบาปน้ีนําภัยพิบัติทั้งหลายใหเกิดขึ้นอยางไมมีสิ้นสุด 
จนกวาจะมกีารถอืวนัอาทติยอยางเครงครดั “บรรดาคนทําลายการยกยอง
ใหเกียรติวันอาทิตย กําลังขัดขวางการคืนสูสภาพเดิม เพ่ือเปนที่พอ
พระทัยและไดรับความม่ังคั่งจากพระจา” ดวยเหตุนี้ถอยคําที่เคยตําหนิ
ติเตียนผูรับใชของพระเจาในสมัยโบราณ จะถูกนํามากลาวซ้ําอีกครั้ง
“เมื่ออาหับเห็นเอลียาหก็ตรัสกับทาน นี่ตัวเจาหรือเจาผูทําความลําบาก
ใหอิสราเอล” (1 พงศกษัตริย 18:17, 18)
 ฤทธิ์อํานาจทําการอัศจรรยเพื่อพยายามแผอิทธิพลตอตาน
บรรดาคนท่ีเชื่อฟงพระเจามากกวาคนท่ัวไป “วิญญาณ” ทั้งหลายจะ
ประกาศวาพระเจาไดทรงสงพวกเขาใหมาบอกคนท่ีปฏิเสธไมถือวัน
อาทติยใหรูสาํนกึในความผดิของเขา  พวกเขาจะคร่าํครวญเพราะมคีวามชัว่
มากมายในโลก และจากน้ันจะกลาวยืนยันคําพยานของผูสอนศาสนาท่ี
บอกวา การท่ีสภาพของศีลธรรมเสื่อมลง เกิดจากการทําใหวันอาทิตย
หมดความบริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์
 ภายใตการปกครองของโรม บรรดาผูที่ตองทนทุกขเพราะเห็นแก
ขาวประเสริฐจะถกูประณามวาเปนคนกระทําชัว่  เปนพวกเดียวกับซาตาน
ในเวลาเดียวกันนี้ ซาตานก็จะพยายามทําใหบรรดาคนที่ใหเกียรติแก
พระบัญญัติของพระเจาถูกกลาวหาวา เปนผูนําการพิพากษามาสูโลก 
มันอาศัยความกลัวดวยการพยายามควบคุมความสํานึกผิดชอบ ผลักดัน
ใหผูมีอํานาจทางศาสนาและบานเมือง บังคับใหใชกฎหมายของบานเมือง
ตอสูทาทายพระบัญญัติของพระเจา
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 บรรดาคนท่ีถอืวนัสะบาโตของพระคัมภีร (วนัเสาร) จะถูกปรบัปราํ
วาเปนศัตรูตอกฎหมายและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมืองเปน
ผูละเมิดขอบังคับของศีลธรรมอันดีงามในสังคม ทําใหเกิดความสับสน 
และการทุจรติ  ประพฤติมชิอบ  เปนเหตุใหพระเจาพพิากษาลงโทษมนุษย
บนแผนดินโลก คนเหลานี้จะถูกกลาวหาวาเปนพวกที่เกลียดชังรัฐบาล 
บรรดานักเทศนที่ปฏิเสธขอบังคับพระบัญญัติของพระเจา จะใชธรรมาสน
เทศนาสั่งสอนใหประชาชนเชื่อฟงอํานาจของบานเมือง บรรดาผูรักษา
พระบัญญัติของพระเจาจะถูกปรับโทษในศาล มีการใสรายปายสีในถอย
คาํของเขา  และการเสแสรงสรางสิง่เลวรายทีส่ดุใสในความมุงหมายของเขา
 บรรดาผูมอีาํนาจในคริสตจักรและรัฐจะรวมตัวกันชกัจงู และบังคบั
ประชาชนใหถือวันอาทิตย แมกระท่ังในอเมริกา ประเทศท่ีมีเสรีภาพใน
ทุกดาน บรรดาสมาชิกสภาผูออกกฎหมาย จะยอมจํานนตอการเรียกรอง
ของประชาชน ออกกฎหมายบังคับใหถือวันอาทิตย สิทธิเสรีภาพทาง
ความคิด (มโนธรรม) ซึ่งไดมาดวยความเสียสละอยางสูงของผูนําใน
อดีตก็จะไมเปนท่ียอมรับอีกตอไป ในความขัดแยงที่กําลังจะเกิดขึ้นอีก
ไมชานี้ เราจะไดเห็นตัวอยางตามท่ีผูเผยพระวจนะไดพยากรณไววา 
“พญานาคโกรธแคนหญิงนั้น มันจึงออกไปทําสงครามกับพงศพันธุของ
นางที่เหลืออยูนั้น ผูที่ประพฤติตามพระบัญญัติของพระเจาและยึดถือ
คําพยานของพระเยซู” (วิวรณ 12:17)


