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 ในชวงสุดทายของโลก อํานาจที่ตอสูกับพระเจาจะใชวิธีการตางๆ 
เพ่ือชักนํามนุษยใหหันเหไปจากพระองค ผูนําศาสนาท่ีไมยึดมั่นในความจริง 
จะจงูใจประชาชนใหหลงไปกบัคําสอนเทียมเทจ็  ผูใดทีป่ระสงคจะอยูในหนทาง
ที่ถูกตองของพระเจา ยึดเอาคําสอนแทของพระคริสตธรรมคัมภีรเปนหลัก 
เพื่อปองกันไมใหถูกหลอกลวง ชีวิตของผูนั้นจะเหมือนตนไมปลูกไวริมลําธาร 
เกิดผลมากตลอดป
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บทที่ 7
สิ่งเดียวที่ปกปองเราได

 ประชากรของพระเจาไดรบัการแนะนาํใหยดึเอาพระคมัภรีเปน
สิ่งคุมครองใหพนจากกลอุบายลอลวงของอํานาจวิญญาณ

แหงความมืดซาตานพยายามใชกลอุบายทุกอยางขัดขวางไมใหมนุษยมี
ความรูในพระคัมภีร เมื่อมีการฟนฟูกิจการของพระเจาทุกแหง มันจะ
พยายามดําเนินงานของมันใหเขมแข็งยิ่งขึ้น อีกไมนาน การตอสูกับ
พระคริสตและบรรดาผูติดตามพระองคเปนครั้งสุดทายจะปรากฏชัด
ยิ่งขึ้น จะมีการปลอมแปลงที่คลายคลึงกับของจริงมากจนไมสามารถ
แยกระหวางทั้งสองฝาย นอกจากพระคัมภีรเทานั้นที่ชวยเราได
 บรรดาผูที่พยายามเช่ือฟงรักษาพระบัญญัติของพระเจาจะถูก
ขัดขวางและเยาะเยย เพื่อใหอดทนตอการทดสอบนี้ เขาจะตองเขาใจ
พระประสงคของพระเจาตามท่ีสําแดงในพระวจนะของพระองค เขาจะ
สามารถถวายเกียรติแดพระองคไดก็ตอเมื่อมองดูและเขาใจพระลักษณะ
การปกครองและพระประสงคของพระเจาที่ชัดเจนเทานั้น ไมมีผูใด
ยืนหยัดในวันแหงความขัดแยงอันย่ิงใหญครั้งสุดทายนี้ได นอกจาก
คนที่ปกปองจิตใจของตนไวดวยความจริงของพระคัมภีรเทานั้น
 กอนการถูกตรึงบนไมกางเขน พระผูชวยใหรอดไดอธิบายให
เหลาสาวกฟงวาพระองคจะตองสิ้นพระชนม และฟนคืนชีพข้ึนมาอีกครั้ง 
เหลาทูตสวรรคเฝารออยูเพื่อชวยประทับพระดํารัสของพระองคไวใน
ความคิดและจิตใจของทุกคน แตถอยคําเหลานั้นไดถูกลบหายไปจาก



70   ปลายทางแหงความหวัง  เอลเลน จี. ไวท.

จิตใจของสาวกจนหมดส้ิน เมื่อการทดสอบมาถึง ความตายของพระเยซู
จึงทําลายความหวังทั้งหมดของพวกเขา ราวกับวาพระองคมิไดทรงเตือน
พวกเขาใหทราบไวลวงหนา ดังนั้นในคําพยากรณของอนาคตไดถูก
เปดเผยตอหนาอยางชัดเจนแลว เหมือนกับท่ีพระคริสตไดทรงเปดเผย
ใหแกเหลาสาวก
 เม่ือพระเจาสงคําตักเตือน พระองคทรงตองการใหทุกคนที่ไดยิน
ขาวคิดอยางรอบคอบ การพิพากษาอันนากลัวที่ติเตียนเรื่องการกราบ
ไหวบูชาสัตวรายและรูปของมัน (วิวรณ 14:9-11) ควรเปนสิ่งจูงใจให
ทุกคนศึกษาใหรูวาเคร่ืองหมายของสัตวรายน้ีคืออะไร และจะหลีกเล่ียง
ไมรับเครื่องหมายของมันไดอยางไร แตประชาชนเปนจํานวนมากไม
ยอมรับความจริงในพระคัมภีร เพราะความจริงขัดแยงตอความตองการ
ของจิตใจท่ีเต็มไปดวยความผิดบาปของเขา ซาตานจึงหาส่ิงท่ีพวกเขา
ชอบมาหลอกลวง
 อยางไรก็ตามพระเจายังมีประชาชนที่ยึดมั่นในพระคัมภีร และ
พระคัมภีรเทาน้ันท่ีเปนมาตรฐานของหลักความเชื่อทุกอยาง และเปน
พื้นฐานของการปรับปรุงแกไขทุกอยาง เพ่ือเปรียบเทียบกับความคิดเห็น
ของนักวิชาการ เหตุผลเกี่ยวกับวิทยาศาสตร การตัดสินใจของที่ประชุม
ฝายศาสนา เสียงสวนมากของคนเหลานี้ไมควรถือวาเปนสิ่งแสดงวา
ชัดเจนหรือขัดแยงตอหลักความเชื่อ เราจะตองเรียกรองอยางตรงไป
ตรงมาถึงสิ่งที่ “องคพระเจาทรงตรัสวา” เทานั้น ซาตานชักนําประชาชน
ใหยึดถือเอาศาสนาจารย และนักศาสนศาสตรเปนผูนําทาง แทนการ
ศึกษาคนควาพระคัมภีรดวยตัวเอง เมื่อมันควบคุมผูนําเหลานี้ มันก็
สามารถมีอิทธิพลเหนือฝูงชนจํานวนมากมายได
 เมื่อพระคริสตเสด็จมาประทับในโลก สามัญชนรับฟงพระองค
ดวยความชื่นชมยินดี แตมหาปุโรหิตและชนชั้นผูนํากลับมีอคติตอ
พระเจา พวกเขาปฏิเสธไมยอมรับวาการเปนพระเมสสิยาหของพระองค 
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ประชาชนถามวา “เหตุใดบรรดาผูปกครองของเราและธรรมาจารยผูมี
วชิาความรูจงึไมมคีวามเช่ือในพระเยซู”  บรรดาครูอาจารยเหลาไดนีช้กัชวน
ไมใหชนชาติยิวยอมรับพระผูไถของตนเอง

ยกยองอํานาจของมนุษย

 พระคริสตทรงพยากรณใหเห็นการยกยองอํานาจของมนุษย ดวย
การใชอํานาจบังคับมโนธรรม สิ่งนี้เปนคําสาปแชงอันรายแรงมาตลอด
ทุกยุคทุกสมัย พระองคทรงตักเตือนไมใหติดตามบรรดาผูนําที่ตาบอด
เหลานั้น ไดบันทึกไวเพื่อเปนการตักเตือนคนในชั่วอายุตอไปในอนาคต
 คริสตจักรโรมัน ไดสงวนสิทธิ์ในการตีความหมายขอความใน
พระคัมภีรไวเปนของบรรดาบาทหลวงแตผูเดียว แมวาการปฏิรูปศาสนา
ทําใหทุกคนไดอานและศึกษาพระคัมภีร แตคริสตจักรโรมยังใชหลัก
การเดียวกับที่เคยใช ขัดขวางไมใหประชาชนจํานวนมากในคริสตจักร
โปรเตสแตนทคนควาพระคัมภีรดวยตนเอง พวกเขาถูกสอนวาใหยอมรับ
คําสอน “ตามท่ีคริสตจักรตีความให” เทานั้น มีคนจํานวนมากที่ไมกลา
รับคําสอนอื่นที่ขัดแยงกับหลักคําสอนของตน แมวาจะมีคําอธิบายไว
ในพระคัมภีรอยางชัดเจนก็ตามที
 หลายคนพรอมท่ีจะอุทิศจิตวิญญาณของตนใหกับนักบวช ไมได
สนใจในคําสอนของพระผูชวยใหรอด ผูสอนศาสนาจะไมพลาดพล้ังเลย
หรืออยางไร เราสามารถไววางใจในการนําทางของพวกเขาไดอยางไร 
เราจะรูไดอยางไรวาคนเหลานั้นเปนผูถือความสวางของพระเจา ความ
บกพรองในการพยายามเปนผูมีศีลธรรมทําใหคนจํานวนมากเจริญรอย
ตามคนที่มีวิชาความรู และทําใหเขาสิ้นหวังยึดถือในสิ่งที่ผิด พวกเขา
เห็นความจริงสําหรับยุคนี้ในพระคัมภีรและรูสึกถึงฤทธานุภาพของ
พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่มีสวนในการประกาศความจริงของพระเจา ถึง
กระนั้นเขากลับใหผูสอนศาสนาชักจูงเขาใหออกจากแสงสวาง ซาตาน



72   ปลายทางแหงความหวัง  เอลเลน จี. ไวท.

ยึดเอาฝูงชนมากมายไวโดยใชสายสัมพันธแหงความรักผูกมัดคนเหลา
นั้นไวกับคนที่เปนศัตรูตอกางเขนของพระคริสต ไมวาความผูกพันนี้จะ
เปนโดยทางพอแม หนาท่ีการงาน โดยการสมรสหรือทางสังคมก็ตาม 
จิตวิญญาณที่ตกอยูภายใตอํานาจของคนเหลานั้นไมมีกําลังพอที่จะเชื่อ
ฟงการตัดสินใจตามความสํานึกในหนาที่ของตนเอง
 หลายคนอางวาการมีความเชื่ออะไรก็ไมสําคัญ หากดําเนินชีวิต
ในทางท่ีถูกก็พอแลว แตความเชื่อปนชีวิตของเรา หากความจริงอยูใกล
เราแคเอื้อม แตปฏิเสธไมยอมรับ ก็เทากับเลือกความมืดมากกวา
ความสวาง
 ไมควรเอาความโงเขลามาเปนขออางเพ่ือทําผิดหรือทําบาป ใน
เมื่อโอกาสเรียนรูถึงพระประสงคของพระเจาเปดกวาง ชายผูหนึ่งกําลัง
เดินทางมาถึงสถานที่ซึ่งมีถนนหลายสาย แตละสายมีปายบอกใหทราบ
จุดหมายปลายทาง ถาเขาไมดูปายบอกทางและเลือกถนนสายที่เขาคิด
วาเปนทางถูก เขาอาจเลือกดวยความจริงใจ ซึ่งเปนไปไดที่เขาจะเดิน
ผิดทาง

หนาที่อันดับแรกอันสูงสุด

 การที่เรามีความตั้งใจดียังไมพอ ทําในสิ่งที่ตนเองคิดวาถูกหรือ
สิ่งที่ศิษยาภิบาล ศาสนาจารยบอกเขาวาถูกตองยังไมพอ เขาจะตอง
ศึกษาคนควาจากพระคัมภีรดวยตัวเอง เพราะเขามีแผนท่ีชี้บอกทางไป
สวรรคอยูแลว จึงไมควรคาดเดาเอาเอง
 หนาที่ประการแรกและสูงสุดของมนุษยทุกคนคือ การเรียนรูจาก
พระคัมภีรวาอะไรคือความจริง จากน้ันใหดําเนินชีวิตไปตามความสวาง
และสนับสนุนใหคนอื่นทําตามแบบอยางของเขาดวย เราควรสรางความ
คิดเห็นของตัวเอง เหมือนกับที่เราตองตอบพระเจาดวยตัวเอง
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 คนท่ีมีความรูแสรงทําเปนวาพวกเขามีสติปญญามากมายและ
สอนวาพระคัมภีรมีความหมายเก่ียวกับจิตวิญญาณที่ล้ําลึก ไมมีใคร
สามารถอธิบายใหเขาใจไดในภาษาธรรมดาท่ีใชกัน คนเหลาน้ันเปนครู
เทียมเท็จ ภาษาของพระคัมภีรควรอธิบายตามความหมายท่ีเห็นอยาง
ชัดเจน นอกเสียจากขอพระคัมภีรนั้นเปนสัญลักษณหรือภาพพจน ถา
มนุษยยอมรับคําสอนของพระคัมภีรตามที่อานทุกอยางการประกาศ
ขาวประเสริฐคงสําเร็จไปแลว และอาจนําคนจํานวนมากมายที่หลงหาย
ในความผิด อาจกลับมาอยูในคอกแกะของพระคริสต
 ขอความหลายตอนในพระคัมภีรที่ผูมีความรูมองขาม เพราะ
คิดวาไมสําคัญ แตเต็มไปดวยคําปลอบใจแกคนที่เคยเรียนในโรงเรียน
ของพระคริสตมาแลว การเขาใจความจริงของพระคัมภีร ไมไดขึ้น
อยูกับพลังสติปญญาที่ชักชวนใหศึกษาคนควาเพ่ือเปาหมายเดียวที่
ตองการ  แตขึน้อยูกบัความปรารถนาอยากไดความชอบธรรมอยางแทจรงิ
ตางหาก

ผลของการไมอธิษฐานและศึกษาพระคัมภีร

 เราไมควรศึกษาพระคัมภีรโดยไมอธิษฐาน พระวิญญาณบริสุทธ์ิ
องคเดียวเทานั้นผูทําใหเรารูสึกวาสิ่งที่สําคัญที่งายตอความเขาใจ และ
ปองกันเมื่อตองใชความพยายามศึกษาความจริงท่ีเขาใจยาก เหลาทูต
สวรรคจะเปนผูเตรียมจิตใจเพ่ือการหย่ังรูพระวจนะของพระเจา เพื่อโดย
คําสัญญาเหลานั้นจะสรางความประทับใจในความงามและกอใหเกิด
กําลังใจเขมแข็งยิ่งขึ้น บอยครั้งดูเหมือนวาการทดลองเปนสิ่งที่ไม
สามารถตอสูได เพราะคนท่ีถูกทดลองไมจดจําพระสัญญาตางๆ ของ
พระเจา และเผชิญกับซาตานดวยอาวุธแหงพระวจนะ แตเหลาทูตสวรรค
หอมลอมคนเหลานั้นที่เต็มใจจะรับการสอน และทูตเหลานั้นจะชวยให
มีความจําความจริงที่จําเปนในยามท่ีตองการ
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 “แตองคผูชวยคือ พระวิญญาณบริสุทธิ์...จะทรงสอนทานทุกสิ่ง
และจะใหทานระลึกถึงทุกสิ่งที่เราไดกลาวไวแกทานแลว” (ยอหน 14:26) 
จงสะสมคําสอนของพระคริสตไวในสมอง เพ่ือพระวิญญาณของพระเจา
จะนําออกมาเพื่อชวยใหเราระลึกถึงคําสอนเหลานั้นในยามที่ตกอยูใน
อันตราย
 ชะตากรรมของชาวโลกกําลังจะถูกชี้ขาดแลว ทุกคนท่ีติดตาม
พระคริสตควรทูลถามดวยใจรอนรนวา “พระองคเจาขา พระองคทรง
ปรารถนาใหขาพระองคทําสิ่งใด” (กิจการ 9:6) เวลานี้เราควรแสวงหา
สิ่งล้ําลึกและประสบการณชีวิตในส่ิงท่ีเกี่ยวกับพระเจา เราจะเสียเวลา
ไมไดแมแตวินาทีเดียว เราอยูบนแผนดินที่ถูกสะกดดวยเวทมนตรของ
ซาตาน เหลาทหารยามของพระเจาเอย จงอยานอนหลับไหลอยูเลย!
 คนจํานวนมากแสดงความยินดีที่พวกเขาไมไดทําผิด การที่
พวกเขาเปนตนไมในสวนของพระเจานั้นยังไมเพียงพอ จะตองเกิดผล
ดวย ในหนังสือชีวิตแหงสวรรค ชื่อของพวกเขาถูกจดไววาเปนคนทําให
ผืนดินรกเสียเปลา ถึงกระน้ันคนเหลานี้ไดหมิ่นประมาทพระกรุณาของ
พระเจา และใชพระคุณของพระองคในทางผิด พระทัยของพระเจาท่ี
ประกอบดวยความรักและอดทนยังคงเรียกรองเขาอยูเสมอ
 ในฤดูรอน เรามองไมเห็นความแตกตางระหวางตนเอเวอรกรีน
ที่มีใบเขียวตลอดปกับตนไมอื่นๆ แตเมื่อลมหนาวมาถึงตนไมที่มีใบเขียว
ตลอดปจะยังคงความเขียวขจีอยูอยางนั้นขณะที่ตนไมตนอื่นใบเหี่ยวแหง
และรวงหลน ขอใหการขัดขวางเกิดขึ้น ขอใหความทอแทใจเกิดขึ้นมา
อีกครั้ง ขอใหการกดขี่ขมเหงจุดประกายขึ้น คนที่ไมมีความเชื่อแท 
คนหนาไหวหลังหลอกจะละท้ิงความเช่ือ สวนคริสเตียนแทจะยืนหยัด
มั่นคง ความเชื่อของเขาจะเขมแข็งมากขึ้น ความหวังเจิดจามากขึ้น
กวาวันแหงความมั่งคั่งเหลานั้น
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 “เขาเปนเชนตนไมที่ปลูกไวริมธารนํ้าซึ่งหย่ังรากของมันออกไป
ขางลําน้ํา เมื่อแดดสองมาถึงก็ไมกลัวเพราะใบของมันคงเขียวอยูเสมอ 
และไมกระวนกระวายในปที่แหงแลง เพราะมันไมหยุดที่จะออกผล” 
(เยเรมีย 17:8)


