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ค�าน�า

 พระครสิต์  พระอำจำรยผ์ูย่ิ้งใหญป่ระทำนค�ำสัง่สอนมำกมำย ขณะที่

ทรงด�ำเนินผ่ำนหุบเขำล�ำเนำไพรแห่งแผ่นดินปำเลสไตน์ ขณะท่ีทรงพักผ่อน

ข้ำงทะเลสำบ หรือท่ีแม่น�้ำกับสำวกท้ังหลำยของพระองค์ พระองค์ทรงใช้ 

อุปมำเช่ือมโยงควำมจริงของพระเจ้ำเข้ำกับเหตุกำรณ์ และส่ิงธรรมดำสำมัญ 

ดังที่เรำพบในประสบกำรณ์ของคนเลี้ยงแกะ ช่ำงก่อสร้ำง นักเดินทำง  

ชำวนำ และแม่บ้ำน ทรงเชื่อมโยงส่ิงของท่ีคุ้นเคยในชีวิตประจ�ำวันกับข้อคิด 

อันงดงำมและเป็นจริง ข้อคิดในเรื่องควำมรักของพระเจ้ำที่มีต่อเรำ ควำม 

ส�ำนึกในพระกรุณำคุณท่ีเรำพึงมีต่อพระองค์ และควำมเอำใจใส่ท่ีเรำควรมี 

ต่อกันและกัน  ส่ิงเหล่ำนี้ท�ำให้บทเรียนแห่งสติปัญญำจำกเบื้องบนและควำม

จริงอันพึงปฎิบัติได้นั้นเป็นจริงและน่ำประทับใจ

 อุปมำในหนังสือชุดน้ีจัดหมวดหมู่ตำมเนื้อเรื่อง หนังสือเล่มน้ีเต็มไป

ด้วยอัญมณีแห่งควำมจริงและผู้อ่ำนจะพบควำมหมำยอันล�ำ้ค่ำในเร่ืองท่ีเก่ียว

กับส่ิงธรรมดำสำมัญท่ัวไปท่ีพบในชีวิตประจ�ำวัน

 หนังสือ “อุทำหรณ์จำกค�ำสอนของพระคริสต์” (Christ’s Object  

Lessons) ท่ีจัดพิมพ์ข้ึนหลำยคร้ังแล้วท้ังภำษำอังกฤษและภำษำอ่ืนอีก 

หลำยภำษำแสดงให้เห็นถึงควำมนิยมของผู้อ่ำนท่ีมีต่อหนังสือเล่มน้ี

 ส�ำนกัพมิพ์ข่ำวประเสริฐและส�ำนกัพทัิกษ์ทรพัย์สินของนำงเอเลน จ.ี 

ไวท์ หวังเป็นอย่ำงย่ิงว่ำหนังสือเล่มนี้จะยังคงน�ำท่ำนผู้อ่ำนให้เข้ำมำหำ 

พระเยซูพระผู้ช่วยให้รอดและเข้ำใจค�ำสอนของพระองค์ดีข้ึนสมควำมปรำรถนำ 

ของผู้จัดพิมพ์
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การใช้อุปมาเพื่อสั่งสอน

การสอนด้วยอุปมาของพระคริสต์ใช้หลักการเดียวกับพระราชกิจ 

ของพระองค์เองในโลก พระองค์ทรงรับสภาพของเราและอยู่ท่ามกลางเรา 

เพื่อว่าเราจะคุ้นเคยกับพระลักษณะนิสัยและชีวิตของพระองค์ ความเป็น 

พระเจ้าส�าแดงในความเป็นมนุษย์ เป็นพระสิริท่ีมองไม่เห็นส�าแดงให้รู้ในรูป

แบบของมนุษย์ มนุษย์เรียนรู้ส่ิงท่ีไม่รู้ผ่านสิ่งท่ีรู้จักได้ สภาพสรรพสิ่งบน 

สวรรค์ส�าแดงผ่านสภาพบนโลก พระเจ้าทรงส�าแดงพระองค์ในสภาพมนุษย์ 

นีค่อืสิง่ท่ีปรากฏในค�าสอนของพระคริสต์ สิง่ทีไ่ม่เคยรูส้�าแดงผ่านสิง่ทีเ่ปิดเผย

แล้ว ความจริงแท้ของพระเจ้าส�าแดงโดยสรรพสิ่งบนโลกซึ่งเป็นส่ิงท่ีทุกคน 

คุ้นเคยมากที่สุด {COL 17.1} 

 พระคัมภีร์กล่าวว่า “ข้อความท้ังหมดนี้ พระองค์ตรัสกับฝูงชนเป็น

อุปมาและนอกจากอุปมา พระองค์ไม่ได้ตรัสกับพวกเขาเลย ทั้งนี้เพื่อจะให้

ส�าเร็จตามพระวจนะที่กล่าวโดยผู้เผยพระวจนะว่า ‘เราจะอ้าปากกล่าวอุปมา 
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เราจะกล่าวข้อความซึ่งปิดซ่อนไว้ตั้งแต่เร่ิมสร้างโลก’” มัทธิว 13:34, 35  

สรรพส่ิงในธรรมชาติเป็นส่ือให้เห็นสิ่งที่เก่ียวกับจิตวิญญาณ มีการเช่ือมโยง 

สิง่ในธรรมชาตแิละประสบการณ์ชวีติของผูท้ีฟั่งพระองค์ด้วยความจริงท่ีเขียน 

ไว้ในพระค�า โดยการน�าสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติไปสู่อาณาจักรฝ่ายจิตวิญญาณ  

อุปมาของพระคริสต์เป็นข้อต่อในสายโซ่แห่งความจริงท่ีเชื่อมโยงมนุษย์กับ 

พระเจ้า และโลกเข้ากับแผ่นดินสวรรค์ {COL 17.2} 

 ในการสอนจากธรรมชาติของพระคริสต์ พระองค์ตรัสถึงส่ิงอันทรง 

คุณค่าซึ่งพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระองค์ทรงสร้างไว้ จากความสมบูรณ ์

แบบด้ังเดิมของสรรพสิง่ทีส่ร้างขึน้ล้วนส�าแดงถงึพระทัยของพระองค์ ธรรมชาติ

ในบ้านสวนเอเดนของอาดัมและเอวานั้น เต็มไปด้วยความรอบรู้ของพระเจ้า 

พร่ังพร้อมไปด้วยค�าสอนจากสวรรค์ พระปัญญาตรัสท่ีสายตาและรับเข้าสู ่

จิตใจเพราะเขาทั้งหลายอยู่ร่วมกับพระเจ้าในผลงานแห่งการทรงสร้างของ

พระองค์ ทันทีที่ผู้บริสุทธิ์ทั้งคู่ล่วงละเมิดพระบัญญัติของพระผู้สูงสุด แสง 

สว่างจากพระพกัตร์ของพระเจ้าได้ละห่างไปจากธรรมชาติ โลกนีจ้งึแปดเป้ือน

ด้วยบาป แม้จะอยู่ในสภาพท่ีเสื่อมลง แต่ยังคงมีความสวยงามอีกมากมาย

หลงเหลืออยู่ บทเรียนสอนใจของพระเจ้าไม่ได้ถูกลบเลือนฉันใด เม่ือเข้าใจ 

ได้อย่างถูกต้องแล้ว ธรรมชาติย ่อมประกาศถึงการทรงสร้างฉันนั้น  
{COL 18.1} 

 ในสมัยของพระคริสต์ บทเรียนเหล่านี้ถูกละเลย มนุษย์ไม่สนใจ 

เรื่องของพระเจ้าโดยผ่านพระหัตถกิจของพระองค์ ความผิดบาปของมนุษย ์

ปกคลุมความงดงามของสิ่งที่ทรงสร้าง และแทนที่จะส�าแดงพระเจ้าอย่าง 

ชดัแจ้ง พระหัตถกิจของพระองค์กลบักลายเป็นเครือ่งกีดขวางท่ีปกปิดพระองค์ 

ไว้  มนุษย์ “นมัสการและปรนนิบัติสิ่งถูกสร้างข้ึนแทนพระองค์ผู้ทรงสร้าง”  

ดังนัน้มนุษย์ไม่รู้จกัพระเจ้าจงึ “คดิในสิง่ทีไ่ม่เป็นสาระและจติใจโง่เขลาของเขา

ก็มืดมัวไป” โรม 1:25, 21 ดังนั้นอิสราเอลจึงน�าค�าสอนของมนุษย์แทนท่ี 

ค�าสอนของพระเจ้า ไม่เพียงแต่สิ่งต่างๆ ในธรรมชาติเท่านั้น แม้กระทั่ง 

พิธีกรรมในการถวายบูชาและพระคัมภีร์ซึ่งประทานไว้เพื่อส�าแดงถึงพระเจ้า

ได้ถูกบิดเบือนจนปิดบังพระองค์ไปเช่นกัน {COL 18.2}
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 พระคริสต์ทรงเพียรพยายามขจัดสิ่งที่บดบังความจริง พระองค ์

เสด็จมาเปิดม่านแห่งบาปทีปิ่ดก้ันธรรมชาต ิเพือ่สะท้อนพระสริิทัง้หมดทีท่รง

สร้าง พระด�ารัสของพระองค์ท�าให้ค�าสอนจากธรรมชาตแิละพระคัมภีร์มีข้อคดิ

ในมุมใหม่และเปิดเผยสิ่งใหม่ {COL 18.3} 

 พระเยซูทรงเด็ดดอกไม้อันสวยงามและใส่ไว้ในมือของเด็กๆ และ

เยาวชน และขณะท่ีพวกเขามองไปยังพระพักตร์อันเยาว์วัยของพระองค์ที่

สดใสด้วยแสงอาทติย์ของพระฉายของพระบิดา พระองค์ประทานบทเรียนดังนี้

ว่า “จงพิจารณาดูว่าดอกไม้ในทุ่งนานั้นเติบโตขึ้นอย่างไร [ในความงดงาม 

ตามธรรมชาติ] มันไม่ท�างาน มันไม่ปั่นด้าย  แต่เราบอกพวกท่านว่า แม้แต ่

กษัตริย์ซาโลมอนเม่ือทรงบริบูรณ์ด้วยศักด์ิศรีก็ไม่ได้แต่งพระองค์งามเท่า 

ดอกไม้เหล่านี้สักดอกหนึ่ง” หลังจากนั้นก็ทรงให้ความม่ันใจและบทเรียนท่ี 

ส�าคัญอีกบทหนึ่งว่า “ถ้าพระเจ้าทรงตกแต่งหญ้าที่ทุ่งนาอย่างนั้น ซึ่งเป็นอยู่ 

วันนี้และรุ่งขึ้นต้องทิ้งในเตาไฟ โอ พวกมีความเช่ือน้อย พระองค์จะไม่ทรง 

ตกแต่งท่านมากยิ่งกว่านั้นหรือ” {COL 19.1} 

 พระองค์ตรสัค�าเทศนาบนภเูขาแก่กลุ่มชนอืน่ๆ นอกเหนอืจากเยาวชน 

และเด็ก พระองค์ตรัสแก่ฝูงชนชาย หญิงที่กังวลและสับสน และผิดหวังและ 

มีทกุข์ พระเยซตูรัสต่อไปว่า “เหตฉุะนัน้อย่ากระวนกระวายและกล่าวว่าจะเอา

อะไรกินหรือจะเอาอะไรด่ืม หรือจะเอาอะไรนุ่งห่ม เพราะว่าบรรดาคน 

ต่างชาตแิสวงหาส่ิงทัง้ปวงนี ้แต่ว่าพระบิดาของท่านผูส้ถติในสวรรค์ทรงทราบ

แล้วว่าท่านต้องการสิ่งท้ังปวงนี้” จากนั้นทรงยกพระหัตถ์กางออกต่อหน้า 

ฝงูชนท่ีห้อมล้อมนัน้ ตรัสว่า “แต่พวกท่านจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้า และ 

ความชอบธรรมของพระองค์ก่อน แล้วพระองค์จะทรงเพิม่เตมิสิง่ทัง้ปวงนีใ้ห้”  

มัทธิว 6:28–33 {COL 19.2} 

 ด้วยวธินีีพ้ระครสิต์ทรงอธบิายข้อความทีพ่ระองค์ประทานไว้กับดอกไม้ 

และต้นหญ้าในทุ่งนา พระองค์ทรงประสงค์ให้เราอ่านข่าวนี้จากดอกไม้ทุก 

ดอกและใบหญ้าทุกใบ พระวจนะของพระองค์เต็มไปด้วยถ้อยค�าที่ให้ความ 

มั่นใจ และค�ารับรองว่าเราวางใจพระเจ้าได้ {COL 19.3} 

 ภาพความจริงของพระครสิต์กว้างไกลเหลือเกิน ค�าสัง่สอนของพระองค์ 
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อยู่ทั่วทุกแห่งหน ซ่ึงทุกแง่มุมของธรรมชาติแสดงให้เห็นถึงความจริง มีการ 

น�าภาพท่ีสายตามนุษย์มองอยู่ทุกวันเข้ามาเชื่อมโยงกับความจริงฝ่ายจิต

วิญญาณ จนธรรมชาติปกคลุมด้วยอุปมาของพระอาจารย์ {COL 20.1}

 ในช่วงแรกของพระราชกิจ พระคริสต์ตรัสกับฝงูชนด้วยถ้อยค�าง่ายๆ 

จนผู้ฟังทุกคนเข้าใจความจริงซึ่งเป็นความจริงที่ท�าให้เกิดปัญญาจนถึงความ

รอด แต่มีจิตใจอีกหลายดวงที่ไม่ยอมให้ความจริงฝังรากลึกลงไป และถูกน�า

ออกไปอย่างรวดเร็ว พระองค์ตรัสว่า “เพราะว่าถึงเขาเห็นก็เหมือนไม่เห็น  

ถึงได้ยินก็เหมือนไม่ได้ยินและไม่เข้าใจ เพราะว่าชนชาตินี้กลายเป็นคนมีใจ 

เฉื่อยชา หูก็ตึงและตาของพวกเขาก็ปิด” มัทธิว 13:13-15 {COL 20.2} 

 พระเยซูทรงปรารถนาให้เกิดความตื่นตัว พระองค์ทรงแสวงหาวิธี

ปลุกความเฉื่อยชาให้ตื่นและสลักความจริงลงในใจ การสอนด้วยอุปมาเป็นที่

นิยมและเป็นทีย่อมรับและเป็นทีส่นใจไม่เพยีงเฉพาะชาวยิวเท่านัน้แต่รวมทัง้

ชนชาติอ่ืนๆ ด้วย ไม่มีวิธีการสอนแบบใดท่ีมีประสิทธิผลมากไปกว่านี้  ถ้า 

ผูฟั้งของพระองค์ปรารถนาปัญญาทีม่าจากสวรรค์พวกเขาคงเข้าใจค�าตรัสของ

พระองค์เพราะพระองค์ทรงพอพระทัยท่ีจะอธบิายให้ผูท่ี้ถามด้วยความจรงิใจ

เสมอ {COL 20.3} 

 อีกประการหนึ่ง พระคริสต์ทรงมีความจริงท่ีจะเสนอ เป็นความจริง 

ที่ฝูงชนยังไม่พร้อมจะรับหรือท�าความเข้าใจ ด้วยเหตุผลนี้พระองค์จึงทรงสั่ง

สอนเขาด้วยอุปมา โดยการเชื่อมโยงค�าสอนของพระองค์เข้ากับภาพชีวิต 

ประสบการณ์หรือธรรมชาติ พระองค์ทรงเรียกความสนใจของพวกเขาและ

สร้างความประทับใจแก่คนเหล่านั้น ภายหลังเม่ือพวกเขาเห็นตัวอย่างที่เคย

หยิบยกมา พวกเขาก็จะจดจ�าถ้อยค�าของพระอาจารย์ได้ ส�าหรับจิตใจที่เปิด

ต้อนรับองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วนั้น ความส�าคัญของค�าสอนของพระผู้

ช่วยให้รอดจะเปิดกว้างขึน้เร่ือยๆ ความลกึลับจะชดัเจนและสิง่ทีย่ากจะเข้าใจ

จะเด่นชัดขึ้น {COL 21.1}

 พระเยซูทรงแสวงหาทางท่ีจะเข้าถึงจิตใจของทุกคน โดยการใช้วิธี

การอธบิายอย่างหลากหลาย พระองค์ไม่เพยีงแต่เสนอความจริงในด้านต่างๆ 

แต่ทรงเร้าใจผูฟั้งหลายระดับ ความสนใจของพวกเขาถกูปลกุขึน้โดยภาพซึง่
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มาจากส่ิงรอบข้างในชีวิตประจ�าวัน ไม่มีผู้ใดท่ีฟังพระค�าของพระผู้ช่วยให้ 

รอดแล้วจะรู้สึกว่าตนถูกละเลยหรือถูกทอดท้ิง ผู้ท่ีถ่อมใจลงมากที่สุด ผู ้

ท่ีผิดบาปที่สุดจะได้ยินค�าสอนของพระองค์เฉกเช่นน�้าเสียงซึ่งตรัสกับเขา 

ด้วยความเห็นอกเห็นใจและเต็มไปด้วยความสุภาพอ่อนโยน {COL 21.2} 

 พระองค์ทรงมีอกีเหตผุลทีท่รงสอนด้วยอปุมา ประชาชนท่ีห้อมล้อม 

พระองค์นั้นมีครู อาจารย์  ธรรมจารย์และผู้ปกครอง ข้าราชการของเฮโรด 

และขุนนางผู้มักใหญ่ใฝ่สูงและผู้หลงรักชีวิตทางฝ่ายโลก คนเหล่านี้ต้องการ

หาเหตุปรักปร�าพระองค์เป็นอันดับแรก คนสอดแนมของพวกเขาเฝ้าติดตาม

พระองค์ทุกวัน เพื่อคอยจับผิดค�าพูดจากพระโอษฐ์ของพระองค์เพื่อใช ้

กล่าวหาพระองค์และหยุดย้ังพระองค์ที่ดูเหมือนจะดึงคนทั้งโลกให้ติดตาม

พระองค์ไปนั้นให้เงียบไปตลอดกาล พระผู้ช่วยให้รอดทรงเข้าพระทัยถึง 

ลักษณะนิสัยของคนเหล่านี้และพระองค์ทรงเสนอความจริงที่พวกเขาจะฟ้อง

พระองค์ต่อสภาซนัเฮดรินไม่ได้ ในอปุมานัน้พระองค์ทรงตเิตยีนความหน้าซือ่

ใจคดและความชั่วร้ายของผู้มีต�าแหน่งสูง ทรงใช้ภาษาเปรียบเทียบอัน 

แหลมคมท่ีห่อหุ้มความจริง หากพระองค์ทรงกล่าวติเตียนอย่างตรงไป 

ตรงมาแล้ว พวกเขาคงไม่ฟังค�าสอนของพระองค์และจะเป็นการเร่งให้ 

พระราชกิจของพระองค์ถึงจุดจบเร็วเกินไป  แต่ขณะที่พระองค์ทรงหลีกเลี่ยง

คนสอดแนมเหล่านัน้ พระองค์ทรงท�าให้พวกเขาเหน็ความจริงอย่างแจ่มแจ้ง

จนท�าให้ความผิดปรากฏเด่นชัดขึ้นและคนที่จริงใจได้ประโยชน์จากบทเรียน

ของพระองค์  สิ่งท่ีพระเจ้าเนรมิตสร้างเปิดเผยพระปัญญาจากสวรรค์และ

พระคุณอันล้นเหลืออย่างชัดแจ้ง มนุษย์เรียนรู้ถึงพระเจ้าโดยผ่านธรรมชาติ

และประสบการณ์ในชีวิต “ตั้งแต่เริ่มสร้างโลกมานั้น สภาพของพระเจ้าซึ่งตา

มนุษย์มองไม่เห็น คือฤทธานุภาพอันถาวรและเทวสภาพของพระองค์ก็ได้

ปรากฏชัดในสรรพสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสร้าง” โรม 1:20 {COL 22.1} 

 อุปมาของพระผู้ช่วยให้รอดชี้ให้เห็นว่า “การศึกษาขั้นสูง” ท่ีแท้จริง 

ประกอบด้วยอะไร พระคริสต์ทรงปรารถนาจะเปิดเผยความจริงทางวิทยา- 

ศาสตร์ต่อมนุษย์ พระองค์ทรงปรารถนาท่ีจะคล่ีคลายข้อลึกลับท่ีต้องลงแรง

และศึกษาค้นหาหลายศตวรรษ พระองค์อาจจะประทานค�าแนะน�าทาง
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วทิยาศาสตร์ท่ีเป็นอาหารสมองและเป็นตวักระตุน้การประดิษฐ์จนถงึยุคสดุท้าย 

แต่พระองค์ไม่ได้ทรงกระท�าเช่นนั้น พระองค์ไม่ทรงเอื้อนพระโอษฐ์เพียง 

เพื่อดับความอยากรู้อยากเห็นหรือสนองความปรารถนาของมนุษย์ด้วยการ

เปิดประตูไปสู่ความย่ิงใหญ่ในโลกนี้ ในค�าสอนทั้งหมดของพระคริสต์ พระ 

องค์ทรงน�าความนึกคิดของมนุษย์ไปสัมผัสกับสติปัญญาอันไร้ขอบเขตของ

พระองค์ พระองค์ไม่ได้ทรงชักน�าให้ประชาชนศึกษาทฤษฎีของมนุษย์ท่ี 

เก่ียวกับพระเจ้า พระวจนะของพระองค์หรือพระราชกิจของพระองค์ แต ่

พระองค์ทรงสอนพวกเขาให้มองไปยังพระองค์ตามที่เปิดเผยในพระราชกิจ

ของพระองค์ ในพระธรรมค�าสอนและการทรงจัดเตรียมไว้ของพระองค์”  

{COL 22.2} 

 พระคริสต์ไม่ได้ทรงข้องเก่ียวกบัทฤษฎท่ีีจบัต้องไม่ได้ แต่ทรงเกีย่วข้อง 

กับสิ่งท่ีจ�าเป็นต่อการพัฒนาอุปนิสัยและเพิ่มความสามารถในมนุษย์เพื่อรู้จัก 

กับพระเจ้าและเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อการสร้างความดี พระองค์ตรัสกับ 

มนุษย์ในเร่ืองความจริงที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติตนในชีวิตและการไขว่คว้า

สิ่งที่เป็นนิรันดร์ {COL 23.1} 

 พระคริสต์ทรงเป็นผู้น�าด้านการศึกษาของชาวอิสราเอล พระองค์ 

ตรัสเร่ืองของพระบัญญัติและกฎหมายของพระผู้เป็นเจ้าไว้ว่า “ท่านจงสอน

ถ้อยค�าเหล่านั้นแก่บุตรหลานของท่าน และพูดถึงถ้อยค�าเหล่านั้นเม่ือท่าน 

น่ังอยู่ในบ้าน เดินอยู่ตามทาง นอนลงหรือลุกขึ้น จงเอาถ้อยค�าเหล่านี้ 

ผูกไว้ที่มือของท่านเป็นหมายส�าคัญ และคาดไว้ท่ีหน้าผากของท่านเป็น 

สัญลักษณ์ และจงเขียนถ้อยค�าเหล่านี้ไว้ที่เสาประตูบ้านและท่ีประตูของ 

ท่าน” เฉลยธรรมบัญญัติ 6:7-9 ในค�าสอนของพระเยซูเอง พระองค์ทรง 

แสดงให้เห็นวิธีท�าให้พระบัญชานี้ส�าเร็จ วิธีเปิดเผยให้เห็นคุณค่าและความ

งามของพระบญัญตัแิละหลกัการของอาณาจกัรของพระเจ้า  ขณะท่ีพระยาห์เวห์ 

ฝึกสอนคนอิสราเอลให้เป็นผู้แทนพิเศษของพระองค์เอง พระองค์ประทาน 

บ้านเรือนให้พวกเขาท่ามกลางขุนเขาล�าเนาไพร พวกเขาสัมผัสธรรมชาต ิ

และพระค�าของพระเจ้าอยูเ่สมอด้วยการใช้ชวีติในบ้านเรือนและในการปฏิบตั ิ

ตนทางศาสนา ดังนั้น พระคริสต์ทรงสอนสาวกท้ังหลายตามริมทะเลสาบ  
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บนไหล่เขา ในทุ่งนาและหมู่แมกไม้ซึ่งพวกเขามองเห็นสิ่งต่างๆ ท่ีมีอยู่ใน

ธรรมชาติเพื่อเป็นตัวอย่างท่ีพระองค์ทรงหยิบยกขึ้นมาเพื่อใช้อธิบายสั่งสอน  

และขณะท่ีเขาท้ังหลายเรียนรู้ถึงพระคริสต์ เขาทั้งหลายน�าความรู้นั้นไปใช้ 

ร่วมกับพระองค์ในพระราชกิจของพระองค์ {COL 23.2} 

ดังน้ันเราจะคุ้นเคยกับพระผู้ทรงสร้างผ่านการเนรมิตสร้าง หนังสือ 

ธรรมชาติเล่มนี้เป็นหนังสือเรียนอันย่ิงใหญ่ซึ่งเชื่อมโยงกับพระคัมภีร์ท่ีเราใช ้

สอนผูอ่ื้นถงึพระลักษณะของพระองค์  และน�าแกะท่ีหลงหายกลบัคนืสู่ฝงูแกะ 

ของพระเจ้า ขณะท่ีเราศึกษาพระราชกิจของพระเจ้า พระวิญญาณบริสุทธิ ์

จะส่องประกายความเชื่อเข้ามาในความนึกคิด นี่ไม่ใช่ความเชื่อที่เกิดจาก

เหตุผลด้านตรรกวิทยา แต่หากความคิดของเราไม่มืดมนจนท�าให้ไม่รู้จัก 

พระเจ้า หรือสายตาของเราไม่มืดมัวจนมองไม่เห็นพระองค์ หรือหูของเรา 

ไม่ตึงจนไม่ได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์แล้ว เราจะจับใจความได้ลึกซึ้งขึ้น 

และความจริงของพระวจนะที่จารึกไว้ในจิตวิญญาณอย่างสง่างามจะฝังอยู่ใน 

จิตใจของเรา {COL 24.1} 

หนงัสอืเรียนเหล่านีท้ีส่่งตรงจากธรรมชาตมีิความเรียบง่ายและบรสิทุธิ ์

จนท�าให้บทเรียนเกิดคุณค่าสงูสุด  ทกุคนจ�าเป็นต้องฟังค�าสอนจากต้นก�าเนดิ 

นี ้เนือ้หาค�าสอนจากความงามของธรรมชาตจิะน�าจติใจให้ออกห่างจากบาป  

จากสิ่งล่อใจทางโลกและน�าไปสู่ความบริสุทธิ์ สันติสุขและพระเจ้า  บ่อยครั้ง 

ที่นักเรียนถูกทฤษฎีและการคาดเดาของมนุษย์ท่ีเรียกผิดๆ ว่าวิทยาศาสตร์ 

และปรัชญาครอบง�า เราต้องน�าคนเหล่านั้นกลับมาใกล้ชิดธรรมชาติ ให้เขา 

เหล่านั้นเรียนรู้ว่าการทรงสร้างและคริสตศาสนานั้นมีพระเจ้าเพียงองค์เดียว  

สอนให้เขาเหล่านั้นมองเห็นความกลมกลืนของธรรมชาติและจิตวิญญาณ  

ให้ทุกส่ิงที่เขาเห็นด้วยตาหรือจับต้องด้วยมือนั้นเป็นบทเรียนสร้างอุปนิสัย 

ด้วยประการฉะนี้ อ�านาจฝ่ายจิตใจจะเข้มแข็งขึ้น อุปนิสัยจะพัฒนาขึ้นและ 

ชีวิตจะสูงส่งไปตลอด {COL 24.2} 

พระประสงค์ของพระคริสต์ในการสัง่สอนด้วยอปุมานัน้มีความสัมพนัธ์ 

โดยตรงกับจุดประสงค์ของวันสะบาโต พระเจ้าทรงให้มนุษย์เห็นถึงอนุสรณ ์

แห่งฤทธิ์อ�านาจการเนรมิตสร้างของพระองค์ในพระราชกิจการเนรมิตสร้าง 
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ของพระองค์ วันสะบาโตเชิญชวนให้เรามองเห็นพระสิริของพระผู้ทรงสร้างที ่

ปรากฏ และเนื่องจากพระเยซูทรงปรารถนาให้เราท�า พระองค์จึงทรงเอา 

บทเรียนล�า้ค่าของพระองค์มาเชือ่มต่อกบัความงามของส่ิงต่างๆ ในธรรมชาติ  

เราควรศึกษาพระค�าทีพ่ระเจ้าทรงจารึกไว้เพือ่เราในธรรมชาตเิม่ือวนัพกัผ่อน 

อนับริสทุธิท่ี์เหนอืกว่าทกุวนัมาถงึ  เราควรศกึษาอปุมาของพระผูช่้วยให้รอด 

ตามสถานท่ีต่างๆ ที่พระองค์ตรัสถึง นั่นคือบริเวณทุ่งหญ้าและตามป่า 

ละเมาะ ท้องฟ้าสดใส ท่ามกลางต้นหญ้าและหมู่มวลดอกไม้ ขณะท่ีเรา 

เข้าใกล้แก่นแท้ของธรรมชาติ พระคริสต์จะทรงส�าแดงพระพักตร์ให้เราพบ 

อย่างแท้จริงและจะตรัสกับจิตใจของเราถึงสันติสุขและความรักของพระองค์ 

{COL 25.1} 

พระครสิต์ไม่ได้เพยีงเชือ่มโยงค�าสอนของพระองค์กับวนัแห่งการหยดุ 

พกัเท่านัน้แต่ทรงโยงถงึสัปดาห์แห่งการตรากตร�าการงานเข้ามาด้วย  พระองค์ 

ทรงมีพระปัญญาไว้ส�าหรับผู้ที่จับคันไถและหว่านพืช ในการไถและหว่าน  

การพรวนดินและเก็บเกี่ยว พระองค์ทรงสอนให้เราเห็นภาพการท�างานแห่ง 

พระคุณในจติใจ  ดังนัน้พระองค์ทรงปรารถนาทีจ่ะให้เราพบบทเรยีนแห่งความ 

จริงในงานทุกด้านและทุกสิ่งที่ชีวิตของเรามีส่วนเกี่ยวข้อง  ด้วยเหตุนี้ การ 

ตรากตร�าท�างานในแต่ละวันของเราจะไม่ดึงดูดความสนใจจนท�าให้ลืมพระเจ้า  

แต่จะช่วยเตือนเราเสมอถึงพระผู้ทรงสร้างและพระผู้ไถ่ การใคร่ครวญถึง 

พระเจ้าจะเป็นเหมือนสายใยทองค�าท่ีสอดแทรกเข้าสู่ภารกิจงานบ้านและหน้าท่ี 

การงานของเรา ส�าหรับเราแล้ว เราจะเห็นพระสิริของพระพักตร์พระองค ์

ปรากฏอยู่เหนือธรรมชาติ เราจะเรียนรู้บทเรียนใหม่ๆ ของความจริงแห่ง 

สวรรค์อยู่เสมอและเจริญขึ้นในพระฉายาอันบริสุทธิ์ของพระองค์ ด้วยเหตุนี้  

เรา “จะได้รับการส่ังสอนจากพระยาห์เวห”์ เราทุกคนและในทุกสถานภาพท่ี

เราได้รับการทรงเรียกมานั้น เราจะ“อยู่กับพระเจ้า” อิสยาห์ 54:13 1  

โครินธ์ 7:24 TBS1971 {COL 26.1}
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บทท่ี 1 “มีผูห้ว่านคนหนึง่ออกไปหว่านพชื”
อ้างอิงจาก มัทธิว 13:1–9; 18–23 มาระโก 4:1–20 ลูกา 8:4–15

ผู้หว่านและเมล็ดพืช
ด้วยการใช้อปุมาเร่ืองคนหว่านพชื พระครสิต์ทรงอธบิายด้วยตวัอย่าง

เร่ืองของอาณาจกัรแห่งสวรรค์ และพนัธกจิของพระองค์ผูท้รงเป็นเจ้าของสวน

ผู้ย่ิงใหญ่เพื่อประชากรของพระองค์ เหมือนผู้หว่านข้าวในทุ่งนา พระองค ์

เสด็จมาเพื่อหว่านเมล็ดแห่งความจริง และค�าสอนด้วยอุปมาของพระองค์นี้

เป็นเมล็ดความจริงแห่งพระคุณอันมีค่าย่ิงที่หว่านออกไป เนื่องจากอุปมา 

เร่ืองผู้หว่านนี้เรียบง่าย ท�าให้มองไม่เห็นถึงคุณค่าของเรื่องนี้เท่าท่ีควร จาก 

เมล็ดพืชที่หว่านลงไปในดิน พระคริสต์ทรงปรารถนาที่จะน�าความนึกคิดของ 

เรามาสู่เมล็ดแห่งพระกิตติคุณ ซึ่งการหว่านนี้จะมีผลในการน�ามนุษย์กลับ 

มาสู่ความจงรักภักดีต่อพระเจ้า พระองค์ผู้ประทานอุปมาของเมล็ดเล็กๆ นี้ก ็



10 อุทาหรณ์จากค�าสอนของพระคริสต์

คือผู ้ทรงฤทธิ์อ�านาจแห่งสวรรค์ และกฎอันเดียวกันท่ีควบคุมเหนือการ 

หว่านเมล็ดพืชบนโลกนี้ควบคุมการหว่านพืชแห่งความจริงด้วยเช่นกัน  

{COL 33.1} 

ณ ชายฝั ่งทะเลกาลิลี มีฝูงชนที่เต็มไปด้วยความตั้งใจและมี 

ความหวงัใจชมุนมุกันเพือ่จะได้เห็นและฟังพระเยซ ูคนเจบ็ป่วยก็พากันมาอยู่

ท่ีนั่น พวกเขานอนอยู ่บนเสื่อของตนเฝ้ารอที่จะเสนอความต้องการต่อ 

พระพักตร์พระองค์ พระคริสต์ทรงมีสิทธิอ�านาจท่ีพระเจ้าประทานให้เพื่อ 

การรักษาความทุกข์ทรมานของชนชาติที่มีบาปเหล่านี้ และขณะนี้พระองค์

ทรงขับไล่โรคภัยและทรงแผ่ชีวิต สุขภาพดีและสันติสุขไปรอบพระองค์  

{COL 33.2} 

ขณะท่ีฝูงชนทวีจ�านวนขึ้น พวกเขาก็พากันเบียดเสียดรอบข้าง 

พระกายพระคริสต์จนไม่มีท่ีเพื่อรองรับคนเหล่านั้น ดังนั้นเม่ือพระองค์ตรัส 

กับชายท่ีอยู่ในเรือหาปลา ก็เสด็จประทับในเรือซึ่งจอดรอพร้อมท่ีจะน�าพา

พระองค์ข้ามทะเลสาบ และพระองค์ตรัสสัง่ให้สาวกท้ังหลายผลกัเรอืออกจาก

ฝั่งเล็กน้อย แล้วจึงตรัสกับฝูงชนที่นั่งอยู่บนชายฝั่ง {COL 34.1} 

บนชายฝั่งทะเลนั้นมีท่ีราบงดงามแห่งเกนเนซาเร็ท ห่างออกไปก็

เป็นเทือกเขาและบนไหล่เขาตลอดทีร่าบนัน้มีทัง้ผูห้ว่านและผูเ้ก็บเก่ียวก�าลัง

ยุ่งอยู่กับการงาน ฝ่ายหนึ่งก�าลังหว่านเมล็ดพืช อีกฝ่ายหนึ่งก�าลังเก็บเก่ียว 

ผลข้าวท่ีปลูกไว้ก่อนหน้านี ้ขณะทีท่อดพระเนตรภาพเหล่านัน้พระคริสต์ตรัส

ดังนี้ {COL 34.2} 

“นี่แน่ะ มีผู้หว่านคนหนึ่งออกไปหว่านพืช และเมื่อเขาหว่าน เมล็ด

พืชก็ตกตามหนทางบ้าง แล้วนกก็มากินเสีย บ้างก็ตกในที่ซึ่งมีพื้นหิน มีเนื้อ

ดินน้อย จึงงอกขึ้นอย่างเร็วเพราะดินไม่ลึก แต่เม่ือดวงอาทิตย์ขึ้น มันก็ถูก

แผดเผา จึงเหี่ยวไปเพราะรากไม่มี บ้างก็ตกกลางต้นหนาม ต้นหนามก็งอก

ขึ้นปกคลุมเสีย บ้างก็ตกท่ีดินดี แล้วเกิดผลร้อยเท่าบ้าง หกสิบเท่าบ้าง  

สามสิบเท่าบ้าง” มัทธิว 13:3-8 {COL 34.3} 

ประชาชนในสมัยนั้นไม่เข้าใจภารกิจหน้าท่ีของพระคริสต์ สภาพ

การเสด็จมาของพระองค์นั้นไม่ได้เป็นไปตามที่พวกเขาคาดหวังไว้ พระเยซู
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ทรงเป็นรากฐานขององค์ประกอบทั้งหมดของชาวยิว พิธีการปฏิบัติต่างๆ  

อันสง่าล้วนมาจากพระบัญชาของพระเจ้า เป็นพิธีท่ีทรงตั้งไว้เพื่อสอน 

ประชาชนให้ทราบว่าเม่ือถงึเวลาทีก่�าหนดไว้จะมีผูห้นึง่เสด็จมาตามทีพ่ธิกีาร

ท่ีเขาทั้งหลายปฏิบัติอยู่นั้นเล็งถึง แต่ชาวยิวยกพิธีการและรูปแบบของพิธ ี

ท่ีปฏิบัตินั้นขึ้น จนกระทั่งหลงลืมจุดมุ่งหมายของสิ่งเหล่านี้ ธรรมเนียม 

ประเพณี หลักค�าสอนและกฎท่ีมนุษย์ตั้งขึ้นขวางก้ันพวกเขาจากบทเรียนที่

พระเจ้าทรงมีพระประสงค์ถ่ายทอดให้แก่พวกเขา หลักค�าสอนและธรรมเนยีม

ประเพณีต่างๆ กลายเป็นส่ิงกีดขวางความเข้าใจและการปฏิบัติกิจศาสนา 

ที่แท้จริง และเม่ือพระผู้เป็นองค์แท้จริงเสด็จมาในรูปกายของพระคริสต์  

พวกเขากลับมองไม่เห็นพระองค์พระผู้เสด็จมาท�าพิธีกรรมท้ังหลายให้ส�าเร็จ  

สิ่งเหล่านี้เป็นเงาของความจริง พวกเขาปฏิเสธพระผู้เที่ยงแท้ และยึดติดกับ 

สิ่งจ�าลองและพิธีการที่ไร้ค่า พระบุตรของพระเจ้าเสด็จมาแล้ว แต่พวกเขา 

กลับถามหาหมายส�าคัญ ส�าหรับข่าวที่ประกาศว่า “จงกลับใจใหม่เพราะว่า 

แผ่นดินสวรรค์มาใกล้แล้ว” พวกเขาร้องขอการอัศจรรย์ มัทธิว 3:2 ข่าว 

ประเสริฐของพระครสิต์กลายเป็นอปุสรรคส�าหรับพวกเขาเพราะพวกเขาร้องขอ 

หมายส�าคัญแทนที่จะแสวงหาพระผู้ช่วยให้รอด คนเหล่านี้ต่างหวังจะเห็น 

พระเมสสิยาห์พิสูจน์พระองค์เองโดยการกระท�าอันย่ิงใหญ่ในการครอบครอง 

เพื่อจัดต้ังอาณาจักรของพระองค์บนส่ิงปรักหักพังของโลก พระคริสต์ทรง 

ตอบความคาดหวงัในเรือ่งนีด้้วยอปุมาเรือ่งผูห้ว่านพชื อาณาจกัรของพระเจ้า 

จะประสบชัยชนะไม่ใช่ด้วยก�าลังทหาร ไม่ใช่การเผชิญหน้าด้วยความรุนแรง  

แต่ด้วยการปลูกฝังหลักการใหม่ในจิตใจของมนุษย์ {COL 34.4} 

“ผู้หว่านเมล็ดพืชดีนั้นได้แก่บุตรมนุษย์” มัทธิว 13:37 พระคริสต์ 

เสด็จมาไม่ใช่ในฐานะกษัตริย์ แต่ในฐานะผู้หว่าน ไม่ใช่มาคว�่าอาณาจักร 

ท้ังหลาย แต่มาเพื่อหว่านเมล็ดให้กระจายออกไป ไม่ใช่เพื่อชี้น�าผู้ติดตาม 

พระองค์ไปสู่ชัยชนะฝ่ายโลก และความยิ่งใหญ่ของประชาชาติ แต่ชี้ไปสู่การ 

เก็บเกี่ยวที่จะมีขึ้นภายหลังการตรากตร�าท�างานด้วยความอดทนและการ 

สูญเสีย และความผิดหวัง  {COL 35.1} 

ฟาริสีทั้งหลายเข้าใจความหมายของอุปมาของพระคริสต์ แต่พวก
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เขาไม่ยอมรับบทเรียนที่ได้ยิน พวกเขาแกล้งท�าทีว่าไม่เข้าใจ แต่ส�าหรับ 

ฝูงชนท่ีฟังนั้นยิ่งกลายเป็นส่ิงลึกลับมากย่ิงข้ึน พวกเขาไม่เข้าใจจุดมุ่งหมาย 

ของครูผู้สอนคนใหม่นี้ผู้ทรงมีค�าสอนที่จับใจ แต่ก็ท�าให้ความคาดหวังของ 

พวกเขาผิดหวังอย่างขมขื่น สาวกทั้งหลายเองก็ไม่เข้าใจอุปมา แต่ความ 

สนใจของคนเหล่านี้ได้ถูกปลุกขึ้น พวกเขาจึงเข้าเฝ้าพระเยซูตามล�าพังและ

ทูลขอค�าอธิบาย {COL 35.2} 

นี่คือความปรารถนาที่พระคริสต์ทรงประสงค์ที่จะกระตุ้นให้เกิดขึ้น  

เพื่อพระองค์จะทรงให้ค�าสั่งสอนที่ชัดแจ้งมากย่ิงข้ึนได้ พระองค์ทรงอธิบาย 

อุปมาให้เขาเหล่านั้นฟัง ดังเช่นท่ีพระองค์ทรงยินดีท่ีจะอธิบายพระค�าของ 

พระองค์ให้ทุกคนที่แสวงหาพระองค์ด้วยความจริงใจ บรรดาผู้ท่ีศึกษาพระ 

วจนะของพระเจ้าด้วยจิตใจท่ีเปิดออกต่อการดลใจของพระวิญญาณบริสุทธิ ์

แล้ว จะไม่ตกอยู่ในความมืดในเร่ืองความหมายของพระธรรม  พระครสิต์ตรสั 

ว่า “ถ้าใครตัง้ใจประพฤตติามพระประสงค์ของพระองค์ คนนัน้ก็จะรู้ว่าค�าสอน 

นี้มาจากพระเจ้าหรือว่าเราพูดตามใจชอบเอง” ยอห์น 7:17 ทุกคนท่ีมาหา 

พระคริสต์เพื่อความเข้าใจในความจริงมากข้ึนจะได้รับความเข้าใจ พระองค์ 

จะทรงเปิดสิ่งล�้าลึกแห่งแผ่นดินสวรรค์แก่เขา และจิตใจท่ีต้องการความจริง 

จะเข้าใจความลึกลับนี้ด้วยใจ แสงสว่างแห่งสวรรค์จะฉายเข้าไปในวิหาร 

แห่งจิตวิญญาณ แล้วเขาก็จะเปิดเผยออกต่อหน้าผู ้อ่ืนดังเช่นแสงกล้า 

จากตะเกียงบนหนทางที่มืดมัว {COL 35.3} 

“มีผูห้ว่านคนหนึง่ออกไปหว่านพชื” ในประเทศแถบตะวันออก บ้าน 

เมืองไม่ค่อยสงบสุข มีภัยอันตรายจากเหตุการณ์รุนแรง จึงท�าให้ประชาชน 

ส่วนใหญ่ต้องอาศัยอยู่ภายในก�าแพงประตูเมือง คนท�านาต้องออกไปนอก 

ก�าแพงเมืองเพือ่ท�างานของตนทุกวนั ด้วยเหตนุีพ้ระคริสต์ผูห้ว่านแห่งสวรรค์ 

เสด็จออกไปเพื่อหว่าน พระองค์ทรงจากบ้านอันปลอดภัยและสงบ ทรงละ 

พระสิริท่ีมีอยู่ขณะด�ารงอยู่ร่วมกับพระบิดาก่อนสร้างโลก ทรงละยศถา 

บรรดาศักด์ิแห่งบัลลังก์ของจักวาล พระองค์ทรงออกไปในฐานะมนุษย์ท่ี 

ทนทุกข์และถูกทดลอง ทรงออกไปอย่างโดดเดี่ยวล�าพัง ทรงหว่านด้วยน�้าตา  

และรดด้วยพระโลหิตของพระองค์ เพื่อหว่านเมล็ดพืชแห่งชีวิตส�าหรับโลกท่ี 
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หลงหาย {COL 36.1} 

เช่นเดียวกัน ผู้รับใช้ของพระองค์จะต้องออกไปเพื่อหว่าน เม่ือ 

อับราฮัมได้รับการทรงเรียกให้เป็นผู้หว่านเมล็ดแห่งความจริงว่า “เจ้าจงออก 

จากดินแดนของเจ้า จากญาติพี่น้องของเจ้า จากบ้านบิดาของเจ้าไปยัง 

ดินแดนที่เราจะส�าแดงแก่เจ้า” ปฐมกาล 12:1 ท่านก็ “เดินทางออกไปโดย 

ไม่รู้ว่าจะไปท่ีไหน” ฮีบรู 11:8 เช่นเดียวกับอัครสาวกเปาโล ขณะท่ีก�าลัง 

อธิษฐานอยู่ในวิหารในกรุงเยรูซาเล็ม ข่าวของพระเจ้ามาบอกว่า “จงไปเถิด  

เราจะใช้เจ้าไปไกล ไปหาบรรดาคนต่างชาติ” กิจการ 22:21  ดังนั้นเพื่อ 

ติดตามพระคริสต์ ผู ้ที่ได้รับการทรงเรียกให้เข้าสนิทกับพระองค์จะต้อง 

ละท้ิงทุกส่ิง จะต้องตัดความสัมพันธ์เก่าให้ขาด ปล่อยแผนการในชีวิต  

ยกเลิกความหวังในโลกไป จะต้องหว่านเมล็ดด้วยการตรากตร�าและน�้าตา  

ท�าอย่างโดดเดี่ยวและด้วยความเสียสละ {COL 36.2} 

“ผู้หว่านนั้นก็หว่านพระวจนะ” พระคริสต์เสด็จมาเพื่อหว่านพระ 

วจนะแห่งความจริงในโลกนี้ ตั้งแต่มนุษย์พ่ายแพ้ในบาป ซาตานเที่ยวหว่าน 

เมล็ดแห่งความผิด มันเข้าควบคุมมนุษย์เป็นคร้ังแรกได้ก็โดยการพูดโกหก  

และมันยังคงท�างานของมันเพื่อโค่นล้มแผ่นดินของพระเจ้าบนโลกนี้และน�า 

มนุษย์ให้ไปอยู่ภายใต้อ�านาจของมัน พระคริสต์ผู้หว่านจากโลกท่ีเหนือกว่า 

เสด็จมาเพือ่หว่านเมล็ดแห่งความจริง พระองค์ผูท้รงเคยอยูท่่ามกลางคณะท่ี 

ปรกึษาของพระเจ้า ผูท้รงเคยสถติอยูอ่ภิสทุธสิถานในพลบัพลาของพระผูท้รง 

ชนม์เป็นนิตย์ ทรงน�ากฎเกณฑ์อันบริสุทธิ์แห่งความจริงมาสู่มนุษย์ นับ 

ตั้งแต่มนุษย์ล้มลง พระคริสต์ทรงเป็นผู้เผยความจริงต่อโลกนี้ด้วยพระองค ์

เอง โดยพระองค์เมล็ดท่ีไม่เปื่อยเน่าคือ “พระวจนะของพระเจ้าท่ีมีชีวิตและ

ด�ารงอยู”่ ได้ถ่ายทอดให้กับมนุษย์ 1 เปโตร 1:23 พระคริสต์ทรงหว่านเมล็ด

แห่งข่าวประเสริฐเป็นครั้งแรกเม่ือทรงสัญญากับมนุษย์ท่ีล้มลงในสวนเอเดน 
แต่อุปมาของผู้หว่านเป็นการกล่าวอย่างเจาะจงถงึการเสด็จมารับใช้ท่ามกลาง 

มนุษย์และพระราชกิจที่พระองค์เสด็จมาจัดตั้ง {COL 37.1} 

พระวจนะของพระเจ้าคือเมล็ด เมล็ดทุกเมล็ดมีหลักการของการ 

งอกภายในตัวของมันเอง ชีวิตของต้นไม้ก่อเกิดมาจากเมล็ด เช่นเดียวกัน  
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พระวจนะของพระเจ้ามีชีวิตอยู่ภายใน พระคริสต์ตรัสว่า “ถ้อยค�าที่เรากล่าว 

กับพวกท่านมาจากพระวิญญาณและเป็นชีวิต” ยอห์น 6:63 “ถ้าใครฟังค�า 

ของเราและวางใจผู้ทรงใช้เรามา คนนั้นก็มีชีวิตนิรันดร”์ ยอห์น 5:24 ค�าส่ัง 

ทุกค�าสั่ง ค�าสัญญาทุกค�าสัญญาของพระวจนะของพระเจ้ามีอ�านาจเพราะนี ่

คือชีวิตของพระองค์เอง ที่ท�าให้ค�าสอนนั้นเป็นจริงและพระสัญญานั้นส�าเร็จ  

ผู้ท่ีรับถ้อยค�าโดยความเชื่อก็ได้รับทั้งชีวิตและพระลักษณะนิสัยของพระเจ้า   

{COL 38.1} 

เมล็ดทุกเมล็ดให้ผลตามชนิดของมัน เม่ือหว่านเมล็ดภายใต้ 

สภาวการณ์ท่ีเหมาะสมก็จะก่อให้เกิดชีวิตภายในต้นพืชนั้น เม่ือรับเมล็ด 

แห่งพระวจนะท่ีไม่รู้จักเปื่อยเน่าเข้าไปในจิตใจโดยความเชื่อ ก็จะน�ามาซึ่ง 

อุปนิสัยและชีวิตท่ีละม้ายคล้ายคลึงกับพระลักษณะนิสัยและชีวิตของพระเจ้า 

{COL 38.2} 

บรรดาอาจารย์ของชาวอสิราเอลไม่ได้หว่านเมลด็แห่งพระวจนะของ 

พระเจ้า พระราชกิจของพระคริสต์ในฐานะอาจารย์ผู ้สอนความจริงนั้น 

แตกต่างอย่างชัดเจนเมื่อเทียบกับการสอนของอาจารย์ในสมัยของพระคริสต ์ 
พวกเขาสอนเรื่องของขนบธรรมเนียม ทฤษฎีและการคาดคะเนของมนุษย์  

บ่อยคร้ังพวกเขาเอาสิ่งท่ีมนุษย์สอนและบันทึกเก่ียวกับพระวจนะมาใช้แทน 

พระวจนะของพระเจ้า ค�าสอนของพวกเขาไม่มีอ�านาจทีจ่ะกระตุน้จติวญิญาณ 

ในขณะทีเ่นือ้เร่ืองค�าสอนและค�าเทศนาของพระคริสต์คือพระวจนะของพระเจ้า  
พระองค์ทรงโต้ผู้ซักถามด้วยถ้อยค�า “มีพระคัมภีร์เขียนไว้ว่า” มัทธิว 4:4  

“พระคัมภีร์ว่าอย่างไร” โรม 4:3 “ท่านอ่านแล้วเข้าใจอย่างไร” ลูกา 10:26  

ในทุกโอกาส เม่ือความสนใจเกิดข้ึนไม่ว ่ามาจากมิตรสหายหรือศัตรู  

พระองค์ทรงหว่านเมล็ดแห่งพระวจนะทุกคร้ัง พระองค์ผู้ทรงเป็นทางนั้น 

เป็นความจริงและเป็นชวีติ ทรงเป็นพระธรรมแห่งชวีติ ทรงชีไ้ปยงัพระคัมภร์ี 

และตรัสว่า “พระคัมภีร์นั้นเองเป็นพยานให้แก่เรา” และ “เริ่มต้นตั้งแต่โมเสส 

และบรรดาผู้เผยพระวจนะ” พระองค์ทรงเปิดเผยต่อหน้าสาวก “อธิบาย 

พระคัมภีร์ที่เล็งถึงพระองค์ทุกข้อให้เขาฟัง” ยอห์น 5:39 ลูกา 24:27 {COL 

38.3} 
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ผู้รับใช้ของพระคริสต์ควรกระท�าอย่างเดียวกัน ในทุกวันนี้เหมือน

เช่นกาลก่อน ความจริงอันส�าคัญแห่งพระวจนะของพระเจ้าถูกละเลยเพื่อให ้

ทฤษฎีที่มนุษย์แต่งขึ้นและการสันนิษฐานต่างๆ เข้าแทนท่ี ศาสนาจารย์ 

ผู้ประกาศข่าวประเสริฐหลายคนไม่ได้ยอมรับพระคัมภีร์ทุกตอนว่าเป็น 

พระธรรมที่ได้รับการดลใจ บุคคลที่เฉลียวฉลาดคนหนึ่งอาจปฏิเสธข้อความ 

ตอนหนึ่ง อีกคนอาจสงสัยในอีกตอนหนึ่ง เขาต่างยกความคิดเห็นของตนไว้ 

เหนือพระวจนะและพระคัมภีร์ซึ่งเขาสอนนั้นตั้งอยู่บนอ�านาจของตนเอง  

ความจริงแห่งพระเจ้าถูกท�าลายไป ดังนั้นเมล็ดแห่งความไม่ซื่อสัตย์จึงถูก 

หว่านให้แพร่กระจายไปท�าให้ผู ้คนสับสนและไม่ทราบว่าควรเชื่อเร่ืองใด  

มีความเชื่อหลายอย่างที่สมองของเราไม่มีสิทธิ์รับมาพิจารณา ในสมัยของ 

พระคริสต์พวกครูอาจารย์ใช้อ�านาจ ใช้ข้อความหลายส่วนของพระคัมภีร์ 

มาเป็นโครงสร้างค�าสอนที่ล�้าลึก เนื่องจากค�าสอนอันเรียบง่ายของพระเจ้า 

กล่าวโทษการกระท�าของพวกตน พวกเขาจึงพยายามท�าลายอ�านาจนี้เสีย  

สิ่งเดียวกันนี้ก�าลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน พระธรรมของพระเจ้าถูกกระท�าให้ดู 

ลึกลับและไม่กระจ่าง เพื่อที่จะเป็นข้อแก้ตัวในการละเมิดพระบัญญัติของ 

พระองค์ พระคริสต์ทรงต�าหนิการประพฤติเช่นนี้ในสมัยของพระองค ์ 
พระองค์ทรงสอนว่าทุกคนเข้าใจพระวจนะของพระเจ้าได้ พระองค์ทรง 

เน้นว่าพระคัมภีร์เป็นความจริงที่ปราศจากข้อกังขา และเราก็ควรท�าเช่น

เดียวกัน พระคัมภีร์ควรจะได้รับการน�าเสนอในฐานะเป็นพระวจนะของ 

พระเจ้าผู้ไม่มีขอบเขตจ�ากัด เป็นจุดสิ้นสุดของบรรดาข้อโต้แย้งทั้งหลาย  

และเป็นรากฐานของความเชื่อทั้งปวง {COL 39.1} 

พระคัมภีร์ถูกปล้นอ�านาจไปเสียและเห็นผลลัพธ์แห่งความตกต�่า 

ในชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณ ในค�าเทศนาจากธรรมาสน์หลายแห่งในปัจจุบัน  
ไม่มีการแสดงถึงส่ิงที่เก่ียวกับสวรรค์อันจะปลุกจิตส�านึกและน�าชีวิตมาสู ่

จิตวิญญาณ ผู้ฟังไม่สามารถกล่าวว่า “ใจเราเร้าร้อนภายในเม่ือพระองค์ตรัส 

ตามทาง และเม่ือทรงอธิบายพระคัมภีร์ให้เราฟังไม่ใช่หรือ” ลูกา 24:32 มี 

หลายคนร้องหาพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่ เฝ้าหวังรอคอยการสถิตอยู่ด้วย 

ของพระองค์ แม้ว่าทฤษฎีทางปรัชญาหรือวรรณกรรมจะล�้าเลิศเพียงใดก็ 
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ดับความกระหายของจิตใจไม่ได้ การอ้างอิงและการค้นคว้าของมนุษย์นั้น 

เป็นส่ิงท่ีไร้ค่า จงให้พระวจนะของพระเจ้าตรัสกับมนุษย์ จงให้ผู้ท่ีเคยได้ยิน 

แต่เพยีงธรรมเนยีมประเพณแีละทฤษฎีและค�าสอนของมนษุย์ฟังพระสรุเสยีง 

ของพระองค์ อันเป็นถ้อยค�าของพระองค์ซึ่งสร้างชีวิตใหม่ที่จะน�าไปสู่ชีวิต 

นิรันดร์ได้ {COL 40.1} 

หลักส�าคัญอันเป็นที่โปรดปรานของพระคริสต์คือ ความอ่อนโยน 

ของพ่อและพระคุณอันเอนกอนนัต์ของพระบิดาเจ้า พระองค์ทรงใช้เวลาอย่าง 

มากย่ิงในเร่ืองความบริสุทธิ์ของพระอุปนิสัยและพระบัญญัติของพระองค์  

ทรงส�าแดงพระองค์เองแก่ประชาชนว่าทรงเป็นทางนั้น เป็นความจริง และ 

เป็นชีวิต จงให้สิ่งเหล่านี้เป็นหลักส�าคัญของผู้รับใช้พระคริสต์ จงเสนอความ 

จริงตามท่ีควรจะเป็นในพระเยซคูริสต์ จงอธบิายข้อบังคบัของพระบัญญัตแิละ 

พระกิตตคุิณอย่างชดัเจน จงประกาศให้ผูค้นทราบถงึชวิีตการควบคุมตนเอง 

และการเสียสละ การถ่อมตน และการวายพระชนม์ของพระคริสต์ การเป็น 

ขึ้นจากความตายและการเสด็จสู่สวรรค์ของพระองค์ การเสนอความแทน 

มนุษย์ต่อหน้าพระบัลลังก์ของพระเจ้า และพระสัญญาของพระองค์ที่ว่า “เรา 

จะกลับมาอีกและรับท่านไปอยู่กับเรา” ยอห์น 14:3  {COL 40.2} 

เราควรประพฤติตามแบบอย่างของพระคริสต์แทนการอภิปรายใน 

ทฤษฎีทีผ่ดิๆ หรือพยายามต่อสูป้ฏิปักษ์ของข่าวประเสริฐ จงให้ความจรงิอนั 

สดใหม่จากขุมทรัพย์ของพระเจ้าฉายเข้าไปในชีวิต “จงประกาศพระวจนะ”  

“หว่านอยู่ข้างห้วงน�้าทั้งปวง” “จงท�าอย่างขะมักเขม้นท้ังในขณะที่คนสนใจ 

และไม่สนใจ” “ให้คนที่มีถ้อยค�าของเรากล่าวถ้อยค�าของเราอย่างสุจริต  
เพราะฟางข้าวจะเปรียบอะไรกับข้าวได้ พระยาห์เวห์ตรัสดังนี้แหละ” “พระ

ด�ารัสทุกค�าของพระเจ้าพิสูจน์แล้วว่าจริง...อย่าเพิ่มอะไรเข้ากับพระวจนะ 

ของพระองค์ เกรงว่าจะทรงต�าหนิเจ้าและทรงตัดสินว่าเจ้าพูดมุสา” 2  

ทิโมธี 4:2 อิสยาห์ 32:20 เยเรมีย์ 23:28 สุภาษิต 30:5, 6 {COL 40.3} 

“ผูท่ี้หว่านนัน้ก็หว่านพระวจนะ” มาระโก 4:14 หลักการอนัยิง่ใหญ่ 

ซ่ึงควรเป็นพื้นฐานของงานการศึกษาทั้งปวงได้น�ามาแสดงให้เห็นไว้ในท่ีนี้  

“เมล็ดพืชหมายถึงพระวจนะของพระเจ้า” ลูกา 8:11 แต่โรงเรียนหลายแห่ง 
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ในปัจจุบันละเลยพระวจนะของพระเจ้า วิชาอื่นๆ ครอบง�าความคิด ระบบ 

การศึกษาส่วนใหญ่บรรจุการศึกษาของผู้เขียนท่ีไม่ใช่ผู้เชื่อ ความสงสัยถูก 

สอดแทรกเข้าไปในหนังสือเรียน การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ท�าให้ความคิด 

ไขว้เขวไป เพราะการค้นพบต่างๆ ถกูแปลความอย่างไม่ถกูต้องและบิดเบอืน  

มีการเปรียบเทียบพระวจนะของพระเจ้ากับค�าสอนทางวิทยาศาสตร์ท่ีสมมติ 

ขึ้น ท�าให้พระวจนะดูเหมือนว่าขาดความถูกต้องและน่าเชื่อถือ ด้วยเหตุนี ้

เองมีการปลูกเมล็ดแห่งความสงสัยในความนึกคิดของเยาวชน และเมื่อเวลา 

แห่งการทดลองมาถงึเมลด็นีจ้งึงอกขึน้ เม่ือความเชือ่ในพระวจนะของพระเจ้า 

สูญหายไป จิตวิญญาณก็ปราศจากผู้น�าและเครื่องคุ้มกัน เยาวชนถูกน�าไปสู ่

หนทางที่เหินห่างพระเจ้าและชีวิตนิรันดร์  {COL 41.1} 

เร่ืองส่วนใหญ่เหล่านี้มีผลมาจากความช่ัวร้ายที่แพร่หลายในโลก 

ทุกวันนี้ เม่ือมนุษย์ละเลยพระโอวาทของพระเจ้า จะท�าให้เกิดการปฏิเสธ 

อ�านาจการยับย้ังตัณหาชั่วของจิตใจ มนุษย์หว่านสิ่งท่ีเก่ียวกับเนื้อหนังและ 

เขาก็จะเก็บเกี่ยวความชั่วร้ายจากเนื้อหนังนั้น {COL 41.2} 

สภาพอย่างนี้ท�าให้สมองอ่อนแอและด้อยประสิทธิภาพ เม่ือสมอง 

หนัออกจากพระวจนะของพระเจ้าไปรับส่ิงทีแ่ต่งโดยมนษุย์ท่ีไม่ได้รับการดลใจ  

จะท�าให้ความคิดล้าหลังและด้อยคณุค่า ความคิดไม่ได้สมัผสักับหลักการแห่ง 

ความจริงอันเจริญเป็นนิตย์ที่มีความลึกซึ้งและกว้างไกล ความเข้าใจจะปรับ 

ตัวเองเข้ากับสิ่งที่คุ้นเคย และเมื่อใช้เวลาให้กับสิ่งที่ไร้ค่าเหล่านั้น ก็จะท�าให้ 

ความคิดท่ีดีงามอ่อนแอและอ่อนก�าลังลง และต่อมาอีกไม่นานก็จะเจริญขึ้น 

ไม่ได้ {COL 41.3} 

สิง่ทัง้ปวงเหล่านีค้อืการศกึษาทีผ่ดิ หน้าทีข่องครคืูอสอนให้เยาวชน 

มีความคิดยึดม่ันอยู่กับความจริงแห่งพระวจนะที่ได้รับการดลใจ นี่คือการ 

ศึกษาที่จ�าเป็นต่อชีวิตนี้และชีวิตหน้า {COL 41.4} 

อย่าเข้าใจว่าส่ิงนี้จะขัดขวางการศึกษาศาสตร์ในด้านต่างๆ หรือ 

ท�าให้มาตรฐานการศึกษาต�่าลง ความรู้ในเรื่องของพระเจ้าเป็นความรู้ท่ี 

สูงเทียบเท่าสวรรค์และกว้างไกลดุจห้วงจักรวาล ไม่มีส่ิงใดท่ีมีคุณค่าและ 

ทรงพลังเทียบเท่าการศึกษาในหลักการอันยิ่งใหญ่ซึ่งมีผลต่อชีวิตช่ัวนิรันดร์
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ของเรา จงให้เยาวชนเพียรพยายามรับความจริงซึ่งประทานมาจากพระเจ้า 

ท่ีจะส่งผลให้ความคิดของเขาเติบโตและขยายออกอย่างเต็มก�าลัง ส่ิงนี้จะ 

น�าพาให้ผู้ท่ีศึกษาทุกคนซึ่งปฏิบัติตามเข้าสู่ความรู้ ความคิดท่ีกว้างไกล  

และท�าให้เขาได้คลังสมบัติแห่งปัญญาที่ไม่เสื่อมสลาย  {COL 42.1} 

การศึกษาที่ได้มาจากการค้นคว้าพระคัมภีร์นั้นคือความรู้ในแนว 

ปฏิบัติของแผนการแห่งความรอด การศึกษาดังกล่าวจะน�าพระฉายาของ 

พระเจ้าคืนสู่วิญญาณจิต จะเสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นเกราะความคิด 

เสริมป้องกนัการทดลอง และท�าให้ผูท่ี้เรยีนรูมี้ความเหมาะสมทีจ่ะเป็นผูท้�างาน 

ร่วมกับพระคริสต์ในภารกิจที่เต็มไปด้วยพระเมตตาของพระองค์ต่อชาวโลก  

ท�าให้เขาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวในสวรรค์และตระเตรียมเขาเพื่อเข้ารับ 

ส่วนแบ่งมรดกของผู้ชอบธรรมในความสว่าง {COL 42.2} 

แต่ผู้สอนความจริงอันศักด์ิสิทธิ์แบ่งบันได้เฉพาะสิ่งท่ีเขาเรียนรู้มา 

โดยประสบการณ์ของเขาเองเท่านั้น “ผู้หว่านพืช หว่านเมล็ดของเขา”  พระ 

คริสต์ทรงสั่งสอนความจริงเพราะพระองค์ทรงเป็นความจริง ความคิดของ 

พระองค์เอง พระลักษณะอุปนิสัยของพระองค์และประสบการณ์ชีวิตของ 

พระองค์ล้วนแต่แฝงอยู่ในค�าสอนของพระองค์ ด้วยเหตุนี้ผู ้รับใช้ของ 

พระองค์ท่ีส่ังสอนพระวจนะจะต้องให้ค�าสั่งสอนนั้นเป็นของตนเองด้วย 

ประสบการณ์ของตัวเขาเอง พวกเขาจะต้องเรียนรู้ว่าการให้พระคริสต์เป็น 

ผู้ประสิทธิ์ประสาทสติปัญญาและความชอบธรรม การช�าระให้บริสุทธิ์และ 

การไถ่ให้รอดนั้นคืออะไร ในการประกาศพระธรรมของพระเจ้าแก่ผู้อ่ืนนั้น  

เขาไม่ควรท�าให้ดูเหมือนว่าเป็นเพียงสิ่งสมมติขึ้นหรือความน่าจะเป็น  

พวกเขาควรประกาศเหมือนกับอัครสาวกเปโตรว่า “เราไม่ได้คล้อยตาม 

นิยายท่ีแต่งข้ึนอย่างชาญฉลาด เม่ือเราได้ประกาศให้พวกท่านทราบถึง 

ฤทธานุภาพและการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของ 

เราทั้งหลาย แต่เราเป็นสักขีพยานถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์” 2 เปโตร  

1:16 ผู้รับใช้ของพระคริสต์และครูผู้สอนทุกคนควรจะกล่าวได้เช่นเดียวกับ 

อัครทูตยอห์นผู้เป็นที่รักว่า “ชีวิตที่ว่านี้ปรากฏข้ึน เราได้เห็นและเป็นพยาน 

และประกาศชีวิตนิรันดร์นี้กับพวกท่าน เป็นชีวิตที่ด�ารงอยู่กับพระบิดาและ 
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มาปรากฏแก่เรา” 1 ยอห์น 1:2 {COL 43.1} 

ดินที่อยู่ตามหนทาง
หลกัส�าคญัของอปุมาเร่ืองผูห้ว่านนัน้อยู่ท่ีดินซึง่ส่งผลต่อการเตบิโต 

ของเมล็ดที่หว่านไป โดยอุปมานี้ แท้ที่จริงแล้วพระคริสต์ทรงประสงค์ให ้

ผูฟั้งเข้าใจว่า ท่านไม่ควรวิพากษ์วิจารณ์พระราชกิจของพระองค์หรือหมกมุ่น

อยู่กับความผิดหวัง เพราะงานนั้นไม่เป็นไปอย่างท่ีท่านคิดไว้ เป็นการ 

กระท�าท่ีไม่ปลอดภัย ปัญหาท่ีส�าคัญที่สุดส�าหรับท่านคือ ท่านปฏิบัติต่อ 

ถ้อยค�าของเราอย่างไร ชีวิตนิรันดร์ในบ้ันปลายของท่านขึ้นอยู่กับการ 

ตอบรับหรือปฏิเสธถ้อยค�าเหล่านี้ของเรา  {COL 43.2} 

พระองค์ทรงอธิบายถึงเมล็ดท่ีตกลงข้างทางว่า “เม่ือใครได้ยินค�า 

บอกเล่าเร่ืองแผ่นดินพระเจ้าแต่ไม่เข้าใจ มารร้ายก็มาฉวยเอาส่ิงท่ีหว่าน 

ในใจเขานั้นไปเสีย นั่นแหละได้แก่พืชซึ่งหว่านตกริมหนทาง” มัทธิว 13:19  

{COL 44.1} 

เมล็ดพืชที่ตกตามหนทางหมายถึงพระวจนะของพระเจ้าท่ีตกลง 

บนจิตใจของผู้ที่ไม่ตั้งใจฟัง ด่ังทางเดินที่ถูกใช้งานอย่างหนัก ถูกเท้าของ 

คนและสัตว์เหยียบย�่า จิตใจที่กลายเป็นทางหลวงของโลก ทั้งความ 

สนุกสนานและความผิดบาป ชีวิตที่ซึมซับแต่เป้าหมายที่เห็นแก่ตัวและ 

ตัณหาชั่ว จึงท�าให้ “ใจด้ือร้ันไปเพราะการล่อลวงของบาป” ฮีบรู 3:13  

ความสามารถฝ่ายจิตวิญญาณเป็นอัมพาตไป มนุษย์ได้ยินพระวจนะแต ่

หาเข้าใจไม่ พวกเขามองไม่เห็นว่าพระวจนะกล่าวถึงตนเอง เขาไม่ได้ 

ตระหนักถึงความต้องการหรืออันตรายของตนเอง ไม่เข้าใจถึงความรักของ

พระคริสต์และคนเหล่านี้มองข้ามข่าวประเสริฐแห่งพระคุณว่าเป็นส่ิงที ่

ไม่เกี่ยวข้องกับตนเอง {COL 44.2} 

ซาตานเป็นเหมือนฝูงนกท่ีเตรียมพร้อมเพื่อจิกกินเมล็ดพืชจาก 

ข้างทาง เตรียมพร้อมท่ีจะฉกพืชแห่งความจริงจากจิตใจ มันกลัวว่าพระ 
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วจนะของพระเจ้าอาจจะปลุกคนที่สะเพร่าให้ตื่นขึ้น และก่อให้เกิดผลใน 

จิตใจที่แข็งกระด้าง ซาตานและพรรคพวกของมันร่วมอยู่ในท่ีท่ีมีการชุมนุม

ประกาศข่าวประเสริฐ ขณะที่ทูตสวรรค์พยายามประทับพระวจนะของ 

พระเจ้าลงบนจิตใจคนเหล่านั้น ศัตรูก็คอยเฝ้าระวังที่จะท�าให้พระธรรมนั้น 

ไม่บังเกิดผล ด้วยความเพียรพยายามที่เท่าเทียมกับความชั่วร้ายของมัน  

มันพยายามหันเหการท�างานของพระวญิญาณของพระเจ้า ขณะท่ีพระคริสต์

ทรงเรียกร้องจิตวิญญาณด้วยความรักของพระองค์ ซาตานพยายามหันเห

ความสนใจของผู ้ท่ีได้รับการดลใจให้แสวงหาพระผู ้ช่วยให้รอด มันใช้ 

แผนการทางโลกชักชวนความนึกคิด มันกระตุ้นให้เกิดการติเตียน หรือ 

ปลูกฝังความระแวงสงสัยและความไม่เชื่อ การใช้ภาษาหรือกิริยาท่าทาง 

ของผู้พูดไม่เป็นท่ีน่าพอใจของผู้ฟัง และพวกเขาก็ไปเอ่ยถึงจุดบกพร่อง 

เหล่านี้อยู่เสมอ ด้วยเหตุนี้ความจริงที่พวกเขาต้องการและท่ีพระเจ้าทรง 

กรุณาประทานให้จึงฝังอยู่ได้ไม่นาน {COL 44.3} 

ซาตานมีผูช่้วยจ�านวนมาก หลายคนทีอ้่างตวัว่าเป็นคริสเตยีนก�าลัง 

ช่วยผูท้ดลองฉกเมล็ดแห่งความจรงิไปจากจติใจของคนทัง้หลาย มีหลายคน 

ที่ฟังพระวจนะของพระเจ้าแล้วน�ากลับบ้านไปติเตียน พวกเขาตัดสินความ 

ค�าเทศนาเหมือนกับตัดสินถ้อยค�าของนักปาฐกถาหรือนักพูดทางการเมือง  

ข่าวสารซึ่งควรจะถือว่าเป็นพระวจนะของพระเป็นเจ้ากลับได้รับการวิจารณ์ 

ถากถางอย่างไม่เคารพหรืออย่างเหน็บแนม มีการกล่าวถึงอุปนิสัย ความ 

นึกคิดและการกระท�าของศิษยาภิบาลผู้รับใช้และความประพฤติของเพื่อน 

สมาชิกโบสถ์อย่างเสรี มีการตัดสินความอย่างรุนแรง การซุบซิบนินทา 

ซ�้าแล้วซ�้าอีก โดยเฉพาะต่อหน้าผู้ที่ยังไม่ได้กลับใจ บ่อยคร้ังสิ่งเหล่านี้ออก 

จากปากของผู้ปกครองต่อหน้าลูกๆ ของตนเอง ความเคารพท่ีมีให้กับผู ้

ส่ือข่าวของพระเจ้าและความย�าเกรงต่อข่าวสารถูกท�าลายไป และหลายคน 

ได้รับการสั่งสอนให้เคารพนับถือพระวจนะของพระเจ้าอย่างไม่จริงจัง {COL 

45.1} 

ด้วยเหตนุี้ หนุม่สาวหลายคนในบ้านของผูอ้้างตนว่าเป็นคริสเตยีน  

จึงได้รับการสั่งสอนให้เป็นผู้ที่ไม่มีความเชื่อ ผู้ปกครองกลับสงสัยว่าท�าไม 
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บุตรของตนจึงมีความสนใจในพระกิตติคุณน้อยนัก และท�าไมพวกเขาพร้อม 

ที่จะสงสัยความจริงของพระคัมภีร์เสมอ พวกเขาต่างพากันฉงนใจว่าท�าไม 

การชักจูงให้ประพฤติตามศีลธรรม และศาสนาถึงยากนักหนา พวกเขามอง 

ไม่เห็นว่าแท้ที่จริงแล้วตัวอย่างของเขาเองที่ท�าให้จิตใจของบุตรหลานของ 

ตนแข็งกระด้าง เมล็ดพืชที่ดีนั้นไม่มีที่จะหยั่งรากลงและซาตานก็มาฉวยไป

เสีย {COL 46.1} 

ตามทางที่เป็นพื้นหิน
“เมล็ดพืชซึ่งหว่านตกในที่ดินซึ่งมีพื้นหินนั้น ได้แก่บุคคลที่ได้ยิน 

พระวจนะแล้วก็รับทนัทีด้วยความยินดี แต่ไม่มีรากลกึในตวัจงึทนอยูช่ัว่คราว  

และเมื่อเกิดการยากล�าบาก หรือการข่มเหงต่างๆ เพราะพระวจนะนั้น เขาก ็

เลิกเสียในทันทีทันใด” มัทธิว 13:20-21 {COL 46.2} 

เมล็ดพืชที่หว่านตกลงบนที่มีหินเนื้อดินตื้น พืชนั้นงอกขึ้นเร็วแต ่

รากชอนไชผ่านก้อนหินเพื่อดูดซึมอาหารมาเล้ียงตัวเองไม่ได้ ต่อมาไม่นาน 

ก็เหี่ยวเฉาไป คนจ�านวนมากแสดงตนเป็นผู ้รับเชื่อศาสนาจัดเป็นผู ้ฟัง 

ประเภทพื้นดินที่มีหิน เหมือนเช่นก้อนหินที่ซ่อนอยู่ใต้พื้นดิน ความเห็น 

แก่ตวัของจติใจตามธรรมชาตก็ิซ่อนอยูใ่ต้ความต้องการและความทะเยอทะยาน 

อันดี ความรักตนเองไม่ได้ถูกควบคุม พวกเขามองไม่เห็นความผิดอย่าง 

มหันต์ของบาปและจิตใจไม่ได้ถ่อมลงภายใต้ความรู้สึกผิด คนกลุ่มนี้รับเชื่อ 

ง่ายและดูเหมือนว่ากลับใจจรงิๆ แต่พวกเขานบัถอืศาสนาเพยีงผวิเผนิเท่านัน้  

{COL 46.3} 

มนุษย์พลาดล้มไม่ใช่เพราะพวกเขายอมรับพระวจนะโดยเร็วหรือ 

เพราะมีความชื่นชมยินดีในพระวจนะ ในทันทีที่มัทธิวได้ยินเสียงเรียกของ 

พระผู้ช่วยให้รอด เขาลุกขึ้นละทิ้งทุกสิ่งติดตามพระองค์ไป พระเจ้าทรง 

ปรารถนาให้เรารบัพระวจนะทนัททีีเ่ข้ามาสู่จติใจของเรา และการรับพระวจนะ 

ด้วยความยินดีเป็นสิ่งที่ถูกต้อง “จะมีความชื่นชมยินดีในสวรรค์เรื่องคนบาป 

คนเดียวท่ีกลับใจใหม่” ลูกา 15:7 และมีความยินดีในจิตใจของผู ้ท่ีเช่ือ 
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พระคริสต์ แต่ผู้ซึ่งอุปมากล่าวถึงว่าได้รับพระวจนะในทันใด ไม่ได้ค�านึงถึง 

ราคา เขาไม่ได้ค�านึงถึงสิ่งที่พระวจนะของพระเจ้าก�าหนดให้เขาท�า เขาไม่ได ้

น�าพระวจนะมาส่องเทียบกับอุปนิสัยทั้งหมดในชีวิตของเขา และยอมเต็มใจ 

ให้พระวจนะเป็นผู้ควบคุม {COL 46.4} 

รากของพืชเจาะไชลึกลงสู่พื้นดินจนถูกปิดบังจากสายตาภายนอก  

เป็นส่วนหล่อเล้ียงชีวิตของพืช เช่นเดียวกับชีวิตคริสเตียน เม่ือจิตวิญญาณ 

เข้าสนทิกับพระคริสต์โดยความเชือ่ทีม่องด้วยตาไม่เหน็ ชวีติฝ่ายจติวญิญาณ 

ก็ได้รับการหล่อเล้ียง แต่ผู ้ฟังแบบดินที่มีหินพึ่งในตนเองแทนท่ีจะพึ่งใน 

พระคริสต์ พวกเขาวางใจในการประพฤติและความรู้สึกท่ีดีของเขาเอง และ 

เข้มแข็งในความชอบธรรมของตนเอง พวกเขาไม่เข้มแข็งในพระผู้เป็นเจ้า 

และพระก�าลังอ�านาจของพระองค์ คนเช่นนี้ “ไม่มีรากลึกในตัว” มัทธิว 13:21  

เพราะเขาไม่ได้ติดสนิทกับพระคริสต์ {COL 47.1} 

ดวงอาทิตย์ร้อนแรงในฤดูร้อนท่ีช่วยเพิ่มความแข็งแรงและท�าให ้

เมล็ดพืชเติบโตเต็มที่นั้นท�าลายต้นพืชที่ไม่มีรากหยั่งลึก ด้วยเหตุนี้ผู้ที่ “ไม่ม ี

รากลึกในตัว จึงทนอยู่ชั่วคราว” แต่ “เมื่อเกิดการยากล�าบากหรือการข่มเหง 

ต่างๆ เพราะพระวจนะนั้น เขาก็เลิกเสียในทันทีทันใด” มัทธิว 13:21 มีคน 

จ�านวนมากรับข่าวประเสริฐเพียงเพื่อเป็นวิถีท่ีจะหลบให้พ้นจากความทุกข ์

แทนท่ีจะเพื่อให้หลุดพ้นจากบาป พวกเขามีความชื่นชมยินดีเพียงชั่วระยะ 

เวลาหนึง่เพราะคดิว่าศาสนาจะปลดเขาจากความยากล�าบากและปัญหา เม่ือ 

ชีวิตยังคงราบรื่น พวกเขาก็ดูเหมือนเป็นคริสเตียนที่เสมอต้นเสมอปลาย แต ่

เม่ือมีการทดลองอย่างจริงจงัเขากล้็มลง พวกเขารับค�าตเิตยีนเพราะพระนาม 

ของพระคริสต์ไม่ได้ เม่ือพระวจนะของพระเจ้าเปิดเผยให้เห็นถึงบาปที่เขา 

ยังรักอยู่หรือต้องการให้เขารู้จักบังคับตัวเองหรือเสียสละ เขาก็รู้สึกขุ่นเคือง  

ส�าหรับเขาแล้วการจะเกิดความเปลี่ยนแปลงยิ่งใหญ่ในชีวิตของตนเองกลาย 

เป็นภาระมากเกินไป เขามองไปยังความทุกข์ยากล�าบากและการทดสอบใน 

ปัจจุบันและลืมคิดถึงชีวิตนิรันดร์ในภายภาคหน้า ดังเช่นสาวกที่จากพระ 

เยซูไป พวกเขาพร้อมท่ีจะกล่าวว่า “ค�าสอนเร่ืองนี้ยากนักใครจะรับได้”  

ยอห์น 6:60 {COL 47.2}
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คนจ�านวนมากอ้างว่าตนเป็นผูรั้บใช้พระเจ้า แต่กลับไม่มีประสบการณ์ 

ความรู้กับพระองค์ ความต้องการที่จะท�าตามน�้าพระทัยของพระองค์ของ 

พวกเขาตัง้อยู่บนความประสงค์ของตนเอง ไม่ได้ตัง้อยูบ่นรากฐานการกลบัใจ 

โดยพระวญิญาณบรสิทุธิ ์ ความประพฤตขิองเขาไม่สอดคล้องกับบญัญตัขิอง 

พระเจ้า พวกเขาอ้างว่าได้รับพระคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอด แต่กลับขาด 

ความเชือ่ว่าพระองค์จะประทานก�าลังให้พวกเขาเอาชนะบาป  คนเหล่านีไ้ม่มี 

ความสัมพันธ์เป็นการส่วนตัวกับพระผู้ช่วยให้รอดผู้ทรงพระชนม์อยู่ และ 

อุปนิสัยของพวกเขาก็มีความบกพร่องออกมาให้เห็น ซึ่งเป็นความบกพร่อง 

ทั้งที่เกิดจากทางพันธุกรรมและที่เกิดจากการสั่งสมมา  {COL 48.1}

เป็นเร่ืองหนึ่งที่จะยอมรับว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นสื่อตัวแทน 

ทั่วไป และเป็นคนละเรื่องท่ีจะยอมให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ท�าหน้าท่ีของการ 

ตักเตือนเชิญชวนให้กลับใจ หลายคนรู้สึกห่างเหินจากพระเจ้า ตระหนักถึง 

การตกเป็นทาสของตนเองและบาป พวกเขาลงแรงเพือ่ปฏิรูปแต่ไม่น�าตวัเอง 

ไปตรึงกางเขน พวกเขาไม่ยอมมอบถวายตนเองไว้ให้อยู่ในพระหัตถ์ของ 

พระคริสต์ แสวงหาก�าลังจากเบ้ืองบนเพื่อท�าตามน�้าพระทัยของพระเจ้า  

พวกเขาไม่ยอมรับการปั้นแต่งให้เป็นไปตามพระลักษณะของพระเจ้า พวก 

เขาเพียงยอมรับโดยทั่วไปถึงความบกพร่องของตนแต่พวกเขาไม่ยอมที่จะ

ละทิ้งบาปที่เฉพาะเจาะจง ทุกคร้ังเม่ือกระท�าผิด ธรรมชาติแห่งความเห็น 

แก่ตัวเดิมๆ ก็แข็งแกร่งขึ้น {COL 48.2}

ความหวังเดียวส�าหรับจิตวิญญาณเหล่านี้คือ การตระหนักด้วย 

ตัวเองถึงความจริงของพระด�ารัสของพระคริสต์ต่อนิโคเดมัสที่กล่าวว่า “พวก 

ท่านต้องเกิดใหม่” “ถ้าคนใดไม่ได้เกิดใหม่ คนนั้นไม่สามารถเห็นแผ่นดิน 

ของพระเจ้า” ยอห์น 3:7, 3  {COL 48.3} 

ความบริสทุธิท่ี์แท้จริงคือการถวายท้ังตวัรับใช้พระราชกิจของพระเจ้า  

น่ีคือเง่ือนไขการด�าเนินชีวิตคริสเตียนที่แท้จริง พระคริสต์ทรงเรียกหา 

การถวายทั้งตัว การรับใช้อย่างหมดใจ พระองค์ทรงประสงค์ให้เรามอบถวาย 

ใจ ความคิด จิตวิญญาณและพละก�าลังทั้งหมดแก่พระองค์ จะต้องไม่ยึดม่ัน 

ในอัตตา ผู้ที่ด�ารงชีวิตอยู่เพื่อตัวเองไม่ได้เป็นคริสเตียน {COL 48.4}
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ความรักจะต้องเป็นหลักการของการประพฤติ ความรักเป็น 

หลกัการพืน้ฐานการปกครองของพระเจ้าในสวรรค์และบนโลก และสิง่นีจ้ะต้อง 

เป็นรากฐานแห่งอุปนิสัยของคริสเตียน เป็นสิ่งเดียวที่รักษาเขาให้ม่ันคงอยู่  

เป็นสิ่งเดียวที่ท�าให้เขาเผชิญกับความทุกข์ยากและการทดลอง {COL 49.1}

ความรักนั้นย่อมแสดงออกในการเสียสละ แผนการแห่งการไถ่ตั้ง 

อยู่บนพื้นฐานของการเสียสละ เป็นการเสียสละที่ลึกและกว้างและสูงจนไม่ 

สามารถวัดได้ พระคริสต์ประทานทุกสิง่ส�าหรับเราและทุกคนทีย่อมรับพระองค์ 

ก็พร้อมที่จะเสียสละทุกสิ่งเพื่อพระผู้ไถ่ให้รอดของพวกเขา การระลึกถึงการ 

ถวายเกียรติและพระสิริของพระองค์จะต้องมาก่อนสิ่งอื่นใด  {COL 49.2}

ถ้าเรารักพระเยซูเราย่อมรักที่จะด�าเนินชีวิตเพื่อพระองค์ ทูลถวาย 

ขอบคุณพระองค์และท�างานรับใช้พระองค์ ภาระจะเบา เพื่อเห็นแก่พระองค์  

เราย่อมปรารถนาความเจ็บปวดและความยากล�าบากและความเสียสละ เรา 

ย่อมมีความเห็นใจในพระประสงค์ของการน�าความรอดมาสู่มวลมนุษย์ เรา 

ควรรู้สึกเช่นเดียวกับพระองค์ท่ีอยากเห็นจิตวิญญาณเหล่านั้นได้รับการช่วย

เหลือ {COL 49.3}

น่ีคือศาสนาของพระคริสต์ สิ่งอื่นท่ีน้อยไปกว่านี้ย่อมเป็นการ 

หลอกลวง ไม่มีทฤษฎีแห่งความจริงใดๆ หรือการแกล้งท�าตัวให้ดูเหมือนว่า 

เป็นผู้ติดตามของพระคริสต์ที่จะช่วยจิตวิญญาณให้รอดได้ เราจะเป็นคนของ 

พระคริสต์ไม่ได้จนกว่าเราจะมอบชีวิตทั้งหมดถวายพระองค์ การถวายจิตใจ 

เพียงครึ่งเดียวของชีวิตคริสเตียน ท�าให้มนุษย์มีความไม่ม่ังคงในเป้าหมาย 

และเปล่ียนแปลงไปตามความปรารถนา ความพยายามท่ีจะท�าทุกอย่างเพื่อ 

ตัวเองและรับใช้พระคริสต์ในขณะเดียวกันท�าให้บุคคลผูน้ัน้กลายเป็นผูฟั้งท่ีมี 

หินมากบนดินและเขาจะทนไม่ได้เมื่อเกิดการทดสอบ {COL 50.1}

กลางหนาม
“และเมล็ดซึ่งหว่านกลางหนามนั้นได้แก่บุคคลที่ได้ฟังพระวจนะ  

แต่ความกงัวลของโลกและการล่อลวงของทรัพย์สมบัตริดัพระวจนะนัน้เสียจงึ
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ไม่เกิดผล” มัทธิว 13:22 {COL 50.2}

บ่อยคร้ังเมล็ดข่าวประเสริฐตกลงสู่พื้นท่ีมีหนามและหญ้าท่ีมีพิษ 

และหากหัวใจมนุษย์ไม่เปล่ียนแปลงในด้านศีลธรรม หากไม่ปล่อยนิสัยเดิม

และพฤติกรรมเก่าและชีวิตในอดีตทิ้งไป หากไม่ขับคุณลักษณะของซาตาน

ออกไปจากจิตวิญญาณ ต้นข้าวก็จะถูกรัด พงหนามจะกลายเป็นต้นพืชและ

ท�าลายต้นข้าว {COL 50.3}

พระคณุจ�าเรญิอยูไ่ด้เฉพาะในจติใจทีเ่ตรียมพร้อมเพือ่รองรับเมล็ด

แห่งความจริงอันล�้าค่า หนามแห่งบาปจะเติบโตในเนื้อดินทุกสภาพ มัน 

ไม่ต้องการการดูแล แต่พระคุณนั้นจะต้องได้รับการดูแลอย่างระมัดระวัง  

ไม้หนามและต้นหนามพร้อมเสมอที่จะผุดขึ้น และภาระงานของการช�าระให้

บริสุทธิจ์�าต้องก้าวหน้าไปอย่างต่อเนือ่ง หากจติใจไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคมุ

ของพระเจ้า หากพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ได้ประกอบกิจอย่างต่อเนื่องเพื่อ 

ช�าระและขัดเกลาอุปนิสัยแล้ว อุปนิสัยเก่าๆ จะปรากฏตัวเองขึ้นในชีวิตอีก 

มนุษย์อาจแสดงตัวว่าเชื่อข่าวประเสริฐ แต่หากเขาไม่ได้รับการช�าระโดย 

ข่าวประเสริฐแล้ว การเป็นผู้เชื่อก็ไม่เกิดประโยชน์ ถ้าเขาไม่มีชัยชนะเหนือ 

บาปแล้วบาปก็จะมีชัยเหนือเขา ต้นหนามที่ถูกตัดแต่ไม่ได้ถูกถอนรากถอน 

โคนก็จะเจริญขึ้นโดยเร็ว ในที่สุดมันจะปกคลุมจิตวิญญาณจนหมดสิ้น {COL  

50.4}

พระคริสต์ทรงเน้นให้เห็นสิ่งท่ีเป็นอันตรายต่อจิตวิญญาณ ตามท่ี 

มาระโกบันทึกไว้ พระองค์ทรงกล่าวถึงความกังวลของโลกนี้ ความลุ่มหลงใน 

ทรัพย์สมบัติและความโลภในสิ่งต่างๆ ลูการะบุถึงความกังวลทรัพย์สมบัติ 

และความสนุกสนานของชีวิตนี้ สิ่งเหล่านี้รัดพระวจนะซึ่งเป็นเมล็ดฝ่าย 

จิตวิญญาณที่ก�าลังเจริญเติบโตข้ึนมา จิตใจไม่ได้รับการหล่อเล้ียงจากพระ 

คริสต์และในที่สุดชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณตายไปจากหัวใจ {COL 51.1} 

“ความกังวลของโลก” มาระโก 4:19 ไม่มีชนกลุ่มใดที่หลุดพ้นจาก 

การทดลองในเร่ืองของความกังวลของโลก ส�าหรับคนยากจน ความทกุข์ยาก 

และความขัดสนและความกลัวต่อการขาดแคลน ท�าให้เกิดความกังวลและ 

เป็นภาระ ส�าหรับคนม่ังมีจะมีความกลัวเร่ืองการสูญเสีย และความห่วงใย 
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วิตกกังวลมากมาย ผู้ติดตามพระคริสต์หลายคนลืมบทเรียนท่ีพระองค์ทรง 

สอนให้เราเรียนรู้จากดอกไม้ในทุ่งนา พวกเขาไม่ได้วางใจในการดูแลอย่าง 

สม�่าเสมอของพระองค์ พระคริสต์ช่วยรับภาระของพวกเขาไม่ได้ เพราะพวก 

เขาไม่ได้มอบภาระไว้กับพระองค์ ดังนั้นภาระแห่งชีวิตซึ่งควรผลักดันพวก 

เขาให้ไปทูลขอความช่วยเหลือ และค�าปลอบประโลมใจจากพระองค์จึงกลาย

เป็นสิ่งที่แยกตัวพวกเขาออกจากพระองค์ไป {COL 51.2}

มีหลายคนน่าจะท�างานรับใช้พระเจ้าได้อย่างบังเกิดผล แต่กลับ

หมกมุ่นอยู่กับการหาทรัพย์สมบัติ พวกเขาทุ่มเทพลังทั้งหมดไปกับธุรกิจ  

และพวกเขารู้สึกว่าเป็นส่ิงจ�าเป็นที่จะต้องละสิ่งที่เก่ียวข้องกับจิตวิญญาณ  

ด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงแยกตัวเองออกจากพระเจ้า เราได้รับค�าบัญชาในพระ

คัมภีร์ว่า “อย่าอ่อนระอา จงมีจิตใจกระตือรือร้น” โรม 12:11 เราควรท�างาน

เพื่อสามารถแบ่งปันให้กับผู้ท่ีขัดสน คริสเตียนต้องท�างาน พวกเขาควร 

ด�าเนินธุรกิจและท�าส่ิงเหล่านี้ได้โดยไม่กระท�าบาป แต่มีหลายคนที่ทุ่มเทให ้

กับธุรกิจมากจนกระทั่งไม่มีเวลาส�าหรับการอธิษฐาน ไม่มีเวลาส�าหรับการ

ศึกษาพระคัมภีร์ ไม่มีเวลาท่ีจะแสวงหาและรับใช้พระเจ้า มีบางคร้ังจิตใจ 

หวนคดิถงึความบรสิทุธิแ์ละแผ่นดินสวรรค์ แต่ไม่มีเวลาทีจ่ะหยุดพกัจากเสยีง

อกึทึกของโลกนีม้าสูพ่ระสุรเสยีงทีมี่สทิธอิ�านาจของพระวญิญาณของพระเจ้า  

ส่ิงอันเป็นนิรันดร์กลายเป็นเร่ืองรอง ส่วนสิ่งของต่างๆ ในโลกนี้กลับเป็น 

เอก เมล็ดแห่งพระวจนะเกิดผลไม่ได้ เพราะเขาใช้ชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณ 

เลี้ยงดูต้นหนามของทางโลก {COL 51.3}

มีหลายคนท�างานด้วยวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน พวกเขาก็ตกอยู่

ในสภาพความผดิพลาดอย่างเดียวกนั พวกเขาท�างานเพือ่ประโยชน์ของผูอ้ืน่ 

หน้าทีบี่บบังคบัพวกเขาไว้ พวกเขาต้องรับผดิชอบงานหลายอย่างและปล่อย

ให้การงานท�าให้ไม่มีเวลาเข้าเฝ้าใกล้ชิดพระเจ้า พวกเขาละเลยการติดต่อ

สัมพันธ์กับพระเจ้า โดยการอธิษฐานและการศึกษาพระธรรม เขาลืมไปว่า 

พระคริสต์เคยตรัส “ถ้าแยกจากเราแล้วพวกท่านจะท�าสิ่งใดไม่ได้เลย” ยอห์น  

15:5 พวกเขาด�าเนินชีวิตเหินห่างจากพระคริสต์ ชีวิตของพวกเขาขาดจาก 

พระคุณ และนิสัยที่เห็นแก่ตัวจึงปรากฏออกมาให้เห็น ความอยากมีอ�านาจ 
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และคุณสมบัติหยาบกร้านของหัวใจไม่ยอมอยู่ใต้บังคับ ท�าให้การปรนนิบัติ 

รับใช้ของเขาเสื่อม นี่คือเคล็ดลับส�าคัญของความล้มเหลวในการงานของ 

คริสเตียน นี่เป็นเหตุผลว่าท�าไมผลงานที่ได้รับจึงน้อยนัก {COL 52.1}

“ความล่อลวงของทรัพย์สมบัต”ิ มัทธิว 13:12 การรักทรัพย์สมบัต ิ

มีอ�านาจลุ่มหลงหลอกลวง บ่อยคร้ัง คนท่ีมีทรัพย์สมบัติทางโลกลืมว่า  

พระเจ้าเป็นผู้ประทานก�าลังให้เขาได้รับความม่ังคั่ง เขากล่าวว่า “ก�าลังและ 

เร่ียวแรงของข้าน�าทรัพย์มีค่านี้มาให้ข้า” เฉลยธรรมบัญญัติ 8:17 แทนที่ 

ความมั่งค่ังของเขาจะกระตุ้นให้เกิดความส�านึกในพระคุณของพระเจ้า มัน 

กลับน�าเขาไปสู่การยกยอตัวเอง เขาลืมพึ่งพาในพระเจ้า และหน้าท่ีท่ีควรมี 

ต่อเพื่อนมนุษย์ แทนท่ีจะคิดว่าความร�่ารวยเป็นตะลันต์ที่ควรน�ามาถวาย 

เกียรติพระเจ้าและช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ พวกเขากลับมองว่าเป็นสิ่งที่มีไว ้

ส�าหรับตัวเอง แทนที่จะช่วยพัฒนาให้มนุษย์มีคุณลักษณะของพระเจ้า ความ 

ม่ังค่ังนั้นกลับก่อให้เกิดคุณลักษณะของซาตาน เมล็ดพืชแห่งพระวจนะจึง 

ถูกรัดด้วยพงหนาม {COL 52.2}

“ความสนุกสนานของชีวิตนี”้ ลูกา 8:14 ความบันเทิงที่ได้มาเพียง 

เพื่อบ�าบัดความปรารถนาของตนเองเป็นภัยอันตราย นิสัยทุกอย่างที่ท�าให ้

ก�าลังฝ่ายร่างกายอ่อนแอลง ท�าให้ความคิดไม่ปลอดโปร่งหรือส่ิงท่ีท�าให้การ 

รับรู้ฝ่ายจิตวิญญาณมึนงง คือ “ตัณหาของเนื้อหนังซึ่งต่อสู้กับวิญญาณจิต”  

1 เปโตร 2:11  {COL 53.1} 

“และความโลภในสิ่งต่างๆ” มาระโก 4:19 สิ่งเหล่านี้ไม่จ�าเป็นต้อง 

เป็นสิง่ทีเ่ป็นบาปโดยตวัของมันเอง  แต่เป็นสิง่ทีเ่รายกไว้ให้เป็นอนัดบัแรกไป 

แทนที่อาณาจักรของพระเจ้า อะไรก็ตามที่ดึงดูดความคิดให้ออกจากพระเจ้า  

ส่ิงใดก็ตามที่ดึงมนุษย์ออกจากความสนิทสนมกับพระคริสต์ก็เป็นข้าศึกของ 

จิตวิญญาณ {COL 53.2}

เมื่อความคิดยังเยาว์วัยและตื่นตัวอยู่ และมีศักยภาพในการพัฒนา 

ได้รวดเร็ว การทดลองย่ิงใหญ่ท่ีมักจะพบ คือความทะเยอทะยานเพื่อตัวเอง 

และท�าทุกอย่างเพื่อตัวเอง หากอุบายทางโลกสัมฤทธิ์ผลแล้ว จะมีแนวโน้ม 

ด�าเนินไปในทางที่จะท�าให้จิตใต้ส�านึกตายด้าน และขัดขวางการประเมินว่า 
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ส่ิงใดเป็นส่วนประกอบของอุปนิสัยท่ีดีเลิศอันแท้จริงได้อย่างถูกต้อง เม่ือ 

ภาวการณ์เป็นไปในทางที่สนับสนุนการพัฒนาเช่นน้ี การเติบโตขึ้นก็จะเป็น 

ไปในทางที่พระวจนะของพระเจ้าห้ามไว้  {COL 53.3}

ในช่วงเวลาการเจรญิวยัของชวีติในวยัเด็ก พ่อแม่มีหน้าท่ีรับผดิชอบ 

ที่ยิ่งใหญ่ บิดามารดาควรศึกษาหาสภาพแวดล้อมของอิทธิพลที่ดี อิทธิพล 

ช่วยให้เยาวชนรู้จกัมุมมองของชวีติทีถ่กูต้อง และความหมายของความส�าเรจ็ 

อันแท้จริง แทนท่ีจะกระท�าเช่นนี้ บิดามารดาจ�านวนสักกี่คนกลับสร้าง 

เป้าหมายอันดับแรกด้วยการแสวงหาความม่ังคั่งร�่ารวยฝ่ายโลกให้กับบุตร 

ของตน บุคคลท่ีเขาให้เข้าสังคมด้วยล้วนเป็นคนผ่านการคัดเลือกด้วย 

จุดประสงค์นี้ พ่อแม่จ�านวนมากเลือกสร้างบ้านของตนในเมืองใหญ่ และ 

แนะน�าบุตรของตนให้เข้าสังคมทีทั่นสมัย เขาปล่อยให้บุตรของตนถกูห้อมล้อม 

ด้วยอิทธพิลทีส่นบัสนนุทางฝ่ายโลก และความหย่ิงยโส ในสภาพของบรรยากาศ 

เช่นนี้ ความคิดและจิตวิญญาณถดถอย เป้าหมายอันสูงและมีคุณค่าในชีวิต 

จึงหลุดไปจากสายตา สิทธิพิเศษในการเป็นบุตรของพระเจ้า และเป็นทายาท 

แห่งชีวิตนิรันดร์จึงถูกแลกกับสิ่งของทางโลก {COL 53.4}

บิดามารดาจ�านวนมากไขว่คว้าท่ีจะส่งเสริมความสุขของบุตรของ 

ตนโดยการตามใจบุตรให้ชอบความสนุกบันเทิง พวกเขาอนุญาตให้บุตรเข้า 

เล่นในกีฬาและร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์และให้ใช้เงินอย่างเต็มที่เพื่ออวดเพื่อน 

และท�าตามอ�าเภอใจ การปล่อยตามใจปรารถนาให้มีความสนุกสนานมาก 

เท่าใดก็ยิง่ท�าให้พวกเขาอยากใช้ชวีติอย่างนีม้ากยิง่ขึน้ ความสนใจของวยัรุ่น 

เหล่านีจ้งึหลงอยูก่บัความสนกุสนานจนกระทัง่ยกสิง่นีใ้ห้เป็นเป้าหมายส�าคัญ 

ของชีวิต พวกเขาเพาะนิสัยความเกียจคร้านและท�าตามใจตนเองจนกระทั่ง 

ไม่มีทางที่จะเป็นคริสเตียนที่มีความเชื่อมั่นคงได้ {COL 54.1}

แม้ในคริสตจักรซึ่งควรเป็นเสาหลักและแหล่งของความจริงยังพบ 

ว่าให้การสนับสนุนการรักความสนุกสนานท่ีเห็นแก่ตัว ยามท่ีต้องการจัดหา 

เงินทุนเพื่อกิจการด้านศาสนา คริสตจักรหันไปพึ่งพาวิธีใดบ้าง พวกเขาจัด 

ตลาดนัดขายของ จัดเลี้ยงอาหาร งานรื่นเริง แม้กระทั่งสลากกินแบ่งและวิธ ี

อื่นๆ ในลักษณะเดียวกัน บ่อยคร้ังสถานท่ีซึ่งได้รับการจัดไว้ส�าหรับการ 
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นมัสการพระเจ้าโดยเฉพาะต้องหมดความศักด์ิสิทธิ์ไปด้วยงานเลี้ยงและ 

การกินด่ืม การซื้อ การขาย และงานบันเทิง ในความคิดของเยาวชน  

ความเคารพต่อวิหารของพระเจ้าและการถวายเกียรติต่อที่ประชุมนมัสการ 

พระองค์ก็ลดความส�าคัญลง ป้อมปราการแห่งการยับยั้งตนอ่อนก�าลังลง  

ความเห็นแก่ตัว ความกระหาย การอวดตัวกลายเป็นสิ่งท่ีดึงดูดใจ และ 

เมื่อยิ่งท�าสิ่งนี้มากเท่าใดก็ยิ่งปล่อยตัวปล่อยใจมากขึ้นเท่านั้น {COL 54.2}

แหล่งของความสนกุสนานและความบันเทิงมีศนูย์กลางในเมืองใหญ่  

บิดามารดาหลายท่านเลือกอาศัยอยู่ในเมือง โดยคิดว่าจะเป็นข้อได้เปรียบ 

ส�าหรับบุตรของตน พวกเขากลับต้องพบกับความผดิหวงัและสายเกินไปทีจ่ะ 

กลับใจจากความผิดพลาดอันเลวร้ายนี้ เมืองต่างๆ ในปัจจุบันก�าลังกลาย 

เป็นเสมือนเมืองโสโดมและโกโมราห์อย่างรวดเร็ว วันหยุดราชการที่มีอยู่

มากมายช่วยส่งเสริมความเกียจคร้าน กีฬาที่น่าตื่นเต้น เช่น การชม 

ภาพยนตร์ การแข่งม้า การพนัน การด่ืมสุรา และความบันเทิงล้วนกระตุ้น

ตัณหาให้ท�าในกิจกรรมที่รุนแรงขึ้น เยาวชนจึงถูกพัดไปตามกระแสแห่ง 

สมัยนยิม ผูท้ีเ่รยีนรูก้ารรักความสนกุสนานเปิดประตใูห้คลืน่แห่งการทดลอง 

ไหลบ่าเข้ามา พวกเขาปล่อยตัวเองไปกับงานสังคมและงานสังสรรค์ และ 

การคบค้าสมาคมกับผู้ที่รักความสนุกสนานมีผลท�าให้มอมเมาความคิด  

พวกเขาถูกชักจูงให้เป็นคนส�ามะเลเทเมาคร้ังแล้วคร้ังเล่าจนกระทั่งสูญเสีย

ความปรารถนา และก�าลังความสามารถที่จะใช้ชีวิตให้เกิดประโยชน์ ความ

หวังใจฝ่ายศาสนาเย็นชาไป ชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณมืดไป สิ่งที่มีค่าในจิต 

วิญญาณ สิ่งที่เชื่อมโยงมนุษย์กับโลกฝ่ายจิตวิญญาณเสื่อมไป {COL 54.3}

จริงอยูท่ีมี่บางคนมองเหน็ความผดิพลาดของตนและกลบัใจ พระเจ้า 

ทรงอภัยเขาได้ แต่เขาท�าร้ายจิตวิญญาณของตนไปแล้ว และน�าหายนะท่ีมี 

ผลต่อตนเองไปตลอดชวิีต อ�านาจในการแยกแยะซึง่ควรถนอมไว้อย่างขะมัก- 

เขม้นและไวต่อความผิด ความถูก ถูกท�าลายไปเสียส่วนใหญ่ พวกเขาขาด 

ความว่องไวในการรับฟังเสียงของพระวิญญาณบริสทุธิห์รอืมองไม่เหน็กลลวง 

ของซาตาน บ่อยคร้ังในภาวะอันตราย พวกเขาก็ตกอยู่ในการทดลองและ 

ถูกชักน�าไปจากพระเจ้า ผลลัพธ์สุดท้ายของชีวิตที่รักความเพลิดเพลิน 
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สนุกสนานก็คือความหายนะทั้งในโลกนี้และโลกหน้า {COL 55.1}

ความวิตกกังวล ความร�่ารวย ความสนุกสนาน ล้วนเป็นสิ่งท่ี 

ซาตานน�ามาใช้ในเกมส์ชีวิตของจิตวิญญาณมนุษย์ มีค�าตักเตือนกล่าวไว้ว่า  

“อย่ารักโลกหรอืสิ่งของในโลก ถ้าใครรักโลก ความรกัของพระบิดาไม่ได้อยู่ใน

ผู้นั้น เพราะว่าทุกสิ่งที่อยู่ในโลก คือตัณหาของเนื้อหนังและตัณหาของตา  

และความทะนงในลาภยศไม่ได้มาจากพระบิดา แต่มาจากโลก” 1 ยอห์น 2: 

15-16 พระองค์ผู้ทรงอ่านจิตใจของมนุษย์เหมือนอ่านหนังสือท่ีเปิดออกตรัส

ว่า “จงระวังตัวให้ดี เกรงว่าใจของท่านจะเต็มล้นไปด้วยการเสเพล การ 

เมาเหล้า และการห่วงกังวลถึงชีวิตนี”้ ลูกา 21:34  และพระวิญญาณบริสุทธิ ์

ทรงดลใจให้อัครทูตเปาโลเขียนว่า “ส่วนพวกที่อยากร�่ารวยก็ตกอยู่ในการ 

ล่อลวงและกับดักของความอยากมากมายที่โง่เขลาและอันตราย ซึ่งฉุด 

คนเราให้ลงไปพินาศและความย่อยยับ เพราะว่าการรักเงินทองเป็นรากเหง้า 

ของความชัว่ทัง้หมด ความโลภเงนิทองนีท่ี้ท�าให้บางคนหลงไปจากความเชือ่  

และตรอมตรมด้วยความทุกข์มากมาย” 1 ทิโมธี 6:9, 10 {COL 55.2} 

การเตรียมดิน

ในอปุมาผูห้ว่านพชืทัง้เร่ือง พระคริสต์ทรงอธบิายให้เหน็ว่าผลของ 

การหว่านนั้นข้ึนอยู่กับดิน ในทุกกรณี ผู้หว่านพืชและเมล็ดท่ีหว่านไปนั้น 

เหมือนกัน ด้วยประการฉะนี้ พระองค์ทรงสอนว่าหากพระวจนะไม่เกิดผลใน 

จิตใจและชีวิตของเรา เหตุผลอยู่ที่ตัวของเราเอง แต่ผลนั้นไม่ได้อยู่เหนือการ 

ควบคุมของเรา จริงอยู่เราเปล่ียนตัวเราเองไม่ได้ แต่อ�านาจของการเลือก 

เป็นของเรา และเราเองเป็นผู้ตัดสินว่าตัวเองจะเป็นเช่นไร ผู้ฟังแบบดินริม 

ทางเดินท่ีมีหินหรือมีหนามปกคลุม ไม่จ�าเป็นต้องอยู่เช่นนั้นตลอดไป พระ 

วญิญาณของพระเจ้าทรงแสวงหาทางท่ีจะท�าลายเสน่ห์เย้ายวนท่ีท�าให้มนษุย์ 

หมกมุ่นแต่สิ่งของในโลก และกระตุ้นเขาให้มีใจปรารถนาทรัพย์สมบัติอันไม่ 

รู้จักเสื่อมสูญ การที่มนุษย์ขัดขืนพระวิญญาณท�าให้เขาขาดความสนใจ หรือ 
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ละเลยพระวจนะของพระเจ้า ตวัเขาเองเป็นผูรั้บผิดชอบต่อความแขง็กระด้าง 

ของจิตใจที่ขัดขวางไม่ให้เมล็ดที่ดีหยั่งรากลง และการเจริญขึ้นของเมล็ดของ 

ความชั่วที่หยุดยั้งการพัฒนาของเมล็ดที่ดี {COL 56.1}

สวนของจติใจจะต้องเตรียม ดินเพือ่การเพาะปลูกจะต้องทุบให้แตก

โดยการกลับใจจากบาปอย่างแท้จริง วชัพชืทีมี่พษิของซาตานจะต้องถกูถอน 

รากถอนโคน พื้นดินที่เคยมีต้นหนามปกคลุมจะน�ากลับมาใช้ได้อีกด้วยการ 

ท�างานอย่างขยันหม่ันเพียร ด้วยเหตุนี้จะเอาชนะความโน้มเอียงของจิตใจท่ี 

จะท�าบาปได้ด้วยความเพียรในพระนาม และพระก�าลังของพระเยซู องค์พระ 

ผู้เป็นเจ้าทรงเรียกเราโดยผ่านทางผู้เผยพระวจนะของพระองค์ว่า “จงทุบดิน 

ที่ไถไว้แล้วนั้น และอย่าหว่านลงกลางพงหนาม” “จงหว่านความชอบธรรม 

ไว้ส�าหรับตัว จงเก่ียวผลของความรักม่ันคง” เยเรมีย์ 4:3 โฮเชยา 10:12  

พระองค์ทรงปรารถนาที่จะประกอบกิจนี้ให้ส�าเร็จเพื่อเรา และพระองค์ทรง 

เรียกร้องให้เราร่วมมือกับพระองค์ {COL 56.2}

ผู้หว่านเมล็ดพืชมีงานของการเตรียมจิตใจไว้เพื่อรับข่าวประเสริฐ  

ในพันธกิจนั้นมีการเทศนามากเกินไป และการท�างานด้วยความเห็นใจผู้อ่ืน 

อย่างแท้จริงมีน้อยเหลือเกิน จ�าเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้องให้ความสนใจเป็นการ 

ส่วนตัวต่อจิตวิญญาณที่หลงหาย ด้วยความเห็นอกเห็นใจเหมือนพระคริสต์  

เราจะต้องเข้าใกล้เพื่อนมนุษย์เป็นการส่วนตัว และหาวิธีกระตุ้นความสนใจ 

ของเขาในสิ่งยิ่งใหญ่แห่งชีวิตนิรันดร์ จิตใจของเขาอาจแข็งกระด้างเหมือน 

กับถนนหลวงที่ถูกเหยียบย�่าจนกระด้าง และดูอย่างผิวเผินแล้วการเสนอ 

พระผู้ช่วยให้เขาคงไม่เกิดประโยชน์ แต่ในขณะท่ีตรรกทางความคิดอาจ 

ล้มเหลวและการถกเถียงเรื่องนี้ไร้พลังที่จะท�าให้เขาเช่ือได้ ความรักของ 

พระคริสต์ซึ่งปรากฏอยู่ในการประกาศแบบส่วนตัว อาจท�าให้จิตใจที่แข็ง 

กระด้างอ่อนลง เพื่อให้เมล็ดแห่งความจริงหยั่งรากลงได้  {COL 57.1}

ดังนั้นผู้หว่านมีหน้าที่บางส่ิงที่ต้องท�าเพื่อไม่ให้พงหนามรัดต้นพืช  

หรือพินาศไปเพราะชั้นดินตื้น ณ จุดเริ่มต้นของชีวิตคริสเตียน จะต้องสอนผู้ 

เชื่อทุกคนในเร่ืองของหลักการขั้นพื้นฐาน จะต้องสอนให้เขาทราบว่าเขา 

ไม่เพียงแต่ได้รับความรอดด้วยการยอมสละพระชนม์ของพระคริสต์ แต่ควร 
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จะให้ชีวิตของพระคริสต์เป็นชีวิตของเขาด้วย และให้พระลักษณะนิสัยของ 

พระองค์เป็นอุปนิสัยของเขา ควรให้ทุกคนเรียนรู้ว่าเขาควรจะแบกภาระและ 

ปฏิเสธความโน้นเอียงตามธรรมชาติ ควรให้เขาเรียนรู้ถึงพระพรท่ีจะได้รับ 

จากการท�างานเพือ่พระคริสต์ ตดิตามพระองค์ด้วยการละท้ิงตนเองและเพยีร 

อดทนต่อความล�าบากดังเช่นทหารท่ีดี ควรให้เขารู้จักวางใจในความรักของ 

พระองค์และมอบภาระของเขาให้กับพระองค์ ให้เขาล้ิมรสแห่งความสุขของ

การน�าจิตวิญญาณมาหาพระองค์ ด้วยความรักและเอาใจใส่ต่อผู้หลงหาย  

เขาจะลืมความปรารถนาของตนเองไป ความสนุกสนานของโลกนี้จะไม่มี 

อ�านาจที่จะดึงดูดเขา และภาระต่างๆ ที่จะท�าให้ละเหี่ยใจก็จะหมดไป ใบมีด 

คันไถแห่งความจริงจะท�าหน้าที่ของมัน และจะไถคราดพื้นดินนั้นได้ ไม่ใช่ 

ตัดส่วนบนของต้นหนามเท่านั้นแต่จะถอนรากถอนโคนออกไปด้วย {COL 

57.2}

ในดินดี
ผู้หว่านหาใช่จะพบแต่ความผิดหวังเสมอไปไม่ พระผู้ช่วยให้รอด 

ตรัสถึงเมล็ดที่ตกลงดินดีว่า “ได้แก่บุคคลที่ได้ยินพระวจนะนั้นและเข้าใจ  

คนนั้นก็เกิดผลร้อยเท่าบ้าง หกสิบเท่าบ้าง สามสิบเท่าบ้าง” มัทธิว 13:23  

“ทีต่กในดินดีหมายถงึคนเหล่านัน้ท่ีได้ยินพระวจนะแล้วจดจ�าไว้ด้วยใจท่ีซือ่สตัย์ 

ดีงาม จึงเกิดผลโดยความทรหดอดทน” ลูกา 8:15 {COL 58.1} 

“จดจ�าไว้ด้วยใจที่ซื่อสัตย์ดีงาม” ลูกา 8:15 ท่ีกล่าวถึงในอุปมา 

ไม่ใช่จิตใจที่ปราศจากบาปเพราะพระวจนะนั้นประกาศไปยังผู้ท่ีหลงหาย  
พระคริสต์ตรัสว่า “เราไม่ได้มาเพื่อเรียกคนชอบธรรม แต่มาเรียกคนบาป”  

มาระโก 2:17 ผู ้ท่ีมีใจเล่ือมใสสัตย์ซื่อคือผู ้ยอมให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ 

ท�างานในจิตใจ เขาสารภาพบาปของตนและรู้สึกถึงความต้องการในพระ 

กรุณาคุณและความรักของพระเจ้า เขามีความปรารถนาอย่างจริงใจท่ีจะ 

ทราบความจริงเพื่อจะเชื่อฟัง จิตใจที่ดีคือจิตใจที่เชื่อ จิตใจท่ีมีความเชื่อใน 
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พระวจนะของพระเจ้า หากไม่มีความเชื่อก็ไม่สามารถท่ีจะรับพระวจนะได้  

“เพราะว่าผู้ที่จะมาเฝ้าพระเจ้านั้นต้องเชื่อว่าพระองค์ทรงด�ารงพระชนม์อยู่  

และพระองค์ทรงเป็นผู้ประทานบ�าเหน็จแก่คนเหล่านั้นที่แสวงหาพระองค”์ 

ฮีบรู 11:6  {COL 58.2}

นี่คือ “บุคคลท่ีได้ยินพระวจนะนั้นและเข้าใจ” มัทธิว 13:23 พวก 

ฟาริสีในยุคของพระคริสต์หลับตาของพวกเขาด้วยเกรงว่าจะได้เห็นและปิดห ู

ของพวกเขาเกรงว่าจะได้ยิน ดังนั้นความจริงจึงแทรกเข้าถึงจิตใจของพวก 

เขาไม่ได้ พวกเขาจะได้รับผลอนัเกิดจากการตัง้ใจไม่รับรู้และเจตนาปิดตาของ

ตวัเอง แต่พระคริสต์ทรงส่ังสอนสาวกของพระองค์ว่าพวกเขาควรจะเปิดจติใจ 

ออกมารับฟังค�าชี้แนะ และเตรียมพร้อมที่จะรับเชื่อ พระองค์ประทานพระพร 

แก่ผู้เชื่อเพราะเขาได้ดูด้วยตาและฟังด้วยหูจึงได้เชื่อ  {COL 59.1}

ผู้ฟังท่ีเป็นดินดีรับพระวจนะ “ไม่ได้รับไว้อย่างเป็นค�าของมนุษย ์ 

แต่ได้รับไว้ตามความเป็นจริง คือเป็นพระวจนะของพระเจ้า” 1 เธสะโลนิกา  

2:13 มีเพียงผู้ที่รับฟังพระคัมภีร์ว่าเป็นพระสุรเสียงของพระเจ้าตรัสกับเขา 

เท่านั้นคือผู้ฟังที่แท้จริง พวกเขากลัวจนตัวสั่นเม่ือได้ยินพระวจนะ เพราะ 

ส�าหรับพวกเขาแล้วพระวจนะเป็นจริงในชีวิต พวกเขาเปิดความคิดและ 

จิตใจเพื่อรับฟังพระวจนะ โครเนลิอัสและสหายของเขาเป็นผู้ฟังเช่นนั้น  

พวกเขากล่าวกับอัครทูตเปโตรว่า “เวลานี้เราอยู่กันพร้อมหน้าเฉพาะพระ 

พักตร์พระเจ้า เพื่อฟังสิ่งสารพัดท่ีพระองค์ตรัสส่ังท่านไว้” กิจการ 10:33   

{COL 59.2}

การรู้ความจริงนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับความเฉลียวฉลาด แต่ข้ึนอยู่กับ 

ความตั้งใจท่ีบริสุทธิ์ ความศรัทธาท่ีประกอบด้วยความจริงใจและการวางใจ  

ส�าหรับผู้ที่แสวงหาการทรงน�าจากเบื้องบนด้วยจิตใจถ่อมลง ทูตของพระเจ้า 

จ�านวนมากจะมาอยู่ใกล้ จะทรงโปรดประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้แก่เขา 

เพื่อเปิดคลังทรัพย์สมบัติแห่งความจริงอันมหาศาล {COL 59.3}

ผู ้ฟังท่ีเป็นดินดีเม่ือได้ฟังพระวจนะก็ถือรักษาไว้ ซาตานและ 

พรรคพวกอันชั่วร้ายของมันจึงชิงเอาไปไม่ได้ {COL 59.4}

การฟังหรืออ่านพระวจนะเพยีงอย่างเดียวนัน้หาได้เพยีงพอไม่ ผูท้ี ่
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ปรารถนาจะได้รับประโยชน์จากพระคัมภีร์ต้องตรึกตรองใคร่ครวญถึงความ 

จริงท่ีน�าเสนอให้แก่เขา เขาจะต้องเรียนรู้ถึงความหมายของพระธรรมแห่ง 

ความจริง และด่ืมด�า่ในพระวญิญาณถงึพระด�ารัสอนับริสทุธิด้์วยความพากเพยีร 

เอาใจใส่และคิดค�านึงโดยการอธิษฐาน {COL 59.5}

พระเจ้าทรงเรียกเราให้เพิ่มเติมความนึกคิดอันย่ิงใหญ่ และความ 

นึกคิดอันบริสุทธิ์ไว้ในสมอง พระองค์ทรงปรารถนาให้เราใคร่คราญถึงความ 

รักและพระกรุณาคุณของพระองค์ ให้ศึกษาถึงราชกิจอันมหัศจรรย์ของ 

แผนการไถ่ให้รอด ประสาทการรับรู้ความจริงของเราจะปลอดโปร่ง เราจะ 

สูงขึ้นและบริสุทธิ์มากยิ่งขึ้น จิตใจท่ีอาศัยอยู่ในบรรยากาศแห่งความคิดที่ 

บริสุทธิ์จะถูกเปล่ียนแปลงด้วยการสัมพันธ์กับพระเจ้า โดยผ่านการศึกษา 

พระคัมภีร์ {COL 60.1} 

“จึงเกิดผล” ลูกา 8:15 ผู้ที่รับฟังพระวจนะและรักษาไว้จะเกิดผล 

ในความเชื่อฟัง เม่ือรับพระวจนะของพระเจ้าไว้ในจิตใจ การประพฤติท่ีดีจะ 

ปรากฏออกมาให้เห็น จะเห็นผลได้จากอุปนิสัยและชีวิตที่เหมือนกับพระ 

คริสต์ พระคริสต์ตรัสถึงพระองค์เองว่า “ข้าพระองค์ยินดีท�าตามน�้าพระทัย 

พระองค์ ธรรมบัญญัติของพระองค์อยู่ในจิตใจของข้าพระองค”์ สดุดี 40:8  

“เราไม่ได้มุ่งที่จะท�าตามใจของเราเอง แต่ตามพระประสงค์ของผู้ทรงใช้เรา 

มา” ยอห์น 5:30 และพระคัมภีร์ยังบันทึกไว้ว่า “ผู้ท่ีกล่าวว่าตนอยู ่ใน 

พระองค์ ผู้นั้นก็ควรด�าเนินชีวิตเหมือนพระองค”์ 1 ยอห์น 2:6  {COL 60.2} 

บ่อยคร้ังพระวจนะค�าของพระเจ้ามักไปกระทบลักษณะนิสัยของ 

มนุษย์ท่ีได้รับมาท้ังโดยทางพันธุกรรมและที่ส่ังสมมาในภายหลัง แต่ส�าหรับ 

ผู้ฟังท่ีเป็นดินดีนั้นเม่ือได้รับพระวจนะแล้วก็ยอมรับเงื่อนไขและข้อบังคับ 

ท้ังส้ิน อุปนิสัย ประเพณีและการปฏิบัติของเขาก็ถูกน�ามาอยู่ภายใต้ข้อ 

บังคับของพระวจนะของพระเจ้า ในทัศนะของเขาแล้ว ข้อบังคับของมนุษย ์

ผู ้กระท�าผิดและมีขอบเขตจ�ากัดกลายเป็นสิ่งด้อยความส�าคัญไป เม่ือ 

เปรียบเทียบกับพระธรรมของพระเจ้าผู้ไม่มีขอบเขตจ�ากัด เขาแสวงหาชีวิต 

นิรันดร์จนหมดจิตใจ และด้วยจุดมุ่งหมายที่เด็ดเด่ียว และเขายอมเชื่อฟัง 

ความจริงน้ันถึงแม้จะต้องเผชิญกับความสูญเสีย การข่มเหงหรือแม้กระทั่ง 
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ต้องสละชีพก็ตาม {COL 60.3} 

แล้วเขาก็เกิดผล “โดยความทรหดอดทน” ลูกา 8:15 ไม่มีผู้ใดที ่

ยอมรับพระวจนะของพระเจ้าจะได้รับการยกเว้นจากความยากล�าบากและการ 

ทดลอง แต่เม่ือความทุกข์ยากมาถึง คริสเตียนแท้จริงจะไม่วิตกกังวล ขาด 

ความวางใจ หรือทุกข์ระทม แม้เราจะไม่ทราบถึงผลลัพธ์ของเหตุการณ์นั้นๆ  

ได้อย่างแน่นอนหรือทราบพระประสงค์ของพระเจ้า เราก็ไม่ละความเชื่อม่ัน 

ของเราไป ให้ระลึกถึงพระกรุณาคุณของพระผู้เป็นเจ้า เราควรมอบภาระไว ้

กับพระองค์และตั้งใจรอคอยความรอดจากพระองค์ด้วยความอดทน {COL 

60.4} 

ด้วยการต่อสู ้ ชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณจะเข้มแข็งขึ้น ความยาก 

ล�าบากท่ีแบกไว้ได้อย่างอดทนจะช่วยพัฒนาให้เกิดอุปนิสัยที่แข็งแกร่งและ 

พระคุณแห่งจิตวิญญาณอันล�้าค่า บ่อยคร้ัง ผลอันสมบูรณ์แห่งความเช่ือ  

ความถ่อมใจและความรกัจะเตบิโตข้ึนท่ามกลางเมฆหมอกพายรุ้ายและความ 

มืดมิด {COL 61.1} 

“ดูซิ ชาวนายังรอคอยพืชผลอันล�้าค่าที่จะได้จากแผ่นดิน อดทนรอ 

คอยจนกว่าฝนต้นฤดูและฝนชุกปลายฤดูจะมา” ยากอบ 5:7 ดังนั้นคริสเตียน 

ควรเฝ้ารอผลแห่งชีวิตของเราในพระวจนะของพระเจ้าด้วยความเพียร บ่อย 

คร้ังเม่ือเราอธิษฐานทูลขอพระคุณของพระวิญญาณ พระเจ้าทรงตอบค�า

อธิษฐานของเราโดยมอบเราไว้ในสถานการณ์ที่จะท�าให้เกิดผลเหล่านี้ เรา 

กลับไม่เข้าใจถึงพระประสงค์ แต่กลับฉงนใจและท้อใจ ถึงกระนั้นก็หามีผู้ใด 

รับพระคุณเหล่านี้ได้เว้นเสียแต่ผ่านกระบวนการแห่งการเติบโตและเกิดผล 

หน้าท่ีของเราคือการรับพระด�ารัสของพระเจ้าและยึดม่ันไว้ ยอมจ�านนอยู่ใต้ 

บังคับแห่งพระธรรมนั้นจนหมดสิ้นและเมื่อนั้นพระประสงค์ของพระเจ้าในเรา 

ก็จะถึงที่ส�าเร็จ {COL 61.2} 

พระคริสต์ตรัสว่า “ถ้าใครรกัเรา คนนัน้จะประพฤตติามค�าของเราและ 

พระบิดาจะทรงรักเขา แล้วเราท้ังสองจะมาหาเขาและจะอยู่กับเขา” ยอห์น  

14:23  แรงดึงดูดแห่งความคิดดีรอบคอบที่เข้มแข็งยิ่งกว่าเก่าจะอยู่เหนือเรา 

เพราะเรามีความสัมพันธ์อันแนบสนิทกับแหล่งก�าเนิดแห่งพลังอันเข้มแข็ง 
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ของสิ่งทั้งหลาย ชีวิตฝ่ายพระเจ้าของเราจะเข้ามาเป็นทาสรับใช้ของพระเยซ ู

คริสต์ เราจะไม่ด�าเนินชีวิตที่เห็นแก่ตัวอีกต่อไป แต่พระคริสต์จะด�ารงอยู่ 

ในเรา พระลักษณะนิสัยของพระองค์จะบังเกิดข้ึนในธรรมชาติของเรา ด้วย 

เหตุนี้เองเราจะบังเกิดผลแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ “สามสิบเท่าบ้าง หกสิบ 

เท่าบ้าง ร้อยเท่าบ้าง” มาระโก 4:8 {COL 61.3} 
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บทที ่2 “ล�าต้นก่อน ภายหลงักอ็อกรวง”
อ้างอิงจาก มาระโก 4:26–29

 อุปมาเรื่องผู้หว่านกระตุ้นให้เกิดค�าถามมากมาย ผู้ฟังบางคนจับใจ 

ความได้ว่าพระคริสต์จะไม่จัดตั้งอาณาจักรบนโลกนี้ และอีกหลายคนมีความ 

อยากรู้อยากเห็นและฉงนสนเท่ห์ เม่ือพระคริสต์ทรงทราบถึงความฉงนใจ 

ของเขาเหล่านั้น พระองค์ทรงใช้ภาพอธิบายอื่นๆ เพื่อหวังจะหันเหความคิด 

ของพวกเขาจากความหวังในอาณาจักรบนโลกนี้ไปยังการประกอบกิจของ 

พระคุณของพระเจ้าในจิตวิญญาณ {COL 62.1} 

“พระองค์ตรัสว่า แผ่นดินของพระเจ้าเปรียบเหมือนคนหนึ่งหว่านพืช 

ลงในดิน กลางคืนเขาก็นอนหลับ และกลางวันก็ตื่นขึ้น พืชนั้นจะงอกขึ้นหรือ 

เติบโตอย่างไรเขาก็ไม่รู้ เพราะแผ่นดินเองท�าให้พืชงอกงามโดยขึ้นเป็นล�าต้น 

ก่อน ภายหลังก็ออกรวง แล้วก็มีเมล็ดข้าวเต็มรวง เมื่อสุกแล้วเขาก็เอาเคียว 
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ไปเก็บเกี่ยวทันทีเพราะว่าถึงฤดูเกี่ยวแล้ว” มาระโก 4:26–29 {COL 62.2} 

 ชาวนาที่ “เอาเคียวไปเก็บเก่ียวทันทีเพราะว่าถึงฤดูเก่ียวแล้ว” นั้น 

หาใช่ใครอ่ืนนอกจากพระคริสต์ พระองค์คือผู้ท่ีจะเก็บเก่ียวโลกนี้เม่ือวัน 

อันยิ่งใหญ่นั้นมาถึง แต่ผู้หว่านเมล็ดนั้นได้แก่ผู้ซึ่งท�าการแทนพระคริสต์ มี 

การกล่าวถึงเมล็ดไว้ว่า “พืชนั้นจะงอกขึ้นหรือเติบโตอย่างไรเขาก็ไม่รู้” แต่

ส�าหรับพระบุตรของพระเจ้าสิ่งนี้หาได้เป็นเช่นนั้นไม่ พระคริสต์ไม่ได้บรรทม 

แต่ทรงท�าหน้าที่ของพระองค์ ทรงเฝ้าระวังทั้งกลางวันและกลางคืน พระองค์

ไม่ได้ทรงละเลยที่จะคอยดูว่าเมล็ดนั้นเจริญขึ้นอย่างไร {COL 62.3} 

 อุปมาเร่ืองเมล็ดพืชเปิดเผยให้ทราบว่าพระเจ้าทรงประกอบกิจของ

พระองค์ในธรรมชาติ เมล็ดมีกฎแห่งการงอกขึ้นได้อยู่ในตัวมันเอง ซึ่งเป็น 

กฎท่ีพระเจ้าทรงจัดตั้ง ถึงกระนั้นหากปล่อยไว้ตามล�าพัง เมล็ดก็ไม่งอกขึ้น 

มาเอง มนุษย์มีส่วนช่วยในการเจริญเติบโตของเมล็ด เขาจะต้องตระเตรียม

บ�ารุงเนื้อดินและหว่านเมล็ดลงไป เขาจะต้องพรวนดิน แต่จะมาถึงจุดหนึ่ง 

ซึ่งเขาจะท�าอะไรต่อไปไม่ได้อีก ไม่มีพละก�าลังหรือสติปัญญาใดของมนุษย์ท่ี

จะท�าให้เมล็ดงอกเป็นต้นพืช แม้ว่าจะทุ่มแรงทุ่มก�าลังมากเท่าใดก็ตาม เขา 

ยังต้องพึ่งพระองค์ผู้ทรงเชื่อมโยงการหว่านและการเก็บเก่ียวเข้าด้วยกันโดย

ฤทธานุภาพอันไม่มีขอบเขตจ�ากัดของพระองค์ {COL 63.1} 

 ในเมล็ดมีชวีติ ในดินมอี�านาจ แต่เมล็ดนัน้จะไม่เกิดผลเว้นแต่อ�านาจ

อันไม่มีขอบเขตจ�ากัดของพระเจ้าจะทรงประกอบกิจอยู่ท้ังกลางวันและกลาง

คืน สายฝนจะต้องหล่ังลงมาให้ความชุ่มฉ�่าแก่ผืนดินท่ีแห้งผาก ดวงอาทิตย์

จะต้องให้ความร้อน รังสีแผ่ไปยังเมล็ดที่ฝั่งอยู่ใต้ดิน พระองค์ผู้เดียวเท่านั้น 

ท่ีจะเรียกชีวิตซึ่งพระผู้สร้างประทานให้นั้นขึ้นมาได้ เมล็ดทุกเมล็ดเจริญขึ้น  

พืชทุกต้นเติบโตขึ้นก็ด้วยฤทธิ์อ�านาจของพระเจ้า {COL 63.2} 

 “เพราะแผ่นดินท�าให้หน่อของมันงอกขึน้มา และสวนท�าให้สิง่ทีห่ว่าน

ในนัน้งอกข้ึนมาอย่างไร  พระยาห์เวห์องค์เจ้านายจะทรงท�าให้ความชอบธรรม

และการสรรเสริญงอกขึ้นมาต่อหน้าประชาชาติทั้งหมดอย่างนั้น” อิสยาห์  

61:11 การหว่านในฝ่ายจิตวิญญาณก็เหมือนกับสิ่งท่ีอยู่ในธรรมชาติ ผู้สอน

พระวจนะแห่งความจรงิจะต้องเตรยีมเนือ้ดินแห่งจติใจ เขาจะต้องหว่านเมลด็
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ลงไป แต่อ�านาจท่ีจะก่อให้เกิดชีวิตนั้นมาจากพระเจ้า เม่ือมาถึงจุดหนึ่งแล้ว 

ความพยายามของมนุษย์จะไร้ผล ในขณะที่เราจ�าต้องประกาศพระวจนะ เรา

ใช้อ�านาจเพื่อเร่งเร้าจิตใจให้เกิดความชอบธรรมและการสรรเสริญไม่ได้ การ

ประกาศพระวจนะนัน้จ�าเป็นต้องมีการท�างานของอกีฝ่ายหนึง่ท่ีอยูเ่หนอือ�านาจ

ใดของมนุษย์ โดยพระวิญญาณของพระเจ้าเท่านั้น พระด�ารัสจึงมีชีวิตและ

อ�านาจที่สร้างจิตใจใหม่จนถึงชีวิตนิรันดร์ได้ นี่คือสิ่งที่พระคริสต์ทรงประสงค์

ให้อัครสาวกท้ังหลายเข้าใจ พระองค์ทรงสอนว่าไม่มีสิ่งใดที่เขามีอยู่ในตัว 

ที่จะท�าให้การงานส�าเร็จ แต่เป็นเพราะฤทธิ์อ�านาจอันมหัศจรรย์ของพระเจ้า 

ที่ท�าให้พระวจนะของพระองค์เองเกิดผล {COL 63.3} 

 งานของผูห้ว่านพชืเป็นงานแห่งความเชือ่ เขาเข้าใจความลึกลับของ

การงอกและเติบโตของเมล็ดไม่ได้ แต่เขามีความเชื่อม่ันในสื่อตัวแทนซึ่ง 

พระเจ้าทรงโปรดให้ต้นพืชนั้นเจริญงอกงาม โดยการหว่านพืชนั้นลงในดิน  

เขาก�าลังทิง้เมล็ดอนัมีค่าซึง่น่าจะน�ามาเป็นอาหารเพือ่เล้ียงครอบครวัของเขา 

แต่เขายอมสญูเสยีสิง่ท่ีดีในปัจจบัุนเพือ่หวงัผลตอบแทนท่ีมากกว่า เขาหว่าน

เมลด็นัน้ไปโดยคาดหวงัทีจ่ะเก็บผลได้มากกว่าเดิมอกีหลายเท่าในวนัเก็บเก่ียว  

ด้วยเหตนุีผู้รั้บใช้ของพระครสิต์ควรท�าการ โดยมีความหวงัใจในการเก็บเก่ียว 

เมล็ดที่เขาหว่านไป {COL 64.1} 

 เมล็ดดีอาจนอนนิง่เงยีบอยูช่ัว่ระยะเวลาหนึง่ในใจท่ีเย็นชา เหน็แก่ตวั

และฝักใฝ่อยู่ฝ่ายโลก โดยไม่มีหลักฐานแสดงให้เห็นว่าหยั่งรากลง แต่ภาย 

หลังเม่ือพระวิญญาณของพระเจ้าทรงระบายลมหายใจลงบนจิตใจ เมล็ดท่ี 

ซ่อนอยู่ก็แตกใบและในที่สุดออกผลถวายเกียรติยศแด่พระเจ้า ในชีวิตการ

ท�างาน เราไม่ทราบว่าเมล็ดใดจะเจริญขึ้น นี่ไม่ใช่ปัญหาที่เราควรหาค�าตอบ 

เราควรท�าการของเราและฝากผลไว้กับพระเจ้า “เวลาเช้าเจ้าจงหว่านพืช 

ของเจ้า และพอเวลาเย็นก็อย่าหดมือเจ้าเลย” ปัญญาจารย์ 11 :6 พระสัญญา

ยิง่ใหญ่ของพระเจ้าประกาศว่า “ตราบทีโ่ลกยังมีอยู ่จะมีฤดูหว่านกับฤดูเก่ียว…

ตลอดไป” ปฐมกาล 8:22 ด้วยความเชื่อม่ันในค�าสัญญานี้ ชาวนาพรวนดิน 

และหว่าน เราก็ควรหว่านทางฝ่ายจิตวิญญาณอย่างเดียวกัน ด้วยการวางใจ 

ในค�าม่ันสัญญาของพระองค์ที่กล่าวว่า “ค�าของเราท่ีออกจากปากของเราจะ
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ไม่กลับมาสู่เราเปล่าๆ แต่จะท�าให้สิ่งที่เราพอใจนั้นส�าเร็จ และให้ส่ิงท่ีเราใช้ 

ไปท�านั้นเสร็จส้ิน” อิสยาห์ 55:11 “ผู้ท่ีร้องไห้ออกไปโดยหอบหิ้วเมล็ดพืช 

เพื่อจะหว่าน จะกลับบ้านด้วยเสียงโห่ร้องยินดี โดยหอบฟ่อนข้าวมาด้วย”  

สดุดี 126:6 {COL 65.1} 

 การงอกของเมล็ดหมายถึงการเร่ิมต้นชีวิตฝ่ายวิญญาณจิต และ 

การเติบโตของต้นพืชคือรูปร่างสวยงามของการเจริญเติบโตของคริสเตียน 

พระคุณก็เป็นดังเช่นสิ่งที่อยู่ในธรรมชาติ คือจะไม่มีชีวิตอยู่ได้โดยไม่มีการ

เติบโต พืชจะต้องเติบโตหรือไม่ก็ตาย ต้นพืชเจริญขึ้นอย่างเงียบๆ และมอง

ไม่เห็น แต่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง การเจริญเติบโตของชีวิตคริสเตียนก็ 

เช่นกัน ในทุกขั้นตอนของการพัฒนาชีวิตของเราอาจสมบูรณ์เต็มท่ีได้ ถึง

กระนั้นก็ตามหากพระประสงค์ของพระเจ้าส�าหรับเราสัมฤทธิ์ผล ก็จะมีการ

พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆ การช�าระให้บริสุทธิ์เป็นสิ่งที่ด�าเนินไปตลอดชีวิต ขณะที่

โอกาสของเราเพิ่มขึ้นประสบการณ์ของเราก็จะขยายใหญ่ขึ้นและความรู้ของ

เราก็จะเพิ่มข้ึน เราจะเข้มแข็งขึ้นจนสามารถท�าหน้าที่รับผิดชอบ และการ

เติบโตของเราจะเป็นสัดส่วนกับสิทธิพิเศษของเรา {COL 65.2} 

 พืชเจริญเติบโตโดยรับสิ่งท่ีพระเจ้าประทานเพื่อบ�ารุงเล้ียงชีวิตของ

มัน มันหยั่งรากลงในพื้นดิน รับแสงอาทิตย์ น�้าค้าง และหยาดฝน มันรับ 

อณูที่ให้ชีวิตจากอากาศ ชีวิตคริสเตียนก็เช่นกันที่จะต้องเติบโตขึ้นโดยการ 

ร่วมมือกับพระเจ้า โดยส�านึกถึงการช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ของเรา เราควร 

ต้องพัฒนาทุกโอกาสเพื่อประสบการณ์ที่เต็มบริบูรณ์ย่ิงขึ้น ด่ังพืชท่ีหยั่งราก 

ลงในดิน เราควรหยั่งรากลึกลงในพระคริสต์ เหมือนกับพืชท่ีรับแสงอาทิตย์

น�้าค้างและหยาดฝน เราก็ควรจะเปิดใจของเราออกต้อนรับพระวิญญาณ 

บริสุทธิ์ ภารกิจนี้จะส�าเร็จ “ไม่ใช่ด้วยก�าลัง ไม่ใช่ด้วยฤทธานุภาพ แต่ด้วย

วิญญาณของเรา พระยาห์เวห์จอมทัพตรัสดังนี้แหละ” เศคาริยาห์ 4:6 ถ้า 

เรารักษาความคิดของเราอยู่ในพระคริสต์แล้ว พระองค์จะเสด็จมายังเรา  

“อย่างห่าฝน ดังฝนชุกปลายฤดูที่รดพื้นแผ่นดิน” โฮเชยา 6:3 พระองค์จะ 

เสด็จมาประทับเหนือเราดังเช่นดวงอาทิตย์แห่งความชอบธรรม “ซึ่งมีปีก 

รักษาโรคภัยได”้ มาลาคี 4:2 เราจะ  “เบิกบานอย่างดอกลิลลี”่ เรา “จะเจริญ
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ขึ้นเหมือนข้าว จะออกดอกเหมือนเถาองุ่น” โฮเชยา 14:5, 7 โดยการพึ่งใน

พระคริสต์ในฐานะพระผู้ช่วยให้รอดส่วนตัวของเรา พระองค์ผู้ทรงเป็นศีรษะ

ของเราจะท�าให้เราเจริญขึ้นในทุกสิ่ง {COL 66.1} 

 พืชนั้นจ�าเริญขึ้น “เป็นล�าต้นก่อน ภายหลังก็ออกรวง แล้วก็มีเมล็ด

ข้าวเต็มรวง” มาระโก 4:29 เป้าหมายของชาวนาผู้หว่านเมล็ดและบ�ารุง 

รักษาพืชให้เติบโตนั้นก็คือ ต้นข้าวออกรวง เขาปรารถนาอาหารส�าหรับผู้ 

หิวกระหาย และเมล็ดข้าวส�าหรับการเก็บเก่ียวในอนาคต ดังนั้นพระผู้ทรง 

เป็นเหมือนชาวนาท่ีเสาะหาการเก็บเก่ียว เพื่อรับผลตอบแทนส�าหรับพระ 

ราชกิจและความเสียสละของพระองค์ พระคริสต์ทรงก�าลังแสวงหาการ 

เกิดผลแห่งพระกายของพระองค์ในจิตใจของมนุษย์และทรงกระท�าส่ิงนี้ 

โดยผ่านผู้ท่ีเชื่อในพระองค์ เป้าหมายของชีวิตคริสเตียนคือการเกิดผล คือ 

การจ�าลองพระลักษณะนสัิยของพระคริสต์ในผูท่ี้เช่ือเพือ่ท่ีจะเกิดผลให้มากขึน้ 

และเพื่อจะเกิดผลในผู้อื่นด้วย {COL 67.1} 

 พชืนัน้หาได้งอก เตบิโตและออกผลเพือ่ตวัของมันเองไม่ แต่ “ให้เมล็ด

พืชแก่ผู้หว่านและอาหารแก่คนกิน” อิสยาห์ 55:10 ดังนั้นมนุษย์จึงไม่ควรมี

ชีวิตอยู่เพื่อตัวเองฝ่ายเดียว คริสเตียนด�ารงตนอยู่ในโลกนี้ในฐานะผู้แทน 

ของพระคริสต์ เพื่อเป็นผู้น�าความรอดไปสู่จิตวิญญาณทั้งหลาย {COL 67.2} 

 ชีวิตที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวจะไม่เจริญเติบโต หรือเกิดผลใดๆ  

ถ้าท่านรับองค์พระคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดส่วนตัวแล้ว ท่านก็ควรละ 

ตัวเองเสียและพยายามช่วยเหลือผู้อื่น จงกล่าวถึงความรักของพระคริสต ์

และประกาศถึงคุณความดีของพระองค์ จงกระท�าหน้าที่ทุกประการเม่ือ 

โอกาสเปิดให้ท่าน จงแบกรับภาระของจิตวิญญาณไว้บนจิตใจของท่าน และ

พยายามทุกวิถีทางเท่าที่ท่านมีอ�านาจจะท�าได้เพื่อช่วยเหลือผู้ท่ีหลงหาย  

ขณะท่ีท่านรับพระวิญญาณของพระคริสต์ผู้ทรงเป็นความรักที่ไม่เห็นแก่ตัว

และประกอบกิจเพื่อผู้อื่น ท่านจะเติบโตและเกิดผล ผลแห่งพระคุณของ 

พระวิญญาณจะเจริญขึ้นในอุปนิสัยของท่าน ความเชื่อของท่านจะเพิ่มมาก 

ขึ้น ความเชื่อมั่นของท่านจะหยั่งลึก ความรักของท่านจะสมบูรณ์แบบ ท่าน 

จะสะท้อนพระฉายาของพระคริสต์มากขึ้นเร่ือยๆ ในทุกสิ่งที่บริสุทธิ์ สิ่งท่ี 
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ทรงคุณ สิ่งที่น่ารัก {COL 67.3} 

 “ส่วนผลของพระวิญญาณนั้นคือความรัก ความยินดี สันติสุข ความ

อดทน ความกรุณา ความดี ความซื่อสัตย์ ความสุภาพอ่อนโยน การรู้จัก 

บังคับตน” กาลาเทีย 5:22, 23 ผลเช่นนี้จะไม่มีวันเสื่อมเสียแต่จะผลิตผล 

ตามชนิดของมันจนถึงชีวิตนิรันดร ์{COL 68.1} 

 “เมื่อสุกแล้วเขาเอาเคียวไปเก็บเกี่ยวทันที เพราะว่าถึงฤดูเกี่ยวแล้ว” 

มาระโก 4:29 พระคริสต์ทรงเฝ้าคอยด้วยความปรารถนาท่ีจะเปิดเผย 

พระองค์ในคริสตจักรของพระองค์ เม่ือพระลักษณะนิสัยของพระคริสต์จะ 

สร้างใหม่อย่างสมบูรณ์แบบในประชากรของพระองค์แล้ว เม่ือนั้นพระองค ์

จะเสด็จมาเพื่อรับเขาเหล่านั้นให้เป็นของพระองค์ {COL 69.1} 

 นี่คือสิทธิพิเศษของคริสเตียนทุกคน ไม่เพียงแต่จะรอคอยวันนั้น

เท่านั้น แต่ช่วยเร่งให้วันแห่งการเสด็จกลับมาขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าเร็ว

ขึ้น 2 เปโตร 3:12 หากทุกคนที่อ้างตนว่ารับพระนามของพระองค์จะเกิดผล

เพื่อถวายสง่าราศีแด่พระองค์แล้ว เม่ือนั้นเมล็ดแห่งข่าวประเสริฐจะกระจาย

ไปทั่วท้ังโลกอย่างรวดเร็วปานใด การเก็บเกี่ยวคร้ังสุดท้ายจะมาถึงโดยเร็ว 

และพระคริสต์จะเสด็จมาเพื่อรวบรวมเมล็ดอันมีค่า {COL 69.2}
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บทที่ 3 ข้าวละมาน
อ้างอิงจาก มัทธิว 13:24-30, 37-43

 “พระองค์ตรัสอุปมาอีกข้อหนึ่งให้เขาทั้งหลายฟังว่า แผ่นดินสวรรค์

เปรยีบเหมือนคนหนึง่ได้หว่านเมลด็พชืดีในนาของตน แต่เม่ือคนทัง้หลายนอน

หลับอยู่ ศัตรูของคนนั้นมาหว่านข้าวละมานปนกับข้าวดีนั้นไว้แล้วก็หลบไป 

เม่ือต้นข้าวนั้นงอกขึ้นออกรวงแล้ว ข้าวละมานก็ขึ้นมาปรากฏด้วย” มัทธิว 

13:24-26 {COL 70.1} 

 พระครสิต์ตรัสว่า “นานัน้ได้แก่โลก” มัทธวิ 13:38 แต่เราจะต้องเข้าใจ

ว่านี่หมายถึงคริสตจักรของพระคริสต์ในโลกนี้ อุปมาเป็นค�าพรรณนาอธิบาย

ถงึสิง่ท่ีเกีย่วกับแผ่นดินของพระเจ้า พระราชกิจของพระองค์ส�าหรับความรอด

บาปของมนุษย์และพระราชกิจนี้จะส�าเร็จได้โดยผ่านทางคริสตจักร เป็น 

ความจริงท่ีพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จไปทั่วโลกแล้ว พระองค์ทรงประกอบ 
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กิจและเคลื่อนไหวในจิตใจของมนุษย์ในทุกแห่งหน แต่ว่าเราจะเจริญข้ึนและ

เติบโตในคริสตจักร เพื่อจะเก็บเกี่ยวไว้ในยุ้งฉางของพระเจ้า {COL 70.3} 

 “ผู้หว่านเมล็ดพืชดีนั้นได้แก่บุตรมนุษย์...เมล็ดพืชดีได้แก่พลเมือง 

แห่งแผ่นดินของพระเจ้า แต่ข้าวละมานได้แก่พลเมืองของมารร้าย” มัทธิว 

13:37, 38 เมล็ดพืชดีนั้นหมายถึงผู้ท่ีเกิดจากพระวจนะแห่งความจริงของ

พระเจ้า ข้าวละมานนั้นหมายถึงประชากรผู้เป็นผลมาจากหลักเกณฑ์ผิดๆ  

“ศัตรูผู้หว่านเมล็ดพืชเลวได้แก่มารนั้น” มัทธิว 13:39 พระเจ้าหรือทูต 

ของพระองค์ไม่ได้เป็นผู้หว่านพืชซึ่งเติบโตเป็นข้าวละมาน ข้าวละมานนั้น

ซาตานผู้เป็นศัตรูของพระเจ้าและมนุษย์เป็นผู้หว่านเสมอ {COL 70.3} 

 ในทางตะวันออก มีบางคนแก้แค้นศัตรูด้วยการหว่านวัชพืชอื่นลง 

บนนาท่ีหว่านเรียบร้อยแล้ว ขณะท่ีวัชพืชชนิดนี้โตขึ้น จะมีลักษณะคล้าย 

ต้นข้าว เม่ืองอกข้ึนพร้อมกับต้นข้าวมันก็เป็นภัยแก่พืชที่โตขึ้นมาด้วยกัน  

สร้างปัญหาและความสูญเสียมายังเจ้าของนา ในท�านองเดียวกันซาตานผู ้

เป็นศัตรูกับพระคริสต์ หว่านพืชชั่วท่ามกลางพืชดีของแผ่นดิน ผลท่ีเกิด 

จากการหว่านของมันนั้นมันก็อ้างว่ามาจากพระบุตรของพระจ้า ด้วยการน�า

คนเหล่านี้เข้ามายังคริสตจักร ผู้ท่ีอ้างว่าตนถือพระนามของพระคริสต์แต ่

ปฏิเสธพระลักษณะนิสัยของพระองค์ คนชั่วเหล่านี้จึงท�าให้พระเจ้าเส่ือม 

พระเกียรติ ท�าให้แผนงานแห่งการช่วยให้รอดมีภาพพจน์ที่ผิดไปและท�าให้ 

จิตวิญญาณจ�านวนมากต้องพินาศ {COL 71.1}

 ผู้รับใช้ของพระคริสต์เศร้าใจเม่ือเห็นผู้เชื่อที่แท้จริงและเทียมเท็จ 

รวมกันอยู่ในคริสตจักร พวกเขาอยากจะช�าระคริสตจักร ดังเช่นบ่าวของเจ้า 

ของนาข้าว พวกเขาพร้อมที่จะถอนข้าวละมานออกไปเสีย แต่พระคริสต์ตรัส 

กับพวกเขาว่า “อย่าเลย เกรงว่าเม่ือก�าลังถอนข้าวละมานจะถอนข้าวดีด้วย  

ให้ทั้งสองเติบโตไปด้วยกันจนถึงฤดูเกี่ยว” มัทธิว 13:29, 30 {COL 71.2} 

 พระคริสต์ทรงสัง่สอนอย่างชดัเจนว่าผูท้ีย่งัขนืปล่อยตวัท�าบาปอย่าง 

เปิดเผยจะต้องถูกแยกออกจากคริสตจักร แต่พระองค์ก็ไม่ได้ให้เราท�าหน้าท่ี 

ตดัสนิความประพฤตแิละความนกึคดิของบุคคลอืน่ พระองค์ทรงทราบธรรมชาติ 

ของเราเกินกว่าท่ีจะมอบหน้าท่ีนี้ให้ ถ้าเราขืนพยายามถอนผู้ที่เราสงสัยว่า 
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ไม่ใช่คริสเตียนที่แท้จริงออกจากคริสตจักร อาจจะตัดสินผิดพลาดได้ บ่อย 

ครั้งที่เราถือว่าบางคนสิ้นหวังแล้ว ท้ังที่พระคริสต์ทรงก�าลังน�าคนนั้นเข้ามา 

หาพระองค์เอง ถ้าปล่อยให้เราเป็นผู้พิจารณาจิตวิญญาณคนเหล่านี้ ตาม 

การตัดสินใจที่ไม่รอบคอบของเราแล้ว อาจท�าให้โอกาสสุดท้ายของพวกเขา

หมดไปก็ได้ มีหลายคนที่คิดว่าตนเป็นคริสเตียนที่แท้จริง แต่สุดท้ายนั้นอาจ 

พบว่าพวกเขายังบกพร่องอยู่ มีหลายคนจะปรากฏตัวในสวรรค์ เป็นคนท่ี 

เพื่อนบ้านของเขาไม่เคยคิดว่าจะเข้าสวรรค์ได้ มนุษย์ตัดสินจากรูปกายภาย 

นอก แต่พระเจ้าทรงตัดสินที่จิตใจ ข้าวละมานและข้าวดีจะต้องเจริญขึ้นด้วย

กันจนถึงวันเก็บเกี่ยว และเวลาแห่งการเก็บเก่ียวนั้นคือวันที่พระกรุณาของ 

พระเจ้าสิ้นสุดลง {COL 71.3} 

 ในพระด�ารัสของพระผู้ช่วยให้รอดยังมีบทเรียนอีกบทหนึ่ง เป็น 

บทเรียนเก่ียวกับความอดทนนานอันน่าอัศจรรย์ และความรักอันอ่อนโยน  

ดังเช่นข้าวละมานซึ่งมีรากแทรกอยู่ท่ามกลางข้าวดี เช่นเดียงกัน พี่น้อง 

เทียมเท็จในคริสตจักรอาจจะอยู่ใกล้ชิดกับสาวกท่ีแท้จริง อุปนิสัยอันแท้จริง 

ของผู้เชื่อเทียมเท็จเหล่านี้ยังไม่ปรากฏแจ้งอย่างเด่นชัด ถ้าจะแยกพวกเขา 

เหล่านีอ้อกจากคริสตจกัรแล้วผูอ้ืน่อาจจะสะดุดล้มลงเพราะเร่ืองนี ้{COL 72.1} 

 ค�าสอนของอปุมานีเ้ผยให้เหน็ถงึความสมัพนัธ์ของพระเจ้ากับมนษุย์ 

และบรรดาทูตสวรรค์ ซาตานเป็นผู้หลอกลวง เม่ือมันท�าบาปในสวรรค ์

แม้กระทัง่เหล่าทูตสวรรค์ทีส่ตัย์ซือ่ยงัมองไม่เหน็ความประพฤตขิองมันอย่าง 

ชดัแจ้ง นีคื่อเหตผุลท่ีพระเจ้าไม่ทรงท�าลายมันทนัที เพราะถ้าหากเป็นเช่นนัน้  

ทูตสวรรค์ผู้บริสุทธิ์ก็จะไม่เห็นถึงความยุติธรรมและความรักของพระเจ้า  

ความสงสัยในคุณความดีของพระเจ้าเป็นเช่นเมล็ดชั่วท่ีให้ผลอันขมขื่นแห่ง 

บาปและความวิบัติ ฉะนั้นต้นก�าเนิดแห่งความชั่วจึงถูกเก็บรักษาไว้ เพื่อให ้

อุปนิสัยอันแท้ของมันพัฒนาอย่างเต็มท่ี ตลอดชั่วอายุอันยาวนานที่ผ่านมา  

พระเจ้าทรงอดกล้ันด้วยความเจ็บปวดต่อการท่ีต้องทนเห็นกิจการของความ 

ชั่ว พระองค์ประทานของขวัญอันล�้าค่าแห่งคาลวารีแทนท่ีจะปล่อยให้ผู้หนึ่ง 

ผู้ใดถูกหลอกด้วยการส�าแดงแบบผิดๆ ของมารชั่ว เพราะเหตุว่าไม่สามารถ 

ถอนข้าวละมานโดยไม่กระทบกระเทือนถึงรากของข้าวดีอันมีค่า และเราจะ 
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ไม่ท�าตนเป็นผู้อดทนต่อเพื่อนมนุษย์ของเราดังเช่นพระผู้เป็นเจ้าของสวรรค์  

และโลกนี้ที่ทรงความอดทนต่อการกระท�าของซาตานหรือ {COL 72.2} 

 โลกนี้ไม่มีสิทธิ์ท่ีจะสงสัยความจริงของคริสต์ศาสนาเพียงเพราะมี 

สมาชิกท่ีไม่สมควรอยู่ในคริสตจักร ท�านองเดียวกันคริสเตียนก็ไม่ควรท้อใจ  

เพราะพีน้่องคริสเตยีนจอมปลอมเหล่านัน้ คริสตจกัรในยคุต้นนัน้เป็นอย่างไร 

บ้าง อานาเนียและสัปฟีราเข้าร่วมกับสาวก ซีโมนมากัสรับบัพติสมา เดมัส 

ท่ีละทิ้งเปาโลก็ยังนับว่าเป็นผู้เชื่อ ยูดาส อิสคาริโอทเป็นหนึ่งในอัครสาวก  

พระผู้ไถ่ไม่ทรงปรารถนาจะสูญเสียจิตวิญญาณไปแม้แต่ดวงเดียว ประสบ- 

การณ์ของพระองค์กับยูดาสนั้นบันทึกไว้เพื่อเปิดเผยให้เห็นถึงความอดทน 

นานของพระองค์ต่อธรรมชาติอันด้ือรั้นของมนุษย์ พระองค์ทรงเรียกให้เรา 

อดทน ดังเช่นที่พระองค์ทรงอดกลั้น พระองค์ตรัสว่าพี่น้องจอมปลอม 

เหล่านั้นจะมีอยู่ในคริสตจักรจนกระทั่งวันสุดท้าย {COL 72.3} 

 มนุษย์ก็ยังคงพยายามถอนข้าวละมานอยู่ ทั้งท่ีพระคริสต์ทรงเตือน 

ไว้แล้ว คริสตจักรใช้อ�านาจทางศาลจัดการลงโทษคนเหล่านั้นท่ีถูกกล่าวหา 

ว่ากระท�าผิด บุคคลผู้มีความแตกต่างจากค�าสอนท่ีบัญญัติไว้ต้องถูกกักขัง 

ไว้ในเรือนจ�า ถูกทรมานจนถึงตาย โดยคนที่อ้างว่าท�าหน้าที่ภายใต้กฎของ 

พระคริสต์ แต่แท้จริงแล้ว เป็นวิญญาณของซาตานท่ีดลใจให้กระท�าเช่นนี้ 

ไม่ใช่พระวิญญาณของพระคริสต์ นี่คือวิธีการของซาตานท่ีจะชักน�าโลกให้ 

อยู่ภายใต้อ�านาจของมัน การที่คริสตจักรปฏิบัติเช่นนี้ต่อผู้ที่ถูกกล่าวหาว่า 

นอกรีตนั้นท�าให้คนอื่นมองพระเจ้าในทางที่ผิด {COL 74.1} 

 ค�าสอนจากอุปมาของพระคริสต์หาใช่การพิพากษาและกล่าวโทษ 

ผู้อื่นไม่ แต่คือการถ่อมใจลงและไม่วางใจในตนเอง ใช่ว่าเมล็ดท้ังหมดท่ี 

หว่านลงในทุ่งนาจะเป็นพืชดี ข้อเท็จจริงก็คือ คนท่ีอยู่ในคริสตจักรก็หาได ้

พิสูจน์ว่าพวกเขาเป็นคริสเตียนไม่ {COL 74.2} 

 ข้าวละมานมีลักษณะคล้ายคลึงข้าวดีในขณะท่ีล�าต้นยังเขียวอยู่ แต ่

เม่ือทุ่งนั้นเหลืองอร่ามเพื่อการเก่ียว จึงปรากฏเด่นชัดว่าข้าวละมานนั้นไม่ 

เหมือนกับข้าวดีท่ีโน้มล�าต้นลงเพราะรวงข้าวท่ีเติบโตเต็มท่ี คนบาปท่ีท�าตัว 

เป็นคนเคร่งศาสนาก็รวมอยู่กับผู้ติดตามพระคริสต์ท่ีแท้จริงได้ชั่วขณะหนึ่ง  
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และการแฝงตัวอยู่ร่วมกับคริสเตียนก็ท�าให้หลายคนถูกหลอก แต่เม่ือถึง 

เวลาการเก็บเก่ียวของโลกนี้ จะไม่มีความคล้ายคลึงระหว่างความดีและ 

ความชั่ว เม่ือนั้นผู้ท่ีเข้าร่วมกับคริสตจักรแต่ไม่ได้อยู่ในพระคริสต์จะปรากฏ 

ตัวให้เห็น {COL 74.3} 

 ข้าวละมานถกูปล่อยให้เตบิโตไปพร้อมกับข้าวดี ได้รับประโยชน์จาก 

ทั้งแสงอาทิตย์และน�้าฝน แต่เมื่อถึงฤดูการเก็บเกี่ยว “เจ้าจะสังเกตเห็นความ 

แตกต่างระหว่างคนชอบธรรมและอธรรม ระหว่างคนท่ีปรนนิบัติพระเจ้ากับ 

คนที่ไม่ปรนนิบัติพระองค์” มาลาคี 3:18 พระเยซูคริสต์เองจะทรงพิจารณา 

ผู้ที่เหมาะสมท่ีจะเข้าร่วมกับครอบครัวแห่งแผ่นดินสวรรค์ พระองค์จะทรง 

พิพากษาทุกคนตามค�าพูดและการกระท�าของเขา คนท่ีกล่าวว่าตนเองเป็น 

คริสเตียนจะไม่ถูกนับเข้าไป แต่อุปนิสัยต่างหากที่จะตัดสินบ้ันปลายชีวิต 

ของพวกเขา {COL 74.4} 

 พระผู้ช่วยให้รอดไม่ได้ชี้ไปยังเวลาในอนาคตว่าข้าวละมานจะกลับ

กลายเป็นข้าวดี ข้าวดีและข้าวละมานเติบโตขึ้นพร้อมกันจนกระท่ังถึงเวลา

เก็บเกี่ยวคือวันสิ้นโลก เม่ือนั้นข้าวละมานจะถูกรวบรวมมัดเป็นฟ่อนเพื่อ 

เผาทิ้งเสีย ส่วนข้าวดีจะถูกรวบรวมเข้าไปในการเก็บเกี่ยวของพระเจ้า “เวลา 

นั้นบรรดาคนชอบธรรมจะส่องแสงอยู่ในแผ่นดินพระบิดาของพวกเขาดุจ 

ดวงอาทิตย”์ เมื่อนั้น “บุตรมนุษย์จะใช้บรรดาทูตสวรรค์ของท่านออกไปเก็บ

กวาดทุกส่ิงท่ีท�าให้หลงผิด และพวกผู้ท่ีท�าชั่วไปจากแผ่นดินของท่านและ 

จะท้ิงลงในเตาไฟท่ีลุกโพลง ที่นั่นจะมีการร้องไห้ขบเขี้ยวเค้ียวฟัน” มัทธิว  

13:43, 41, 42 {COL 75.1} 
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บทท่ี 4 “เปรียบเหมือนเมล็ดมัสตาร์ด
เมล็ดหนึ่ง”
อ้างจากมัทธิว 13:31, 32 มาระโก 4:30-32 ลูกา 13:18, 19

 ในบรรดาฝูงชนที่ฟังค�าสอนของพระคริสต์ มีฟาริสีอยู่เป็นจ�านวน 

มาก คนเหล่านี้มองด้วยความเหยียดหยามว่า ผู้ฟังจ�านวนน้อยยอมรับว่า 

พระองค์เป็นพระเมสสิยาห์ได้อย่างไร และพวกเขาก็ถามค�าถามกับตนเอง 

ว่าครูผู้ไม่โอ้อวดท่านนี้ จะน�าอิสราเอลครอบครองโลกได้อย่างไร เขาจะ 

จัดตั้งอาณาจักรใหม่โดยไม่มีเงินทอง อ�านาจ หรือเกียรติยศได้อย่างไร  

พระคริสต์ทรงอ่านความคิดของพวกเขาและตอบว่า {COL 76.1} 

 “แผ่นดินของพระเจ้าจะเปรียบเหมือนส่ิงใด หรือจะแสดงด้วยอุปมา 

อย่างไร” ส�าหรับการปกครองทางโลก ไม่มีสิ่งใดท่ีจะน�ามาเปรียบเทียบได้  

ไม่มีสังคมทางการเมืองใดที่พระองค์ทรงน�ามาใช้เป็นตัวอย่างได้ พระองค์ 
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ตรัสว่า “ก็เปรียบเหมือนเมล็ดมัสตาร์ดเมล็ดหนึ่ง ตอนที่เพาะลงในดิน ก็เล็ก 

กว่าเมล็ดทั้งปวงทั่วแผ่นดิน แต่เมื่อเพาะแล้วจึงงอกขึ้นจ�าเริญโตใหญ่กว่าผัก 

ทัง้ปวง และแตกกิง่ก้านใหญ่พอให้นกในอากาศมาท�ารงัอาศยัอยูใ่นร่มนัน้ได้”  

มาระโก 4:30-32 {COL 76.2} 

 ต้นอ่อนในเมล็ดเตบิโตโดยเปิดเผยกฎแห่งชวีติทีพ่ระเจ้าทรงปลกูฝัง 

ไว้ออกมา การเจริญเติบโตของมันไม่ได้พึ่งอ�านาจของมนุษย์ แผ่นดินของ 

พระคริสต์ก็เช่นกัน เป็นสิ่งที่เนรมิตสร้างใหม่ หลักของพัฒนาการนี้แตกต่าง 

ไปจากกฎเกณฑ์ของอาณาจักรทั้งหลายในโลกนี้ รัฐบาลของโลกปกครอง 

ด้วยก�าลัง พวกเขารักษาการปกครองโดยการใช้อ�านาจทางสงคราม แต่ผู้ 

ก่อตั้งอาณาจักรใหม่ทรงเป็นองค์สันติราช พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเปรียบ 

อาณาจักรของโลกด้วยสัญลักษณ์ของสัตว์ดุร้ายที่คอยจ้องหาเหยื่อ แต่ 

พระคริสต์ทรงเป็น “พระเมษโปดก [ลูกแกะ] ของพระเจ้าผู้ทรงรับบาปของ 

โลกไป” ยอห์น 1:29 ในแผนการของการปกครองของพระองค์ จะไม่มีการ 

ใช้ความรุนแรงที่โหดร้ายในการบังคับความคิด ความส�านึกผิดชอบ ชาวยิว

เฝ้ารอคอยการจัดตั้งอาณาจักรของพระเจ้าเหมือนกับการจัดตั้งอาณาจักร 

ทั้งหลายของโลกนี้ เพื่อสนับสนุนในเรื่องของความชอบธรรม พวกเขาคิดหา 

มาตรการภายนอก พวกเขาค้นหาวิธีการและการวางแผน แต่พระคริสต์ทรง 

ปลูกฝังหลักการ ด้วยการปลูกฝังความจริงและความชอบธรรม พระองค์ทรง 

ต่อต้านความไม่ถูกต้องและบาป {COL 77.1} 

 ขณะที่พระเยซูตรัสอุปมานี้ ทรงมองเห็นต้นมัสตาร์ดได้ทั้งใกล้และ 

ไกล มันชูต้นขึ้นเหนือต้นหญ้าและต้นข้าวและโบกก่ิงใบไปมาช้าๆ พวกนก 

ก็โผบินจากก่ิงหนึ่งไปยังอีกก่ิงหนึ่ง และส่งเสียงร้องออกมาจากแมกไม้เหล่า 

นั้น แต่ถึงกระนั้นเมล็ดที่เป็นต้นก�าเนิดของพืชขนาดใหญ่นี้กลับเป็นเมล็ด 

ที่เล็กที่สุดในบรรดาเมล็ดพืชทั้งหลาย ในช่วงแรกมันงอกขึ้นด้วยหน่ออ่อน  

แต่เป็นหน่อที่ส�าคัญเท่าชีวิตและเติบโตเจริญข้ึนอย่างสมบูรณ์จนกระทั่งมี 

ขนาดใหญ่เต็มที ่ในท�านองเดียวกันในระยะแรกแผ่นดินของพระเจ้าดูเหมือน 

ว่าต�า่ต้อยและไม่ส�าคัญ เม่ือเปรียบเทยีบกับอาณาจกัรของฝ่ายโลก จะเหน็ว่า

เป็นอาณาจกัรท่ีเล็กท่ีสดุ ค�ากล่าวอ้างของพระคริสต์ทีต่รัสว่าพระองค์ทรงเป็น 
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กษัตริย์องค์หนึ่งนั้น ถูกประมุขของโลกหัวเราะเยาะ ถึงกระนั้นในความจริง 

อนัยิง่ใหญ่ทีม่อบให้กับผูต้ดิตามของพระองค์ อาณาจกัรแห่งข่าวประเสริฐนัน้ 

คือการมีชีวิตแบบพระเจ้า และอาณาจักรนี้ได้เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วเพียงใด 

อ�านาจครอบครองก็แผ่ขยายกว้างไปมากเพียงใด ในขณะท่ีพระคริสต์ตรัส 

อุปมานี้ มีชาวนากาลิลีเพียงไม่ก่ีคนเป็นตัวแทนของอาณาจักรใหม่นี้ คน 

เหล่านีท้ีย่ากจนและมีจ�านวนน้อยนดิเป็นเหตผุลท่ีชกัจงูไม่ให้คนอืน่ๆ เข้าร่วม 

กับชาวประมงผู้ต�่าต้อยที่ติดตามพระเยซู แต่เมล็ดมัสตาร์ดจะเติบโตขึ้นและ 

แผ่ขยายกิง่ก้านไปทัว่โลก เม่ืออาณาจกัรของโลกซึง่มีความรุ่งเรอืงครอบคลุม 

อยู่ในใจมนุษย์จะต้องพินาศ แผ่นดินของพระคริสต์จะยั่งยืน ยิ่งใหญ่และแผ่ 

ขยายออกไป {COL 77.2} 

 ในท�านองเดียวกัน พระคุณของพระเจ้าในจิตใจจะเร่ิมต้นขึ้นจาก 

จุดเล็กๆ เม่ือถ้อยค�าหนึ่งถูกกล่าวออกมา รัศมีของแสงนั้นก็ส่องเข้าไปใน 

จิตใจ และมีอ�านาจชักจูงให้เกิดชีวิตใหม่ แล้วใครเล่าจะสามารถวัดผลที่จะ 

เกิดขึ้นตามมา {COL 78.1} 

 ไม่เพียงแต่อุปมาของเมล็ดมัสตาร์ดเท่านั้นที่ใช้แสดงถึงการเติบโต 

ของอาณาจักรของพระคริสต์ แต่ในทุกขั้นตอนของการเติบโต ประสบการณ ์

ท่ีอธบิายไว้อยูใ่นอปุมากจ็ะน�ามากล่าวซ�า้ พระเจ้าทรงมีความจรงิและภารกิจ 

พิเศษส�าหรับคริสตจักรในทุกยุคสมัย ความจริงท่ีซ่อนไว้จากคนฉลาดและ 

รอบคอบของทางโลก จะส�าแดงแก่ผู้ที่เชื่อเหมือนเด็กและถ่อมใจ เป็นเรื่องที ่

ต้องอาศัยความเสียสละส่วนตน มีสงครามที่ต้องต่อสู้และชัยชนะท่ีจะได้มา  

เม่ือเร่ิมต้นในช่วงแรก มีผู้เชื่อจ�านวนน้อย พวกเขาถูกผู้น�าช้ันสูงในโลกและ 

คริสตจักรท่ีเลียนแบบฝ่ายโลกต่อต้านและดูหม่ิน ดูยอห์น ผู้ให้รับบัพติศมา  

เขาเตรียมทางของพระคริสต์ เขาลุกขึ้นเพียงคนเดียว ต�าหนิความหย่ิงยโส 

และการเคร่งในระเบียบของชาวยิว ดูผู้น�าข่าวประเสริฐคนแรกท่ีเดินทางไป 

ยุโรป เปาโลและสิลาสคนเย็บเต็นท์ทั้งสองคนทั้งที่เป็นคนไม่มีช่ือเสียงและ 

แทบจะไม่มีความหวัง ในขณะท่ีคนเหล่านี้และสหายไปขึ้นเรือท่ีเมืองโตรอัส 

เพื่อไปยังเมืองฟีลิปปี ดู “เปาโลผู้ชรา” ในขณะที่ถูกล่ามด้วยโซ่ในคุกอัน 

แข็งแรงของเมืองซีซารียาก็ยังเทศนาส่ังสอน ดูหมู่ทาสและชาวนา พวกเขา 
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ต่อสู้กับพวกนอกศาสนาของอาณาจักรโรมัน ดูมาร์ติน ลูเธอร์ ผู้ต่อต้าน 

คริสตจักรท่ีย่ิงใหญ่ ซึ่งเป็นผลงานชิ้นเอกของสติปัญญาแห่งโลก จงดูเขา 

ยดึม่ันในพระวจนะของพระเจ้า เพือ่ต่อต้านจกัรพรรดิและพระสนัตะปาปาโดย 

ประกาศว่า “ข้าพเจ้าขอยนืหยัดดังนีไ้ม่เปลีย่นแปลง พระเจ้าโปรดช่วยข้าพเจ้า 

เถดิ” ดูจอห์น เวสเล่ย์ ผูเ้ทศนาเร่ืองพระครสิต์และความชอบธรรมของพระองค์ 

ท่ามกลางผู้ถือลัทธิระเบียบ มักมากในกามตัณหาและไม่เล่ือมใสในศาสนา  

ดูผู้หนึ่งท่ีมีภาระกับความทุกข์ระทมของโลกที่ไม่รู้จักพระเจ้า ร้องวิงวอนขอ

โอกาสที่จะน�าข่าวความรักของพระคริสต์ไปประกาศ ฟังการตอบสนองของ

คณะนักบวชซ่ึงกล่าวแก่เขาว่า “ชายหนุ่มเอ๋ย จงนั่งลงเถิด เม่ือพระเจ้าทรง 

ต้องการน�าคนนอกศาสนามาหาพระองค์ พระองค์จะทรงกระท�าโดยไม่ต้องการ 

ความช่วยเหลือของเจ้าหรือของฉัน” {COL 78.2} 

 ผู้น�ายิ่งใหญ่ทางศาสนาในยุคนี้ยกย่องสรรเสริญและสร้างอนุสาวรีย ์

แก่ผู้ที่หว่านเมล็ดแห่งความจริงเมื่อหลายศตวรรษก่อน ทุกวันนี้มีคนจ�านวน

มากหันไปจากงานนี้เพื่อเหยียบย�่าต้นท่ีงอกขึ้นจากเมล็ดท่ีหว่านไว้หรือไม่  

ค�ากล่าวของสมัยก่อนได้ถูกน�ามาใช้ใหม่ “เรารู้ว่าพระเจ้าได้ตรัสกับโมเสส  

แต่ส�าหรับคนนั้น [พระคริสต์ในผู้สื่อข่าวท่ีทรงส่งให้ไปท�างาน] เราไม่รู้ว่ามา 

จากไหน” ยอห์น 9:29 เช่นเดียวกับยุคแรกเร่ิม ความจริงพิเศษยุคนี้ไม่ได ้

อยู่ท่ีนักบวชหรือศาสนาจารย์ แต่อยู่กับชายและหญิงผู้มีการศึกษาไม่มาก 

เกินไปหรือไม่ฉลาดเกินกว่าที่จะเชื่อพระวจนะค�าของพระเจ้า {COL 79.1} 

 “พีน้่องทัง้หลาย จงพจิารณาดูสภาพพวกท่านเม่ือได้รับการทรงเรียก  

มีน้อยคนท่ีโลกถือว่ามีปัญญา มีน้อยคนท่ีมีอ�านาจ มีน้อยคนท่ีมีตระกูลสูง  

แต่พระเจ้าได้ทรงเลือกพวกท่ีโลกถือว่าโง่ เพื่อท�าให้พวกมีปัญญาอับอาย  

พระเจ้าได้ทรงเลือกพวกที่โลกถือว่าต�่าต้อยและดูหม่ิน และเห็นว่าไม่ส�าคัญ  

เพื่อท�าลายสิ่งซึ่งโลกเห็นว่าส�าคัญ” 1โครินธ์ 1:26 – 28  “เพื่อความเชื่อของ 

พวกท่านจะไม่ขึ้นกับปัญญาของมนุษย์ แต่ขึ้นกับฤทธิ์เดชของพระเจ้า”  

1 โครินธ์ 2:5  {COL 79.2} 

 ในยุคสุดท้ายนี้ อุปมาเร่ืองเมล็ดมัสตาร์ดจะเป็นตัวอย่างที่ส�าคัญ  

และเป็นความส�าเร็จแห่งชัยชนะ เมล็ดเล็กๆ นี้จะกลายเป็นต้นไม้ใหญ่ ข่าว
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สุดท้ายแห่งการตักเตือนและพระกรุณาจะต้องประกาศไปยัง “ทุกประชาชาติ 

ทุกเผ่า ทุกภาษาและทุกชนชาติ” วิวรณ์ 14:6 – 14 “เพื่อจะทรงเลือกชน 

กลุ่มหนึ่งออกจากเขาท้ังหลายให้เป็นของพระองค์” กิจการ 15:14 วิวรณ์  

18:1 และโลกจะสว่างด้วยพระสิริของพระองค์ {COL 79.3} 
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บทท่ี 5 บทเรยีนอืน่ๆ จากการหว่านเมลด็

 นบัจากการหว่านเมลด็ และการเจริญเตบิโตของต้นพชืจากเมล็ดพชื  

มีบทเรียนอันมีค่าที่น�ามาใช้สอนในครอบครัวและในโรงเรียนได้ จงให้เด็ก 

และเยาวชนเรียนรู้ที่จะสังเกตพระราชกิจของพระเจ้าในสิ่งต่างๆ ของ 

ธรรมชาติ และพวกเขาจะรับรู้สิ่งที่มีประโยชน์ที่ตาเปล่ามองไม่เห็นนั้นได ้

โดยความเชื่อ ขณะที่พวกเขาเริ่มเข้าใจพระหัตถกิจอันมหัศจรรย์ของพระเจ้า

ที่ทรงตอบสนองต่อความต้องการของสมาชิกในครอบครัวใหญ่ของพระองค ์ 

และวธิท่ีีเราร่วมมือกับพระองค์ได้นั้น พวกเขาก็จะมีความเช่ือในพระเจ้ามาก

ย่ิงข้ึนและรู้ถึงฤทธิ์อ�านาจของพระองค์ในชีวิตประจ�าวันของเขาเอง {COL 

80.1} 

 พระเจ้าทรงสร้างเมล็ดเม่ือคร้ันพระองค์ทรงเนรมิตสร้างโลก โดย 

พระด�ารัส พระองค์ประทานอ�านาจเพื่อการเจริญเติบใหญ่และเพิ่มทวีมาก 

ยิ่งขึ้น พระองค์ตรัสว่า “แผ่นดินจงเกิดพืช คือธัญพืชที่ให้เมล็ด และต้นไม้ผล
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ท่ีออกผลตามชนิดของมันและมีเมล็ดในผลบนแผ่นดิน และก็เป็นดังนั้น… 

พระเจ้าทรงเห็นว่าดี” ปฐมกาล 1:11, 12 พระด�ารัสนี้ยังท�าให้เมล็ดเจริญ 

เติบโตขึ้น เมล็ดทุกเมล็ดที่ชูใบสีเขียวขึ้นรับแสงแดดประกาศถึงฤทธิ์อ�านาจ 

การประกอบกิจอย่างมหัศจรรย์ของพระด�ารัสนั้น ซึ่งมาจากพระองค์เม่ือ  

“ตรัส โลกก็เกดิขึน้มา” เม่ือ “ทรงบัญชา มันกต็ัง้ม่ันคง” สดดีุ 33:9 {COL 80.2} 

 พระคริสต์ทรงสอนสาวกอธิษฐาน “ขอประทานอาหารประจ�าวันแก่

ข้าพระองค์ในวันนี้” และทรงชี้ไปยังดอกไม้ พระองค์ทรงให้พวกเขามีความ

ม่ันใจว่า “ถ้าพระเจ้าทรงตกแต่งหญ้าที่ทุ่งนาอย่างนั้น…พระองค์จะไม่ทรง

ตกแต่งท่านมากยิ่งกว่านั้นหรือ” มัทธิว 6:11, 30 พระคริสต์ทรงด�าเนินการ 

อยู่อย่างสม�่าเสมอเพื่อตอบค�าอธิษฐานนี้ และเพื่อให้ค�าม่ันสัญญานี้เป็นจริง  

มีอ�านาจที่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็นท�างานอยู่อย่างสม�่าเสมอ เสมือนผู้รับใช ้

คอยให้อาหารและนุ่งห่มเขา พระเป็นเจ้าของเราทรงใช้วิธีการต่างๆ เพื่อ 

ท�าให้เมล็ดที่ถูกหว่านออกไปกลายเป็นพืชที่มีชีวิตและพระองค์ประทาน 

สิ่งจ�าเป็นทั้งหมดในสัดส่วนท่ีพอเหมาะเพื่อให้ได้การเก็บเกี่ยวท่ีสมบูรณ์  

ผู้ประพันธ์สดุดีรจนาถ้อยค�าอันงดงามว่า 

 “พระองค์ทรงเยี่ยมเยียนแผ่นดินโลก และทรงรดน�้าให้

 พระองค์ทรงท�าให้แผ่นดินอุดมยิ่ง

แม่น�้าของพระเจ้ามีน�้าเต็ม   พระองค์ทรงจัดหาข้าวให้

เพราะทรงจัดเตรียมโลกไว้เช่นนั้นแหละ

 พระองค์ทรงรดน�้า ตามรอยไถของมันอย่างชุ่มโชก

และทรงให้ขี้ไถราบลง

 ทรงให้ดินอ่อนนุ่มด้วยห่าฝน  และทรงอวยพรผลิตผลของมัน

 พระองค์ทรงให้ปีเป็นปีทองด้วยความอุดมสมบูรณ์ของพระองค์

 รอยรถของพระองค์มีความไพบูลย์ย้อยหยด” สดุดี 65:9–11 {COL 

81.1} 
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 วตัถธุาตขุองโลกอยูภ่ายใต้การควบคุมของพระเจ้า ธรรมชาตปิฏิบัติ

ตามกฎธรรมชาติ ทุกสิ่งเปล่งวาจาและปฏิบัติตามพระทัยของพระผู้สร้าง  

เมฆและแสงแดด น�้าค้างและหยาดฝน ลมและพายุ ทั้งหมดอยู่ภายใต้การ

ควบคุมดูแลของพระเจ้า และทกุส่ิงเชือ่ฟังพระบัญชาของพระองค์โดยปริยาย 

เป็นการเชื่อฟังต่อกฎเกณฑ์ของพระเจ้าที่ท�าให้ยอดต้นข้าวเบ่งบานงอกผ่าน

พื้นดิน “งอกงามโดยขึ้นเป็นล�าต้นก่อน ภายหลังก็ออกรวง แล้วก็มีเมล็ดข้าว

เต็มรวง” มาระโก 4:28 สิ่งเหล่านี้พระเจ้าทรงพัฒนาขึ้นตามฤดูกาลที่ 

แน่นอน เพราะมันไม่ต่อต้านการกระท�าของพระองค์ และเป็นไปได้หรือท่ี 

มนุษย์ผู้ได้รับการสร้างมาตามแบบพระฉายของพระเจ้าได้รับความคิดที่มี 

เหตุผล และพูดได้จะเป็นผู้เดียวที่ไม่ได้มีความรู้สึกซาบซึ้งในของประทาน 

ของพระองค์ และขัดขืนต่อน�้าพระทัยของพระองค์  จะให้สิ่งมีชีวิตที่มีเหตุผล 

เหล่านี้เป็นผู้เดียวที่น�าความสับสนมาสู่โลกของเรากระนั้นหรือ {COL 81.2} 

 ในทุกสิ่งท่ีเกื้อหนุนเพื่อการยังชีพของมนุษย์ จะพบความร่วมมือ 

อย่างเป็นเอกภาพระหว่างความพยายามของพระเจ้าและของมนษุย์อยูใ่นนัน้  

จะไม่มีการเก็บเกี่ยว หากมือมนุษย์ไม่เข้าร่วมในการหว่านเมล็ดพืช แต่หาก 

ไม่มีส่วนประกอบอื่นๆ ที่พระเจ้าประทานให้ ได้แก่ แสงแดดและสายฝน  

น�้าค้างและเมฆก็จะไม่มีการเพิ่มพูนขึ้น ด้วยประการฉะนี้ ในการด�าเนินงาน

ทุกด้านของธุรกิจ ในทุกแผนของการศึกษาและศาสตร์ต่างๆ เป็นเช่นนี้ในสิ่ง

ท่ีเก่ียวข้องกับเร่ืองของฝ่ายจิตวิญญาณ ในการเสริมสร้างอุปนิสัยและใน 

ทุกๆ ด้านของภารกิจของคริสเตียน เรามีส่วนท่ีต้องท�า แต่เราจะต้องได้รับ

อ�านาจจากพระเจ้ามารวมเข้ากับของเรา หาไม่แล้วความพยายามของเราจะ

สูญเปล่า {COL 82.1} 

 เม่ือใดท่ีมนุษย์ท�าส่ิงใดส�าเร็จ ไม่ว่าจะเป็นทางฝ่ายจิตวิญญาณหรือ

ทางฝ่ายโลก เขาต้องจดจ�าเสมอว่าเขากระท�าไปโดยความร่วมมือกับพระ 

ผู้สร้างของเขา มีความจ�าเป็นอย่างย่ิงส�าหรับเราที่จะตระหนักเสมอว่าเรา 

ต้องพึ่งพาในพระเจ้า มนุษย์วางใจในมนุษย์ด้วยกันมากเกินไป พึ่งในผลงาน

ประดิษฐ์ของมนุษย์มากเกินไป แต่วางใจในอ�านาจของพระเจ้าผู้ทรงพร้อมที่

จะประทานให้น้อยเกินไป  “เราร่วมกันท�างานเพื่อพระเจ้า” 1 โครินธ์ 3:9  
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ส่ิงท่ีมนษุย์มีอยู่นัน้ด้อยคุณค่าอย่างหาทีเ่ปรียบไม่ได้ แต่หากเขาเข้าเชือ่มโยง

กับอ�านาจของพระคริสต์ เขาก็จะท�าทุกสิ่งด้วยก�าลังท่ีพระคริสต์ประทานให้ 

{COL 82.2} 

 การพัฒนาทีละเล็กทีละน้อยของต้นพืชจากเมล็ดเป็นบทเรียนที่มี 

จดุประสงค์เพือ่การฝึกฝนส่ังสอนเด็ก เริม่จากการ “ข้ึนเป็นล�าต้นก่อนภายหลัง

ก็ออกรวง แล้วก็มีเมล็ดข้าวเต็มรวง” มาระโก 4:28 พระองค์ผู้ทรงเล่าอุปมานี้

ทรงสร้างเมล็ดเล็กๆ ประทานคุณสมบัติแห่งชีวิตแก่มันและทรงบัญญัติกฎ

ควบคุมการเจริญเติบโตของมัน และความจริงซึ่งอุปมานี้สอนนั้นทรงกระท�า

ให้เป็นจริงในชีวิตของพระองค์เอง  พระองค์ทรงปฏิบัติตามพระบัญชาของ

พระเจ้าในการเจริญท้ังในธรรมชาติฝ่ายจิตวิญญาณและฝ่ายกาย ดังที่เห็น 

จากต้นพืช พระองค์ทรงประสงค์ให้เยาวชนปฏิบัติเช่นนี้ด้วย  ถึงแม้พระองค์

ทรงเป็นพระราชาในสวรรค์ ทรงเป็นพระมหากษัตริย์แห่งสง่าราศี พระองค์

เสด็จมาเป็นทารกในหมู่บ้านเบธเลเฮม และช่วงเวลาหนึ่งพระองค์ทรงเป็น

ทารกน้อยที่ช่วยตัวเองไม่ได้ ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของมารดา ในช่วง 

วัยเด็กพระองค์ทรงท�างานตามอย่างเด็กท่ีเชื่อฟัง พระองค์ทรงพูดและแสดง

กิริยาด้วยสติปัญญาของเด็กไม่ใช่ของผู้ใหญ่ ทรงให้เกียรติแก่ผู้ปกครองของ

พระองค์และปฏิบัติตามความต้องการของท่านทั้งสองในการท�าส่ิงท่ีเป็น

ประโยชน์ตามความสามารถของเด็ก แต่ในแต่ละขั้นของการพัฒนาของ 

พระองค์ทรงดีรอบคอบพร้อมท้ังชีวิตที่ไร้บาปที่เรียบง่ายและงดงามตาม

ธรรมชาติ ถ้อยค�าอันศักด์ิสิทธิ์บันทึกวัยทารกของพระองค์ไว้ว่า “พระกุมาร

น้ันก็เจริญวัยแข็งแรงขึ้น เต็มเปี่ยมด้วยสติปัญญา และพระคุณของพระเจ้า 

อยู่กับท่าน” และส�าหรับช่วงวัยเด็กมีการบันทึกไว้ว่า “พระเยซูเจริญขึ้นใน 

ด้านสติปัญญาและด้านร่างกาย เป็นท่ีชอบต่อพระพักตร์พระเจ้าและต่อหน้า

คนทั้งหลายด้วย” ลูกา 2:40, 52 {COL 82.3} 

 ในที่นี้เสนอแนะงานให้แก่ผู้ปกครองและครู กล่าวคือพวกเขาควรมุ่ง 

เป้าหมายเพื่อท่ีจะปลูกฝังแนวโน้มของเยาวชนให้ทราบว่าในแต่ละช่วงของ

ชีวิตพวกเขาควรแสดงออกถึงความงดงามที่เหมาะสมกับแต่ละช่วงของวัย  

ให้เปิดเผยออกตามธรรมชาติเหมือนดั่งต้นพืชที่อยู่ในสวน {COL 83.1} 
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 เด็กๆ มีความงดงามน่ารักบริสุทธิ์ไร้มารยาตามธรรมชาติ จึงไม ่

เหมาะสมเลยที่จะเน้นความสุขใจบางอย่างเป็นพิเศษ และเอาค�าพูดที่แสดง

ความเฉลียวฉลาดออกมากล่าวซ�้าบ่อยๆ ต่อหน้าเขา ไม่ควรสนับสนุนให้เขา

หลงใหลในตัวเองโดยยกยอรูปร่างหน้าตา ค�าพูดหรือกิริยาของพวกเขา หรือ

ให้สวมใส่เส้ือราคาแพงและเพื่อการโอ้อวด  การท�าเช่นนี้จะสนับสนุนความ

หยิ่งยโสในตัวเขาและเร้าให้เกิดความริษยาขึ้นในใจของเพื่อนๆ {COL 83.2} 

 เด็กเล็กๆ ควรได้รับการอบรมด้วยความเรียบง่ายตามประสาเด็ก 

พวกเขาควรได้รับการอบรมให้มีความพอใจกับงานเล็กๆ น้อยๆ และมี 

ประโยชน์ และมีความเพลิดเพลินและได้เรียนรู้ประสบการณ์ตามธรรมชาต ิ

ที่เข้ากับอายุของเขา ช่วงวัยเด็กตรงกับช่วงของล�าต้นในอุปมา และล�าต้นมี

ความงดงามจ�าเพาะของมันเอง ไม่ควรบังคับให้เด็กเติบโตเกินอายุแต่ควร

รักษาความสดชื่นและความงามช่วงแรกของชีวิตให้นานที่สุดเท่าท่ีจะนานได้ 

{COL 83.3}

 เด็กเล็กควรเป็นคริสเตียนตามประสบการณ์ตามอายุของพวกเขา 

ทั้งหมดน่ีแหละคือสิ่งที่พระเจ้าทรงคาดหวังจากพวกเขา เด็กควรได้รับการ

อบรมในเรือ่งของจิตวิญญาณและผูป้กครองควรใช้ทกุโอกาสให้เป็นประโยชน์

เพื่อการเสริมสร้างอุปนิสัยตามแบบอย่างพระลักษณะของพระคริสต์ {COL 

84.1} 

 ในกฎของพระเจ้าในธรรมชาติ เหตุจะติดตามด้วยผลอย่างแน่นอน

อย่างไม่ผิดพลาด การเก็บเกี่ยวจะแสดงให้เห็นถึงชนิดของการหว่าน คนงาน

เกียจคร้านถูกตัดสินด้วยผลงานของเขา การเก่ียวเก็บเป็นพยานต่อสู้เขา  

ในฝ่ายจิตวิญญาณก็เป็นเช่นนี้เหมือนกัน ความซื่อสัตย์ของคนงานทุกคน 

ถูกวัดโดยผลของงานที่เขาท�า ลักษณะงานของเขาไม่ว่าขยันขันแข็งหรือ 

เกียจคร้านจะเห็นได้ในวันเก็บเกี่ยว บ้ันปลายของนิจนิรันดร์ของเขาจึงถูก 

ก�าหนดด้วยผลงานเหล่านี้ {COL 84.2}

 เมล็ดทุกเม็ดที่หว่านลงไปจะน�าไปสู่การเก็บเก่ียวตามชนิดของมัน 

ชีวิตของมนุษย์ก็เป็นเช่นนี้เหมือนกัน เราทุกคนต้องหว่านเมล็ดแห่งความ

เมตตา ความเห็นอกเห็นใจ และความรักเพราะเราจะเก็บเกี่ยวในสิ่งที่เรา 
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หว่าน อุปนิสัยทุกอย่างของการเห็นแก่ตัว การรักตนเองและยกย่องตนเอง 

การกระท�าตามความประสงค์ของตนเองทุกอย่าง จะน�ามาซึ่งการเก่ียวเก็บ

อย่างเดียวกัน ผู้ท่ีมีชีวิตอยู่เพื่อตนเองก�าลังหว่านเพื่อเนื้อหนังและด้วยเนื้อ

หนังนี้เขาจะเก็บเกี่ยวความพินาศ {COL 84.3} 

 พระเจ้าไม่ทรงเคยท�าลายมนุษย์คนใด ทุกคนที่ถูกท�าลายนั้นจะเป็น

เพราะเขาท�าลายตัวเขาเอง ทุกคนท่ีละเลยการตักเตือนของจิตใต้ส�านึก 

ก�าลังหว่านเมล็ดแห่งความไม่เชื่อและจะน�ามาซึ่งการเก็บเก่ียวท่ีแน่นอน  

ด้วยการปฏิเสธค�าเตือนครั้งที่หนึ่งที่มาจากพระเจ้า กษัตริย์ฟาโรห์ในอดีตได้

หว่านเมล็ดแห่งความด้ือดึงและพระองค์ทรงเก็บเก่ียวผลของความด้ือดึงนั้น 

พระเจ้าไม่ได้ทรงบังคับให้พระองค์ไม่ทรงเชื่อ เมล็ดแห่งความไม่เช่ือท่ี 

ฟาโรห์หว่านไปก็ให้ผลผลิตตามชนิดของมัน ดังนั้นการต่อต้านของพระองค์

จึงด�าเนินต่อไป จนกระทั่งทอดพระเนตรเห็นแผ่นดินถูกท�าลาย เห็นร่างที ่

เย็นชืดไม่มีชีวิตของราชบุตรหัวปีในราชวังของพระองค์และบุตรหัวปีของทุก

ครอบครัวในอาณาจักรของพระองค์จนกระท่ังน�้าทะเลไหลกลบท่วมม้า  

รถรบและนักรบทั้งหมดของพระองค์ เร่ืองราวของฟาโรห์เป็นตัวอย่างท่ี 

น่ากลัวที่แสดงให้เห็นถึงความจริงของพระธรรมที่กล่าวว่า “ใครหว่านอะไร 

ลงก็จะเก็บเกี่ยวสิ่งนั้น” กาลาเทีย 6 :7 หากมนุษย์เพียงแต่ส�านึกในสิ่งเหล่านี้ 

พวกเขาก็จะระมัดระวังชนิดของเมล็ดที่พวกเขาจะน�าไปหว่าน {COL 84.4} 

 เม่ือหว่านเมล็ดออกไปก็จะน�ามาซึ่งการเก็บเก่ียว และเม่ือหว่านต่อ

ไปการเก็บเก่ียวก็ทวีมากย่ิงขึ้น กฎนี้เป็นจริงกับความสัมพันธ์ของเรากับ 

ผู้อื่น การกระท�าทุกอย่าง ค�าพูดทุกค�าเป็นเมล็ดที่จะเกิดผล การกระท�าแห่ง

ความเมตตา แห่งความเชื่อฟังหรือความเสียสละจะเกิดผลในผู้อื่นด้วย และ

ขยายออกไปอีกเรื่อยๆ ดังนั้น การกระท�าที่แสดงความอิจฉา การมุ่งร้ายและ

ความร้าวฉานจะเป็นเมล็ดที่จะเจริญขึ้นด้วย “รากขมขื่น” ฮีบรู 12:15 ซึ่งจะ

ท�าให้คนจ�านวนมากด่างพร้อยไปด้วย และพิษร้ายจ�านวนมากนี้จะไปท�าลาย

คนอีกมากมายเพียงไร ดังนั้นการหว่านความดีและความช่ัวจะมีผลต่อเนื่อง

ทั้งในเวลานี้และตลอดนิรันดร์ {COL 85.1} 
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 ความมีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ท้ังในฝ่ายจิตวิญญาณและในฝ่ายโลก เป็น

บทเรียนท่ีได้จากเรื่องของการหว่านเมล็ดพืช พระเป็นเจ้าตรัสว่า “ความสุข 

จะมีกับพวกท่านที่หว่านอยู่ข้างห้วงน�้าทั้งปวง” อิสยาห์ 32:20 “นี่แหละ 

คนท่ีหว่านเพียงเล็กน้อยก็จะเก็บเก่ียวได้เพียงเล็กน้อย คนท่ีหว่านมาก 

ก็จะเก็บเกี่ยวได้มาก” 2 โครินธ์ 9:6 การหว่านอยู่ข้างห้วงน�้าหมายถึงการ 

แจกจ่ายของประทานของพระเจ้าอยู่เสมอ หมายถึงการให้เพื่อพระราชกิจ 

ของพระเจ้าหรือให้แก่เพื่อนมนุษย์ผู้ต้องการความช่วยเหลือของเรา การท�า

เช่นนี้จะไม่ท�าให้เกิดความยากจน “คนที่หว่านมากก็จะเก็บเก่ียวได้มาก”  

ผู้หว่านได้รับผลเพิ่มขึ้นก็เพราะเขาหว่านออกไป ผู้ท่ีสัตย์ซื่อในการแจกจ่าย

ของประทานของพระเจ้าก็จะเป็นเช่นนั้น ด้วยการแจกจ่ายไป ก็จะได้พระพร

เพิ่มข้ึน พระเจ้าทรงสัญญาที่จะประทานความบริบูรณ์เพื่อเขาจะแจกจ่าย 

ต่อไป “จงให้เขา แล้วพวกท่านจะได้รับด้วยแบบยัดสั่นแน่นพูนล้นเต็ม 

หน้าตักของท่าน” ลูกกา 6:38  {COL 85.2}

 การหว่านและการเก็บเก่ียวมีความหมายมากยิ่งกว่านี้อีก ขณะที่ 

เราแจกจ่ายพระพรทางฝ่ายโลก การแสดงออกซึ่งความรักและความเห็นใจ

ของเราจะไปกระตุน้ผูรั้บให้ส�านกึในพระคุณและขอบคณุพระเจ้า  ดินของจติใจ

ถูกเตรียมไว้เพื่อรับเมล็ดแห่งความจริงทางฝ่ายจิตวิญญาณ และพระองค์ผู้

ประทานเมล็ดจะทรงเป็นผู้กระท�าให้เมล็ดนั้นงอก และให้ผลสู่ชีวิตนิรันดร์  

{COL 86.1}

 พระคริสต์ทรงแสดงให้เห็นถึงการเสียสละที่พระองค์ทรงมีต่อความ

รอดของเราด้วยการใช้เรื่องการหว่านเมล็ดข้าวลงบนพื้นดิน พระองค์ตรัสว่า 

“ถ้าเมล็ดข้าวไม่ได้ตกลงไปในดินและเปื่อยเน่าไป ก็จะคงอยู่เป็นเมล็ดเดียว 

แต่ถ้าเปื่อยเน่าไปแล้ว ก็จะงอกขึ้นเกิดผลมาก” ยอห์น 12:24 ดังนั้นการ

สิ้นพระชนม์ของพระคริสต์จะท�าให้เกิดผลเพื่อแผ่นดินของพระเจ้า เช่นเดียว

กับกฎของอาณาจักรพืช ชีวิตจะเกิดขึ้นเป็นผลเน่ืองมาจากการส้ินพระชนม์

ของพระองค์ {COL 86.2} 

 ทุกคนที่ต้องการเกิดผลจากการท�างานร่วมกันกับพระคริสต์ จ�าเป็น

ต้องตกลงสูดิ่นและตายก่อน ชวีติจะต้องทิง้ลงไปยงัรอยไถแห่งความต้องการ
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ของโลก ความรักตัวเอง ความสนใจในตัวเองจะต้องถูกท�าลาย แต่กฎแห่ง 

การเสียสละตัวเองเป็นกฎแห่งการถนอมตัวเอง เมล็ดที่ฝังอยู่ในดินจะเกิดผล

และจะน�าไปปลูกต่อไป ดังนั้นการเก็บเก่ียวจึงเพิ่มพูนข้ึน ผู้หว่านพืชเก็บ 

รักษาเมล็ดข้าวโดยการหว่านออกไป ชีวิตของมนุษย์จึงเป็นเช่นเดียวกัน  

ด้วยว่าการให้คือการมีชีวิต ชีวิตที่จะได้รับการถนอมรักษาไว้ คือชีวิตที ่

ถวายอย่างไม่มีขอบเขตเพื่องานของพระเจ้าและเพื่อรับใช้เพื่อนมนุษย์ ผู้ท่ี 

เสียสละชีวิตในโลกนี้เพื่อพระคริสต์ จะเก็บรักษาเพื่อชีวิตนิรันดร์ {COL  

86.3} 

 เมล็ดตายไปเพือ่จะเกดิเป็นชวีติใหม่ จากตวัอย่างนีเ้ราได้รับการสอน

ถึงบทเรียนแห่งการกลับเป็นขึ้นจากตาย ทุกคนที่รักพระเจ้าจะมีชีวิตอีกครั้ง

ในสวนเอเดนเบ้ืองบน ส�าหรับร่างกายของมนุษย์ท่ีถูกฝังให้เปื่อยเน่าใน 

หลุมฝังศพ พระเจ้าตรัสไว้ดังนี้ว่า “ร่างกายที่ถูกหว่านลงนั้นเสื่อมสลายได้ 

ร่างกายที่เป็นขึ้นมาใหม่นั้นไม่เสื่อมสลาย สิ่งที่ถูกหว่านลงนั้นไร้เกียรติ สิ่งที่

เป็นขึ้นมานั้นมีศักด์ิศรี สิ่งที่ถูกหว่านลงนั้นอ่อนก�าลัง สิ่งที่เป็นขึ้นมานั้นมี 

พลัง” 1 โครินธ์ 15:42, 43  {COL 87.1}

 ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นเพียงบทเรียนไม่กี่บทจากอุปมาเก่ียวกับ

ธรรมชาติที่มีชีวิตของเร่ืองผู้หว่านและเมล็ด ขณะที่ผู ้ปกครองและครูใช ้

ความพยายามในการสอนบทเรียนเหล่านี้ พวกเขาควรสอนเพื่อท่ีจะน�าไป

ปฏิบัติได้ ควรให้เด็กเตรียมดินและหว่านเมล็ดเอง ในขณะที่พวกเขาท�างาน

อยู่นั้น ผู้ปกครองและครูอธิบายถึงการหว่านเมล็ดท่ีดีและไม่ดีลงในสวนของ

จิตใจได้ และการที่สวนต้องได้รับการตระเตรียมเพื่อการหว่านเมล็ดอย่างไร 

สวนแห่งจิตใจก็ควรได้รับการตระเตรียมเพื่อเมล็ดแห่งความจริงอย่างนั้น 

เหมือนกัน ในขณะท่ีหว่านเมล็ดลงสู่ดินก็สามารถสอนบทเรียนเรื่องของการ

วายพระชนม์ของพระคริสต์ได้ ขณะท่ีใบโผล่พ้นพื้นดิน พวกเขาก็สอน 

บทเรียนแห่งความจริงของการกลับเป็นขึ้นจากตาย ขณะที่ต้นพืชเจริญข้ึน 

พวกเขายังสอนเร่ืองการเปรียบเทียบระหว่างการหว่านเมล็ดฝ่ายธรรมชาติ

และเมล็ดฝ่ายจิตวิญญาณต่อไปอีกได้  {COL 87.2} 



บทที่ 5 บทเรียนอื่นๆจากการหว่านเมล็ด 63

 เยาวชนควรได้รับการสั่งสอนในแนวทางที่คล้ายคลึงกัน  ควรสอน

พวกเขาให้รู้จักพรวนดิน จะเป็นการดีหากโรงเรียนทุกโรงเรียนมีที่ดินส�าหรับ

การเพราะปลูก ควรถือว่าที่ดินเพื่อการนี้เป็นโรงเรียนของพระเจ้า สิ่งท่ีมีอยู่ 

ในธรรมชาติเป็นบทเรียนที่ลูกหลานของพระองค์ต้องศึกษา เพื่อพวกเขาจะ 

ได้รับความรู้ในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณ {COL 87.3} 

 เราจะได้รับบทเรียนอย่างสม�่าเสมอจากการพรวนดินและจัดเตรียม

ดินให้เหมาะกับการเพาะปลูก ไม่มีใครคิดว่าเมื่อจับจองที่ดินผืนหนึ่งก็จะเก็บ

เกีย่วได้ทนัท ีก่อนทีจ่ะหว่านเมล็ดจะต้องมีการเตรียมดินด้วยการท�างานอย่าง

จริงจัง ขยันขันแข็งและบากบ่ัน งานฝ่ายจิตวิญญาณของจิตใจมนุษย์ก็เป็น 

เช่นน้ันเหมือนกัน ผู้ที่จะได้รับประโยชน์จากการพรวนดิน จะต้องออกไป 

ด้วยการมีพระธรรมของพระเจ้าในใจของเขา พวกเขาจะได้พบรอยไถของ 

จิตใจซ่ึงแตกสลายโดยอ�านาจชักน�าอันอ่อนโยนของพระวิญญาณบริสุทธิ์  

หากไม่มีการลงแรงเพื่อพรวนดินจะไม่มีการเก็บเก่ียว ในดินของหัวใจก็ 

เช่นกัน พระวิญญาณของพระเจ้าจะต้องท�างานเพื่อช�าระให้บริสุทธิ์ และ 

สั่งสอนก่อนที่จะเกิดผลเพื่อถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า  {COL 88.1}

 ดินจะไม่ให้ผลที่มีคุณค่า หากไม่ได้ดูแลอย่างจริงจัง จึงต้องดูแลดิน 

ด้วยความเอาใส่ใจและท�าเป็นประจ�าทุกวัน ควรไถบ่อยๆ และไถให้ลึก  

ถอนวัชพืชที่คอยแย่งชิงอาหารของเมล็ดดีท่ีปลูกไว้ ดังนั้นผู้ที่ไถและหว่าน 

ก็ได้เตรียมเพื่อการเก็บเก่ียว ไม่มีใครจะยืนอยู่กลางทุ่งด้วยใจท่ีแตกสลาย 

ด้วยเกรงว่าสิ่งที่หวังเอาไว้จะไม่เกิดผล  {COL 88.2} 

 พระพรของพระเป็นเจ้าจะอยู่กับผู้ที่ท�างานอยู่กับผืนดิน เพื่อเรียนรู้

บทเรียนทางฝ่ายจิตวิญญาณจากธรรมชาติ ในการเพาะปลูกพรวนดิน  

คนงานไม่ทราบว่าจะมีสมบัติใดเปิดเผยให้แก่เขา ขณะเดียวกันเขาไม่ควร 

ดูหม่ินบทเรียนที่รวบรวมจากสมองของผู้มีประสบการณ์และข้อมูลของผู้มี

ความรู้เฉลียวฉลาดที่เคยมีส่วนร่วมในงานนั้น เขาควรจะเก็บรวบรวม 

บทเรียนเหล่านี้เพื่อตัวเอง นี่เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกฝนของเขา การ 

เพาะปลูกพรวนดินเป็นเครือ่งพสิจูน์ถงึการศึกษาในเรือ่งของฝ่ายจติวญิญาณ  

{COL 88.3} 
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 พระผูท้รงสร้างเราคือผูท้รงท�าให้เมล็ดเจริญขึน้ พระองค์ทรงคอยดูแล

ทัง้กลางวนัและกลางคืน ประทานอ�านาจให้เจริญเตบิโต พระองค์ทรงเป็นจอม

กษัตริย์แห่งสวรรค์ พระองค์ทรงดูแลและทรงสนพระทัยบุตรท้ังหลายมาก 

ยิง่กว่าน้ีอีก ในขณะทีม่นษุย์เพาะปลูกเพือ่ให้ชวีติในโลกอยูร่อดได้นัน้ พระเจ้า 

ผู้หว่านจะทรงปลูกเมล็ดในจิตวิญญาณเพื่อจะเกิดผลจนน�าไปถึงชีวิตนิรันดร์   

{COL 89.1}
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บทที่ 6 เปรียบเหมือนเชื้อ
อ้างอิงจาก มัทธิว 13:33  ลูกา 13:20, 21

 คนมีการศกึษาและมีอทิธพิลจ�านวนมากเข้ามาฟังผูเ้ผยพระวจนะแห่ง

กาลิสี บางคนในกลุ่มคนเหล่านี้มองฝูงชนมากมายที่ห้อมล้อมพระคริสต์ด้วย

ความฉงนสนใจในขณะท่ีพระองค์ทรงสั่งสอนอยู่ชายฝั่งทะเล ฝูงชนมากมาย

เหล่านี้เป็นตัวแทนของคนทุกชนชั้นวรรณะปะปนอยู่ด้วย คนยากจน คน 

ไม่มีการศึกษา ขอทานสวมเสื้อผ้าขาดว่ิน หัวขโมยที่มีใบหน้าแสดงออกถึง

ความรู้สึกผิด คนพิการ คนเสเพล พ่อค้าและคนที่รักความส�าราญ คน 

ชั้นระดับสูงและชั้นระดับล่าง มั่งมีและยากจน ทุกคนเบียดเสียดหาที่เพื่อยืน

และฟังพระวจนะของพระคริสต์ ขณะที่เหล่าบุคคลผู้มีการศึกษาเหล่านี ้

มองดูฝูงชนประหลาดที่ชุมนุมกันอยู่นั้น พวกเขาถามตนเองว่าแผ่นดินของ 

พระเจ้าประกอบไปด้วยคนเหล่านี้หรือ อีกคร้ังหนึ่งพระผู้ช่วยให้รอดตรัส 

ตอบด้วยอุปมา {COL 95.1}



66 อุทาหรณ์จากค�าสอนของพระคริสต์

 “แผ่นดินสวรรค์เป็นเหมือนเชือ้ซึง่ผูห้ญิงคนหนึง่เอาเจอืลงในแป้งสาม

ถังจนแป้งนั้นฟูขึ้นทั้งหมด” มัทธิว 13:33 {COL 95.2}

 บางคร้ังชาวยิวใช้เชื้อขนมปังเป็นเคร่ืองหมายของบาป เม่ือถึง 

เทศกาลปัสกา ประชาชนได้รับค�าสัง่ให้เอาเชือ้ทัง้หมดออกจากบ้านเรอืนของ 

ตนด้วยว่าพวกเขาจะต้องขจัดบาปให้ออกจากจิตใจของพวกเขา พระคริสต ์

ทรงเตือนสาวกว่า “ท่านทั้งหลายจงระวังเชื้อของพวกฟาริสีคือความหน้าซื่อ 

ใจคด” ลูกา 12 1 และอคัรทูตเปาโลกล่าวถงึ “เชือ้เก่าซึง่เป็นเชือ้ของความชัว่”  

1 โครินธ์ 5:8 แต่ในอุปมาของพระผู้ช่วยให้รอด เชื้อใช้แทนแผ่นดินสวรรค์ 

เพือ่อธบิายให้เห็นถงึอ�านาจแห่งการฟ้ืนฟแูละซมึซบัของพระคุณของพระเจ้า  

{COL 95.3}

 ไม่มีใครจะชั่วเกินไป ไม่มีใครจะตกต�่าเกินกว่าอ�านาจของพระคุณ 

จะช่วยได้ ทุกคนที่ยอมมอบถวายตัวเองให้กับพระวิญญาณบริสุทธิ์ หลักการ 

ใหม่ในชีวิตจะถูกปลูกฝังลงไป พระฉายาของพระเจ้าท่ีสูญเสียไปจะฟื้นฟู 

กลับมาในมนุษย์อีกครั้ง {COL 96.1} 

 แต่มนุษย์เปล่ียนแปลงตัวเขาเองด้วยความตั้งใจของตนเองไม่ได้  

พวกเขาไม่มีอ�านาจท�าให้เกิดการเปล่ียนแปลงเช่นนี้ เชื้อมาจากภายนอกซึ่ง 

ต้องน�ามาผสมลงในแป้งก่อนการเปล่ียนแปลงจะเกิดขึน้ ดังนัน้คนบาปจงึต้อง 

ยอมรับพระคณุของพระเจ้าก่อนทีเ่ขาจะมีความเหมาะสมส�าหรบัแผ่นดินแห่ง 

สง่าราศี การศึกษาและขนบธรรมเนียมที่โลกนี้ให้ไม่สามารถเปล่ียนแปลง 

บุตรแห่งความผิดบาปให้เป็นบุตรแห่งแผ่นดินสวรรค์ได้ พลังแห่งการ

เปล่ียนแปลงใหม่จะต้องมาจากพระเจ้า การเปล่ียนแปลงนี้ได้มาจากองค ์

พระวิญญาณบริสุทธิ์เท่านั้น ทุกคนท่ีต้องการรับความรอดไม่ว่าจะเป็นคน 

ชั้นระดับสูง หรือชั้นระดับต�่า คนม่ังมีหรือยากจนล้วนต้องยอมอยู่ใต้การ 

ท�างานของพลังอ�านาจนี้ {COL 96.2}

 เชื้อที่ผสมลงในแป้งท่ีท�างานจากภายในสู่ภายนอกนั้นเปรียบได้กับ 

การเปล่ียนแปลงจติใจใหม่ท่ีมาจากพระคุณของพระเจ้าซึง่ท�าหน้าท่ีเปลีย่นแปลง 

ชวีติ การเปลีย่นแปลงภายนอกอย่างเดียวไม่พอทีจ่ะน�าเราให้เป็นอนัหนึง่เดียว 

กับพระเจ้า  มีหลายคนพยายามเปล่ียนแปลงด้วยการแก้ไขอปุนสิยัท่ีไม่ดีอย่าง
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น้ันบ้างอย่างนี้บ้าง และเขาหวังว่าการท�าเช่นน้ีจะท�าให้พวกเขากลายเป็น 

คริสเตียน แต่เขาก�าลังเร่ิมต้นในทางท่ีผิด งานแรกของพวกเราอยู ่ท่ีใจ  

{COL 97.1} 

 การมีความเชื่อกับการมีความจริงอยู่ในจิตใจเป็นสองสิ่งที่แตกต่าง 

กัน การมีความรู้ในความจริงอย่างเดียวยังไม่พอ เราอาจจะมีสิ่งนี้แต่ความ 

รู ้สึกนึกคิดของเราอาจจะไม่เปล่ียนแปลงเลยก็ได้ จิตใจจะต้องรับการ 

เปลี่ยนแปลงและช�าระให้บริสุทธิ์ {COL 97.2} 

 บุคคลท่ีพยายามรักษาพระบัญญัติของพระเจ้าเพียงเพราะรู้สึกว่า 

เป็นหน้าที่ถูกก�าหนดไว้ให้ท�านั้นจะไม่มีโอกาสพบความยินดีในการเชื่อฟัง  

เขาไม่ได้เชื่อฟัง เม่ือข้อก�าหนดของพระเจ้ากลายเป็นภาระแก่เขาเพราะ 

สิ่งนี้แทงทะลุความโน้มเอียงของมนุษย์ เราก็พอทราบว่าชีวิตนั้นไม่ใช่ชีวิต 

คริสเตียน ความเชื่อฟังที่แท้จริงคือผลของหลักธรรมท่ีมาจากภายใน มัน 

ออกมาจากการรักความชอบธรรม รักพระบัญญัติของพระเจ้า แก่นของ 

ความชอบธรรมทั้งปวงคือการซื่อสัตย์ต่อพระผู้ไถ่ของเรา สิ่งนี้จะน�าเรา 

ให้ท�าในสิ่งที่ถูกต้องเพราะเป็นสิ่งที่ถูก เพราะการกระท�าในสิ่งที่ถูกต้องเป็น 

ที่โปรดปรานของพระเจ้า {COL 97.3} 

 ความจริงยิ่งใหญ่ของการกลับใจใหม่โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์แสดง 

ให้เห็นจากพระด�ารัสของพระคริสต์ที่มีต่อนิโคเดมัส “เราบอกความจริงกับ 

ท่านว่า ถ้าคนใดไม่ได้เกิดใหม่ คนนั้นไม่สามารถเห็นแผ่นดินของพระเจ้า... 

ซึ่งเกิดจากเนื้อหนังก็เป็นเนื้อหนังและที่เกิดจากพระวิญญาณก็เป็นวิญญาณ  

อย่าประหลาดใจที่เราบอกท่านว่าพวกท่านต้องเกิดใหม่ ลมจะพัดไปที่ไหน 

ก็พัดไปท่ีนั้น และท่านได้ยินเสียงลมนั้น แต่ไม่รู้ว่าลมมาจากไหนและไป 

ที่ไหน คนที่เกิดจากพระวิญญาณก็เป็นอย่างนั้นทุกคน” ยอห์น 3:3-8 {COL 

98.1} 

 อัครทูตเปาโลกล่าวโดยการทรงดลใจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่า   

“แต่พระเจ้าทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตา พระองค์ทรงรักเราโดยความรักอัน 

ใหญ่หลวงของพระองค์ ถงึแม้ว่าเราเป็นคนตายเนือ่งจากการละเมิด พระองค์ 

ยังทรงท�าให้มีชีวิตอยู่ร่วมกับพระคริสต์ (พวกท่านได้รับความรอดแล้วด้วย 
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พระคุณ) และพระองค์ทรงท�าให้เราเป็นขึ้นมาด้วยกันกับพระคริสต์ และทรง 

ให้เรานั่งด้วยกันกับพระองค์ในสวรรคสถานในพระเยซูคริสต์ เพื่อว่าในยุค 

ต่อๆไป พระองค์จะทรงส�าแดงพระคุณอันอุดมเหลือล้นของพระองค์ ด้วย 

พระกรุณาที่มีต่อเราในพระเยซูคริสต์เพราะว่าท่านท้ังหลายได้รับความรอด 

แล้วด้วยพระคุณโดยทางความเชื่อ ความรอดนี้ไม่ใช่มาจากตัวท่าน แต่เป็น 

ของประทานจากพระเจ้า” เอเฟซัส 2:4–8  {COL 98.2} 

 เชื้อท่ีซ่อนอยู่ในแป้งนั้นออกฤทธิ์อันไม่ปรากฏแก่สายตา ท�าให้แป้ง 

ท้ังหมดนั้นฟูข้ึน เชื้อแห่งความจริงก็เช่นกัน จะท�างานอย่างเงียบๆ ไม ่

เปิดเผยและต่อเนื่องเพื่อเปล่ียนแปลงจิตวิญญาณ ความโน้มเอียงตาม 

ธรรมชาติจะอ่อนตัวและอยู่ใต้การบังคับ ความคิด ความรู้สึก และเจตนา- 

รมณ์ใหม่จะถูกปลุกฝัง เกิดมาตรฐานอุปนิสัยใหม่เป็นชีวิตแบบพระคริสต์  

ความคิดเปล่ียนแปลงไป ความสามารถต่างๆ ในร่างกายถูกกระตุ ้นให้ 

กระท�าในแนวทางใหม่ มนุษย์ไม่ได้รับอวัยวะใหม่แต่อย่างใด แต่เป็นอวัยวะ

เดิมท่ีได้รับการช�าระให้บริสุทธิ์ จิตใต้ส�านึกได้รับการกระตุ้นให้ตื่นขึ้น เรา 

จึงรับอุปนิสัยซึ่งจะช่วยให้เราท�างานรับใช้พระเจ้าได้ {COL 98.3} 

 ค�าถามที่มักเกิดข้ึนคือ ถ้าเช่นนั้นท�าไมจึงมีคนมากมายท่ีอ้างตนว่า 

เชื่อในพระวจนะของพระเจ้า แต่กลับมองไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงในถ้อยค�า  

ในจิตวิญญาณและในอุปนิสัย  ท�าไมจึงมีคนมากมายท่ีทนไม่ได้เม่ือเกิดการ 

ขัดแย้งกับจุดประสงค์และแผนการของเขา เป็นคนที่มักแสดงอารมณ์เสีย 

ออกมาและเลือกใช้ถ้อยค�าที่เกรี้ยวกราด เอาแต่ใจและรุนแรงเล่า ในชีวิตของ

เขาเหล่านี้ยังพบว่ารักตนเองเช่นเดิม ยังคงมีความเห็นแก่ตัวเหมือนเดิม 

อารมณ์เสียและใช้ค�ารุนแรงเหมือนกับที่เห็นในหมู่ชาวโลก ยังคงมีความหยิ่ง

เช่นเดิม มีความโน้มเอียงไปตามธรรมชาติเหมือนเดิม ยังคงมีอุปนิสัยที่ไม ่

อยู่กับร่องกับรอยเช่นเดิม ดูราวกับว่าพวกเขาไม่ได้รู้จักความจริงมาก่อน 

เลย เหตุผลก็คือคนเหล่านี้ยังไม่ได้กลับใจใหม่ พวกเขาไม่ได้ฝังเชื้อแห่ง 

ความจริงลงในจิตใจ ท�าให้เชื้อนั้นไม่มีโอกาสที่จะท�างาน ความโน้มเอียงต่อ

ความชั่วตามธรรมชาติและตามที่สั่งสมมายังไม่ได้มอบไว้ให้อยู ่ภายใต้ 

อ�านาจแห่งการเปล่ียนแปลง ชวีติของพวกเขาเปิดเผยให้เหน็ว่าพวกเขาไม่มี
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พระคุณของพระคริสต์ ไม่เชื่ออ�านาจของพระองค์ในการเปล่ียนแปลง 

อุปนิสัย {COL 99.1} 

 “ความเชื่อเกิดขึ้นได้ก็เพราะการได้ยินและการได้ยินเกิดขึ้นได ้

ก็เพราะการประกาศพระคริสต์” โรม 10:17 พระคัมภีร์คือสื่อกลางยิ่งใหญ่ 

ในการเปลี่ยนแปลงอุปนิสัย พระคริสต์ทรงอธิษฐานว่า  “ขอทรงแยกพวกเขา 

ให้บริสุทธิ์ด้วยความจริง พระวจนะของพระองค์เป็นความจริง” ยอห์น 17:17  

เม่ือศึกษาและเชื่อปฏิบัติตามแล้ว พระวจนะของพระเจ้าจะท�างานในจิตใจ 

และควบคุมส่ิงที่ไม่บริสุทธิ์ทุกอย่าง พระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาเพื่อ 

เปิดเผยให้เห็นถึงบาป และความเชื่อที่เกิดขึ้นในจิตใจด้วยความรักที่มีต่อ 

พระคริสต์ ท�าให้เราเกิดการเปล่ียนแปลงทั้งในร่างกาย จิตใจ และจิต 

วิญญาณให้เหมือนพระฉายาของพระองค์ จากนั้นพระเจ้าจะใช้เราท�าในส่ิง 

ท่ีเป็นไปตามน�้าพระทัยของพระองค์ อ�านาจท่ีประทานไว้กับเราจะท�างาน 

โดยเริ่มจากภายในสู่ภายนอก น�าพาเราให้แบ่งปันความจริงท่ีได้รับมาให้แก่

คนอื่นๆ ได้ {COL 100.1} 

 ความจริงของพระวจนะของพระเจ้าตอบสนองความต้องการอัน 

ยิ่งใหญ่ที่ปฏิบัติได้ของมนุษย์ คือการกลับใจใหม่โดยความเช่ือ อย่าคิดว่า 

หลักการท่ียิ่งใหญ่นี้บริสุทธิ์และศักด์ิสิทธิ์เกินกว่าจะน�ามาใช้ในการด�าเนิน 

ชีวิตประจ�าวันได้ สิ่งเหล่านี้คือความจริงที่ทอดสูงไปสู่สวรรค์และครอบคลุม 

ไปจนถึงนิรันดร์กาล ถึงกระนั้นอิทธิพลอันส�าคัญของสิ่งนี้จะต้องน�ามาผูก 

เข้ากับประสบการณ์ของมนุษย์ เพื่อให้แทรกซึมเข้าไปในส่ิงย่ิงใหญ่ทั้งหมด 

และสิ่งเล็กน้อยทั้งปวงของชีวิต {COL 100.2} 

 เม่ือรับเชื้อแห่งความจริงเข้าไว้ในจิตใจแล้ว เช้ือนั้นก็คอยควบคุม 

ความปรารถนา ท�าให้ความนึกคิดบริสุทธิ์และเพิ่มความหวานชื่นให้กับ 

อารมณ์ เชื้อนี้กระตุ้นศักยภาพของความคิดและพลังของจิตวิญญาณ และ 

จะขยายสมรรถนะเพื่อให้เกิดความรู้สึก เกิดความรักขึ้นมา {COL 101.1}

 ชาวโลกมองคนที่ยึดม่ันอยู่กับหลักการนี้เป็นเรื่องแปลกประหลาด  

คนเห็นแก่ตัวและรักเงินทองด�าเนินชีวิตเพียงเพื่อต้องการความม่ังคั่ง  

เกียรติยศและความสนุกสนานของโลกนี้มาเป็นของตนเอง เขาสูญเสียโลก 
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อันนิรันดร์ด้วยความคิดเช่นนี้ของพวกเขา แต่ส�าหรับผู้ติดตามพระคริสต์  

ส่ิงต่างๆ เหล่านี้จะไม่ใช่สิ่งที่เขาจะทุ่มเทให้ท้ังหมด เพื่อเห็นแก่พระคริสต ์

เขาจะท�างานและละความเหน็แก่ตวัเพือ่เขาจะช่วยเหลอืในภารกจิอนัยิง่ใหญ่ 

ในการช่วยจติวญิญาณของคนทัว่ไปทีไ่ม่มีพระครสิต์และไม่มีความหวงัให้รอด 

โลกไม่เข้าใจคนเช่นนี้ได้เพราะเขายึดความจริงอันนิรันดร์ไว้ ความรักของ 

พระคริสต์ท่ีประกอบด้วยอ�านาจการไถ่ให้รอดได้เข้ามาในจิตใจ ความรัก 

เช่นนี้อยู่เหนือความมุ่งหมายอื่นใดและยกชูผู้ที่ครอบครองความรักเช่นนี้ไว้ 

เหนืออิทธิพลชั่วของโลกนี้ {COL 101.2} 

 พระวจนะของพระเจ้าจะต้องส่งผลแห่งการช�าระให้บริสุทธิ์ต่อความ 

สัมพันธ์ของเรากับทุกคนในครอบครัวมนุษย์ เชื้อแห่งความจริงจะไม่ก่อให ้

เกิดวิญญาณแห่งการชิงดีชิงเด่น ความหลงในความทะเยอทะยาน ความ 

ปรารถนาท่ีจะเป็นหนึ่ง จริงอยู่ ความรักที่ก�าเนิดจากสวรรค์ไม่เห็นแก่ตัว 

และไม่แปรเปลี่ยน ความรักนี้ไม่ขึ้นกับการยกยอของมนุษย์ จิตใจของผู้ท่ี 

ได้รับพระคุณของพระเจ้าจะเต็มล้นด้วยความรักถวายให้กับพระเจ้า และ 

มอบให้กับคนท้ังหลายที่พระคริสต์ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อเขาด้วย เขาจะไม่ 

พยายามท�าตัวให้เด่น เขาไม่รักคนอื่นเพราะคนเหล่านั้นรักและเอาใจเขา  

เพราะพวกเขายกย่องในคุณความดีของเขา แต่เพราะว่าพวกเขาเป็นสมบัติ 

ที่พระคริสต์ทรงไถ่ไว้แล้ว แม้ว่าจะมีใครเข้าใจผิดในเจตนา ในค�าพูด หรือ 

การกระท�าของเขา เขาก็ไม่ขุ่นเคือง แต่กลับด�าเนินตามวิถีทางของเขา 

ต่อไป เขามีความเมตตาและนึกถึงผู้อื่น พูดถึงตัวเองด้วยความถ่อมตน ถึง

กระนั้นยังเต็มล้นด้วยความหวังใจ เขาไว้วางใจในความเมตตาและความรัก

ของพระเจ้าเสมอ  {COL 101.3} 

 อัครสาวกเปโตรตักเตือนเราไว้แล้วว่า “แต่พระองค์ผู ้ทรงเรียก 

พวกท่านนั้นบริสุทธิ์อย่างไร พวกท่านเองก็จงเป็นคนบริสุทธิ์ในชีวิตทุกด้าน 

อย่างนั้น เพราะมีค�าเขียนไว้ว่า พวกท่านจงเป็นคนบริสุทธิ์ เพราะเราเอง 

บริสุทธิ”์ 1 เปโตร 1:15, 16 อารมณ์และน�้าเสียงจะต้องอยู่ภายใต้การควบคุม 

ของพระคุณของพระคริสต์ ผลของพระคุณจะเป็นที่ประจักษ์ในความสุภาพ 

และความอ่อนน้อมของพี่น้องที่มีต่อพี่น้องด้วยถ้อยค�าที่แสดงความเมตตา 
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และให้ก�าลังใจ ทูตสวรรค์อยู ่ในบ้านดังกล่าว ชีวิตจะเต็มไปด้วยกลิ่น 

หอมหวานซึ่งจะลอยขึ้นไปยังพระเจ้าเสมือนหนึ่งเป็นควันของเคร่ืองหอม 

อันบริสุทธิ์ ความรักนั้นแสดงออกในความเมตตากรุณา อ่อนสุภาพ ความ 

อดกลั้นและอดทนนาน {COL 102.1} 

 หน้าตาจะเปลี่ยนแปลงไป เมื่อพระคริสต์ร่วมสถิตอยู่ในจิตใจ ความ

สว่างจะฉายแสงออกบนใบหน้าของผู้ท่ีรักพระองค์และรักษาพระบัญญัต ิ

ของพระองค์ ความจริงจารึกไว้ที่นั่น สันติสุขอันหวานชื่นแห่งสวรรค์ปรากฏ 

ออกมา จะมีการแสดงออกจนเป็นนิสัยถึงความสุภาพและความรักที่มาก 

ยิ่งกว่าความรักอื่นใดของมนุษย์ {COL 102.2} 

 เชือ้แห่งความจริงก่อให้เกิดการเปลีย่นแปลงขึน้ท่ัวร่างกายของบุคคล 

นั้น ท�าให้ความแข็งกระด้างกลายเป็นความอ่อนโยน ความหยาบคายกลาย 

เป็นความอ่อนหวาน และความเห็นแก่ตัวกลายเป็นความใจกว้าง เช้ือนี้ 

ท�าให้ความสกปรกถูกขจัดไป ช�าระในพระโลหิตของพระเมษโปดก โดยพลัง

อันประกอบด้วยชีวิตของเชื้อนี้จะน�าความคิด จิตวิญญาณ และความ 

เข้มแข็งท้ังหมดให้สอดคล้องกับชีวิตเบ้ืองบน ผู้ท่ีมีธรรมชาติของมนุษย ์

จะกลายเป็นผู้มีส่วนร่วมในธรรมชาติของพระเจ้า พระคริสต์ทรงรับพระ 

เกียรติยศอย่างสูงในอุปนิสัยที่ดีเลิศและดีรอบคอบ เม่ือการเปล่ียนแปลง 

เหล่านี้เกิดขึ้น ทูตสวรรค์ทั้งหลายจะเปล่งเสียงเพลงปีติยินดี และพระเจ้ากับ 

พระคริสต์จะทรงชื่นชมยินดีกับจิตวิญญาณที่ปั้นแต่งตามแบบฉบับของชาว

สวรรค์ {COL 102.3}
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บทที่ 7 ขุมทรัพย์ที่ซ่อนไว้
อ้างอิงจาก มัทธิว 13:44

“แผ่นดินสวรรค์เปรียบเหมือนขุมทรัพย์ทีซ่่อนไว้ในทุง่นา เม่ือมีผูพ้บ

แล้วก็กลับซ่อนเสียอีก และเพราะความยินดีจึงไปขายทุกสิ่งที่เขามีอยู่แล้วไป

ซื้อนานั้น” มัทธิว 13:44 {COL 103.1}

ธรรมเนยีมของคนในสมัยโบราณมักซ่อนสมบัตไิว้ใต้ดิน เพราะมีการ

ลักขโมยและจีป้ล้นเกิดขึน้บ่อยๆ และเม่ือใดทีมี่การเปล่ียนอ�านาจการปกครอง

ผู้ที่มีสมบัติมากจะต้องช�าระค่าบรรณาการอย่างสูง นอกจากนี้ แผ่นดินก็ยัง 

ตกอยู่ภายใต้ภัยอันตรายของทหารที่เที่ยวออกปล้นสะดมอยู่เสมอ ผลที่ตาม

มาก็คือคนร�่ารวยพยายามเก็บทรัพย์สมบัติด้วยการซ่อนไว้ และพื้นดินถือว่า

เป็นท่ีที่ปลอดภัยท่ีสุด แต่บ่อยคร้ังสถานที่ซ่อนถูกละลืมไป เจ้าของอาจจะ 

ตายไปหรือถูกกักขังหรือถูกเนรเทศ ท�าให้เขาถูกแยกออกจากสมบัติของตน 
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และทรัพย์สมบัติท่ีเขาอุตส่าห์เก็บซ่อนด้วยความล�าบากถูกท้ิงไว้ให้คนท่ี 

โชคดีมาพบ ในสมัยของพระคริสต์ไม่ใช่เรื่องแปลกท่ีจะพบเงินเหรียญเก่าๆ 
และเครื่องประดับทองและเงินในพื้นดินที่ถูกทอดทิ้ง {COL 103.2} 

 ชายคนหนึ่งเช่าที่ดินเพื่อใช้เพาะปลูก และในขณะที่วัวไถนาอยู่นั้น 

ขุมทรัพย์ท่ีซ่อนอยู่ได้โพล่ขึ้นเหนือดิน เม่ือชายนั้นค้นพบสมบัติล�้าค่านี้แล้ว 

เขามองเห็นว่าโชคลาภก�าลังอยู่แค่เอื้อม เขาซ่อนหีบทองค�าไว้ในที่เดิม แล้ว

รีบกลับไปบ้านของตน และไปขายสรรพส่ิงที่เขามีอยู่เพื่อไปซื้อผืนดินท่ีมี

ขุมทรัพย์ซ่อนอยู่ ครอบครัวของเขาและเพื่อนบ้านของเขาคิดว่าเขาก�าลังท�า

เหมือนคนเสียสติ เม่ือมองไปยังทุ่งนา พวกเขามองไม่เห็นคุณค่าท่ีดินท่ีถูก

ทอดทิง้ แต่ชายผูน้ีท้ราบดีว่าเขาก�าลังท�าอะไรอยู ่และเม่ือเขาได้รับโฉนดการ

เป็นเจ้าของท่ีนาผืนนีแ้ล้ว เขาค้นทีดิ่นทีต่นเองได้ซือ้ไว้ทุกมุมเพือ่หาขุมทรัพย์ 

{COL 103.3} 

 อุปมานี้แสดงให้เห็นถึงคุณค่าของขุมทรัพย์แห่งสวรรค์ และต้องใช ้

ความพยายามเพื่อให้ได้มา ชายท่ีพบขุมทรัพย์ในนาพร้อมที่จะสละท้ิงทุก 

อย่างที่เขามี พร้อมที่จะทุ่มเทการท�างานโดยไม่รู้เหน็ดเหนื่อย เพื่อจะได ้

ความม่ังคั่งท่ีซ่อนอยู่ ผู้ที่ค้นพบสมบัติของสวรรค์ก็เช่นกัน เขาจะถือว่าไม่มี

การท�างานใดท่ีใหญ่เกินไปและไม่มีการเสียสละใดที่มีคุณค่ามากเกินไปกว่า

การกระท�าเพื่อที่จะได้มาซึ่งสมบัติแห่งความจริง {COL 104.1}

 ในอุปมานี้ ทุ่งนาที่มีขุมทรัพย์หมายถึงพระคัมภีร์ศักด์ิสิทธิ์ และ 

ข่าวประเสริฐเป็นขุมทรัพย์ พื้นดินหาได้มีสายธารทองค�าสอดแทรกไปทั่ว 

หรือของมีค่าอยู่ทั่วไปดังเช่นพระวจนะของพระเจ้า {COL 104.2}

ซ่อนไว้อย่างไร
 กล่าวกันว่าทรัพย์สมบัติของข่าวประเสริฐได้ถูกซ่อนไว้ ส�าหรับคน 

ที่ฉลาดตามที่พวกเขาประเมินตนเอง ผู้ที่ทะนงด้วยค�าสอนของปรัชญาท่ีหา 

ประโยชน์ไม่ได้นั้นจะไม่เข้าใจถึงความงามและความมหัศจรรย์ของแผนการ
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แห่งความรอดได้ หลายคนมีตาแต่กลับมองไม่เห็น มีหูแต่ไม่ได ้ยิน  

พวกเขาฉลาด แต่ไม่เข้าใจขุมทรัพย์ที่ซ่อนอยู่ {COL 104.3}

 ชายคนหนึ่งอาจผ่านไปยังท่ีๆ ท่ีมีทรัพย์สมบัติซ่อนอยู่ ด้วยความ 

อ่อนเพลียอย่างมากเขาอาจนั่งลงเพื่อพักผ่อนใต้ต้นไม้ต้นหนึ่งโดยไม่รู้ว่า 

มีสมบัติซ่อนอยู่ท่ีรากของมัน ชาวยิวก็เป็นเช่นนี้ ความจริงด่ังขุมทรัพย์ 

ทองค�าได้ถูกฝากไว้กับคนฮีบรู องค์ประกอบของความเป็นชาติของชาวยิว 

ท่ีมีตราประทับจากสวรรค์นั้นพระคริสต์เองทรงเป็นผู้สถาปนา ด้วยการใช ้

รูปและสัญลักษณ์ ความจริงยิ่งใหญ่ของการไถ่ให้รอดจึงถูกบดบังไว้ ถึง 

กระนั้นเม่ือพระคริสต์เสด็จมาแล้ว ชาวยิวกลับมองไม่เห็นพระองค์ ท้ังๆ ที่

เคร่ืองหมายท้ังหมดเหล่านี้ต่างชี้ไปยังพระองค์ พวกเขามีพระวจนะของ 

พระเจ้าอยู่ในมือ แต่ประเพณีต่างๆ ซึ่งได้รับการสืบสานจากคนช่ัวอายุหนึ่ง

ไปยังอีกชั่วอายุหนึ่งและการแปลความหมายของพระวจนะได้ซ่อนความจริง

จากพวกเขาเหมือนกับความจริงที่ซ่อนอยู่ในพระเยซู ความส�าคัญทางฝ่าย 

จิตวิญญาณของพระธรรมสูญหายไป คลังสมบัติแห่งความรู้ท้ังมวลได้ถูก 

เปิดออกเพื่อเขาทั้งหลาย แต่พวกเขาหาทราบไม่ {COL 104.4} 

 พระเจ้าไม่ทรงปกปิดความจริงจากมนุษย์ การกระท�าของพวกเขา

เองที่ปกปิดความจริงจากตนเอง พระคริสต์ทรงโปรดให้ชาวยิวเห็นหลักฐาน

มากมายว่าพระองค์ทรงเป็นพระเมสสิยาห์ แต่ค�าสอนของพระองค์เรียกร้อง

ให้เปลีย่นแปลงชวีติของพวกเขาอย่างเด็ดขาด  พวกเขามองเหน็ว่าหากยอมรบั

พระคริสต์ พวกเขาจะต้องทิ้งกฎเกณฑ์และประเพณีท่ีเขารักและถนอม ทิ้ง

ความเห็นแก่ตัว การกระท�าอธรรมต่างๆ ของตนเอง การยอมรับความจริง 

อันเป็นนิรันดร์ท่ีเปล่ียนแปลงไม่ได้นั้นเรียกร้องให้เสียสละ ฉะนั้นพวกเขา 

จึงไม่ยอมรับหลักฐานอันชัดเจนของพระเจ้าท่ีประทานให้เพื่อสร้างความเชื่อ

ในพระคริสต์ พวกเขาอ้างว่าเชื่อในพระคริสตธรรมภาคพันธสัญญาเดิม แต่

ปฏิเสธทีจ่ะยอมรับค�าพยานทีก่ล่าวถงึชวิีตและพระลักษณะนสิยัของพระคริสต์ 

คนเหล่านี้กลัวที่ถูกชักจูงให้กลับใจ และถูกบังคับให้ละทิ้งความคิดที่ครอบง�า

อยู่แต่เดิมมา ทรัพย์สมบัติของพระกิตติคุณซึ่งเป็นทางนั้น เป็นความจริง 

และเป็นชีวิตอยู่ท่ามกลางพวกเขา แต่พวกเขาปฏิเสธของประทานย่ิงใหญ ่
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ที่สุดที่สวรรค์ประทานมาให้แก่พวกเขา {COL 105.1} 

 “อย่างไรก็ดี แม้แต่ในพวกเจ้าหน้าที่เองก็มีหลายคนวางใจใน 

พระองค์ แต่พวกเขาไม่ยอมรับพระองค์อย่างเปิดเผยเพราะกลัวพวกฟาริสี 

เขากลัวว่าจะถูกขับออกจากธรรมศาลา” ยอห์น 12:42 พวกเขายอมรับและ

เชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า แต่การยอมรับพระองค์ขัดแย้ง

กับความต้องการมักใหญ่ใฝ่สูงของพวกเขา คนเหล่านี้ไม่มีความเช่ือท่ีจะท�า 

ให้เขาได้สมบัติของสวรรค์ พวกเขาต้องการแสวงหาแต่สมบัติทางฝ่ายโลก 

{COL 105.2} 

 ทุกวันน้ีมนุษย์เอาจริงเอาจังกับการแสวงหาสมบัติทางฝ่ายโลก  

ในใจของพวกเขาเต็มไปด้วยความเห็นแก่ตัว และความคิดมักใหญ่ใฝ่สูง  

เพื่อเห็นแก่การได้มาซึ่งความร�่ารวย เกียรติยศหรืออ�านาจทางฝ่ายโลก พวก

เขาได้ตั้งแนวคิด ประเพณีนิยมและกฎเกณฑ์ของมนุษย์ไว้เหนือกฎเกณฑ ์

ของพระเจ้า สมบัติของพระวจนะของพระองค์จึงถูกปิดซ่อนจากพวกเขา  

{COL 106.1} 

 “คนท่ัวไปจะไม่รับส่ิงเหล่านี้ซึ่งเป็นของพระวิญญาณแห่งพระเจ้า 

เพราะว่าเขาเหน็ว่าเป็นเร่ืองโง่และเขาไม่สามารถเข้าใจ เพราะจะเข้าใจสิง่เหล่า

นี้ได้ก็ต้องวินิจฉัยโดยพึ่งพระวิญญาณ” 1 โครินธ์ 2:14 {COL 106.2} 

 “แต่ถ้าแม้ข่าวประเสริฐของเรายังถูกปิดบังไว้อีก ก็ถูกปิดบังไว้จาก

พวกที่ก�าลังจะพินาศ คือในกรณีของพวกเขา พระของยุคนี้ได้ท�าให้ความคิด

ของคนที่ไม่เชื่อมืดมนไป เพื่อไม่ให้เห็นความสว่างของข่าวประเสริฐ คือเรื่อง

พระสิริของพระคริสต์ผู้ทรงเป็นพระฉายาของพระเจ้า” 2 โครินธ์ 4:3,4 {COL 

106.3} 

คุณค่าของขุมทรัพย์
 พระผู้ช่วยทรงมองเห็นว่ามนุษย์มุ่งแต่การหาก�าไร  และมองไม่เห็น

ความจริงอันเป็นนิรันดร์ พระองค์ทรงรับภาระเพื่อแก้ไขความชั่วนี้ พระองค์
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ทรงแสวงหาทางปลดปล่อยเสน่ห์แห่งความหลงใหลท่ีท�าให้จิตวิญญาณเป็น

อัมพาต พระองค์ทรงเปล่งพระสุรเสียงว่า “เขาจะได้ประโยชน์อะไร ถ้าได้สิ่ง 

ของหมดท้ังโลกแต่ต้องเสียชีวิตของตน หรือคนนั้นจะน�าอะไรไปแลกชีวิต 

ของตนกลับคืนมา” มัทธิว 16:26 พระองค์ทรงน�าเสนอโลกที่ประเสริฐกว่า 

ซึ่งมองไม่เห็นให้แก่มนุษย์ชาติที่ล้มลงในบาป เพื่อพวกเขาจะมองเห็นความ

จริงอันเป็นนิรันดร์ พระองค์ทรงน�าพวกเขาไปยังธรณีประตูของพระผู้สูงสุด  

ทีซ่ึง่เตม็ไปด้วยพระสิริของพระเจ้าและทรงแสดงให้เขาท้ังหลายเหน็ขมุทรพัย์ 

ที่อยู่ในนั้น {COL 106.4} 

 ขุมทรัพย์นี้มีค่ามากกว่าทองค�าหรือเงิน ความอุดมสมบูรณ์ของ 

ทรัพย์ในดินไม่อาจที่จะเปรียบเสมอได้ {COL 107.1} 

 “ที่ลึกพูดว่า ที่ข้าไม่มี

 และทะเลกล่าวว่า ไม่อยู่กับข้า

 จะเอาทองซื้อก็ไม่ได้

 และจะชั่งเงินให้ตามราคาก็ไม่ได้

 จะตีราคาเป็นทองค�าเมืองโอฟีร์ก็ไม่ได้

 หรือเป็นโอนิกซ์ล�้าค่าหรือไพลินก็ไม่ได้

 จะเทียบเท่าทองค�าและแก้วก็ไม่ได้

 หรือจะแลกกับเครื่องทองค�านพคุณก็ไม่ได้

 อย่าเอ่ยถึงกัลปังหาและแก้วผลึกเลย

 ค่าของปัญญาสูงกว่าทับทิม”

   โยบ 28:14-18 {COL 107.2} 

 นี่คือขุมทรัพย์ที่พบในพระคัมภีร ์ พระคัมภีร์เป็นหนังสือเรียน 

ยิ่งใหญ่ของพระเจ้า เป็นนักการศึกษาย่ิงใหญ่ของพระองค์ พื้นฐานของ 

ศาสตร์ที่แท้จริงท้ังหมดอยู่ในพระคัมภีร์ ทุกสาขาของความรู้จะหาพบได้ 

ด้วยการค้นหาพระวจนะของพระเจ้า และเหนือสิ่งอื่นใด พระธรรมประกอบ 

ด้วยความรู้เหนือความรู้ทั้งปวง นั่นคือศาสตร์แห่งความรอด พระคัมภีร์เป็น
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เหมืองสมบัติอันมหาศาลของพระคริสต์ที่ขุดค้นไม่รู้จักหมด {COL 107.3} 

 การศึกษาระดับสูงที่แท้จริงได้มาโดยการศึกษาและปฏิบัติตามพระ

วจนะของพระเจ้า แต่เม่ือเราปัดพระธรรมของพระองค์ทิ้งไป และน�าหนังสือ 

ที่ไม่น�าเราไปถึงพระเจ้าและแผ่นดินสวรรค์เข้ามาแทน การศึกษาที่ได้รับนี้ 

เป็นเพียงการบิดเบือนเอาชื่อการศึกษามาใช้เท่านั้น {COL 107.4} 

 ในธรรมชาติมีความจริงที่น่าพิศวงมากมาย ทั้งพื้นโลก ทะเล และ 

ท้องฟ้าเต็มไปด้วยความจริง สิ่งเหล่านี้เป็นครูของเรา ธรรมชาติเปล่งเสียง 

เป็นบทเรียนของปัญญาแห่งสวรรค์และความจริงนิรันดร์ แต่มนุษย์ผู้ล้มลง 

ในบาปจะไม่เข้าใจ บาปได้ปิดบังสายตาของเขาและโดยตวัเขาเองไม่สามารถ

แปลความหมายของธรรมชาติได้นอกจากเขาจะน�ามันมาวางไว้ต่อพระเจ้า

เบ้ืองบน บทเรียนที่ถูกต้องไม่อาจประทับลงบนความคิดของผู้ที่ปฏิเสธ 

พระวจนะของพระเจ้าได้ พวกเขาสอนเรื่องธรรมชาติผิดเพี้ยนไปจนท�าให้ 

ความคิดหันเหไปจากพระผู้สร้าง {COL 107.5} 

 คนจ�านวนมากคิดว่าปัญญาของมนุษย์เหนือกว่าพระปัญญาของ 

พระอาจารย์ และถือว่าหนังสือบทเรียนของพระเจ้าล้าสมัย น่าเบ่ือหน่าย  

และไม่น่าสนใจ แต่ส�าหรับผูท้ีไ่ด้รับชวีติใหม่โดยพระวญิญาณบริสทุธิจ์ะไม่คดิ 

เช่นนี้ พวกเขาเห็นเป็นขุมทรัพย์ที่ประเมินค่าไม่ได้และพร้อมท่ีจะขายทุกสิ่ง

เพื่อซื้อทุ่งนาท่ีมีขุมทรัพย์นี้ แทนท่ีจะเลือกหนังสือที่เขียนโดยนักเขียนที่ลือ

ชื่อ พวกเขาเลือกพระธรรมของพระเจ้าผู้ทรงเป็นผู้ประพันธ์และพระอาจารย์

ยิ่งใหญ่ที่สุดท่ีโลกเคยรู้จัก ผู้ทรงสละชีวิตเพื่อเรา เพื่อว่าโดยพระองค์เรา 

จะได้ชีวิตนิรันดร์ {COL 107.6}

ผลของการละเลยขุมทรัพย์
 ซาตานท�างานในความคิดของมนุษย์  น�าพวกเขาให้คิดว่ามีความรู้

มหศัจรรย์มากมายท่ีจะได้มานอกเหนอืจากการเรียนรูจ้ากพระเจ้า โดยเหตผุล

ที่หลอกลวง มารล่อลวงอาดัมและเอวาให้สงสัยในพระวจนะของพระเจ้าและ
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เอาทฤษฎีท่ีน�าไปสู่การไม่เชื่อฟังเข้ามาแทนที่ และทุกวันนี้มารก็ใช้วิธีตบตา

แบบเดียวกับท่ีเคยใช้ในสวนเอเดน ครูที่ผสมผสานความรู้สึกนึกคิดของนัก

ประพันธ์ที่ไม่เชื่อพระเจ้าลงไปในการศึกษาก�าลังปลูกฝังความคิดที่จะน�าไป 

สู่การไม่วางใจพระเจ้า และการล่วงละเมิดบัญญัติของพระองค์เข้าไปใน 

ความคิดของเยาวชน พวกเขาหาได้เข้าใจว่าก�าลังท�าอะไรอยู่ พวกเขาหาได ้

ตระหนักว่าผลที่จะเกิดจากการกระท�านั้นเป็นเช่นไร {COL 108.1} 

 นักเรียนคนหนึ่งอาจเรียนผ่านทุกชั้นเรียนของโรงเรียนและวิทยาลัย

ของยุคปัจจุบัน เขาอาจทุ่มเทก�าลังทั้งหมดเพื่อแสวงหาความรู้ แต่หากว่า 

เขาไม่ได้มีความรู้ของพระเจ้า ไม่ปฏิบัติตามกฎท่ีควบคุมชีวิตของตนแล้ว  

เขาจะท�าลายตัวเขาเอง เขาสูญเสียอ�านาจของคุณค่าชีวิตของตนเพราะ 

อุปนิสัยที่ผิดๆ เขาสูญเสียการควบคุมตนเอง เขาให้เหตุผลที่ถูกต้องในเรื่อง

ท่ีเก่ียวข้องใกล้ชิดกับตัวเองไม่ได้ เขาปฏิบัติต่อความคิดและร่างกายของ 

ตนเองด้วยความสะเพร่าและไร้เหตุผล เขาท�าลายตัวเองด้วยนิสัยท่ีผิดของ

ตนเอง เขามีความสุขไม่ได้เพราะการที่เขาละเลยท่ีจะปลูกฝังหลักการอัน

บริสุทธิแ์ละถกูต้อง ได้น�าตวัเขาไปตกอยู่ภายใต้การควบคมุของนสิยัทีท่�าลาย

สันติสุขของตนเอง การทุ่มเทเพื่อการเรียนของเขาสูญเสียไปสิ้น เพราะเขา

ท�าลายตัวเอง เขาใช้พลังทางกายและทางความคิดไปในทางที่ผิดและวิหาร

ของร่างกายอยู่ในสภาพทรุดโทรม เขาท�าลายท้ังชีวิตนี้และชีวิตหน้า เขาใฝ่

หาความรู้ทางโลกโดยคิดว่าจะท�าให้ได้มาซึ่งสมบัติอันมีค่า แต่โดยการละทิ้ง

พระคัมภีร์เขาละทิ้งทรัพย์สมบัติที่มีค่าเหนือสิ่งอื่นใดไปเสีย {COL 108.2}

จงค้นหาขุมทรัพย์
 เราควรใส่ใจศกึษาพระวจนะของพระเจ้า เราจะต้องสอนบุตรของเรา

ถึงความจริงที่มีอยู่ในนั้น พระวจนะเป็นแหล่งขุมทรัพย์ที่ไม่มีวันหมดสิ้น แต่

มนษุย์ไม่พบขุมทรัพย์นีเ้พราะพวกเขาไม่ได้ค้นหาจนกระท่ังได้มาเป็นเจ้าของ 

มีคนจ�านวนมากพึงพอใจกับสมมติฐานในเร่ืองของความจริง พวกเขาพอใจ
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กับการลงแรงอย่างผิวเผินโดยถือว่าตนเองได้รับสิ่งที่จ�าเป็นหมดแล้ว พวก 

เขายึดค�าพูดของผู้อื่นว่าเป็นความจริง เพราะเขาเองมีความเกียจคร้านเกิน

กว่าท่ีจะลงแรงอย่างขยันขันแข็งและจริงจัง ดังท่ีแสดงในพระวจนะนั้นว่า 

จะต้องลงมือขุดเองเพื่อหาขุมทรัพย์ท่ีซ่อนอยู่ แต่การคิดค้นของมนุษย์ 

ไม่เพียงแต่ไว้ใจไม่ได้เท่านั้นแต่ยังเป็นอันตรายด้วยเพราะเขายกมนุษย์ไป 

วางไว้แทนท่ีพระเจ้า เขาถือค�าพูดของมนุษย์แทนค�าว่า “พระยาห์เวห์ตรัส 

ดังนี้ว่า” เยเรมีห์ 27:16 {COL 109.1}

 พระคริสต์ทรงเป็นองค์แห่งสัจจะ พระวจนะของพระองค์ทรงเป็น 

ความจริงและพระวจนะนัน้มีความหมายลกึซึง้กว่าทีเ่หน็ได้จากสภาพภายนอก 

พระด�ารัสทัง้หมดของพระคริสต์มีคุณค่าเกินกว่าลักษณะการแสดงออกภายนอก 

จิตใจที่ได้รับการกระตุ้นโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์เท่านั้นท่ีจะเห็นคุณค่าของ 

พระด�ารัสเหล่านี้ เขาจะมองเห็นอัญมณีแห่งความจริงอันมีคุณค่า ถึงแม้สิ่ง 

เหล่านี้จะเป็นขุมทรัพย์ที่ซ่อนอยู่ก็ตาม {COL 110.1} 

 ทฤษฎแีละสมมตฐิานของมนษุย์จะน�าไปสู่ความเข้าใจพระวจนะของ 

พระเจ้าไม่ได้เป็นอันขาด ผู้ท่ีถือว่าตนเข้าใจปรัชญาคิดว่าค�าอธิบายของ 

พวกเขาน้ันมีความจ�าเป็นเพื่อใช้เปิดขุมทรัพย์แห่งความรู้และเพื่อป้องกัน 

ความเชื่อผิดๆ ท่ีจะเข้ามาในคริสตจักร แต่ค�าอธิบายเหล่านี้ต่างหากที่ได้น�า 

ทฤษฎีเทียมเท็จและความเชื่อที่ผิดเข้ามา มนุษย์ใช้ความพยายามอย่างเต็ม 

ที่เพื่ออธิบายข้อพระคัมภีร์ที่เขาคิดว่ายุ่งยาก แต่บ่อยครั้งความพยายามของ

เขากลับท�าให้สิ่งที่พยายามท�าให้แจ่มแจ้งมืดมัวไปยิ่งกว่าเดิม {COL 110.2} 

 ปุโรหติและฟาริสคิีดว่าพวกเขาท�างานย่ิงใหญ่ในฐานะของผูส้อนโดย 

การใส่ค�าอธิบายของตนลงไปในพระวจนะของพระเจ้า แต่พระคริสต์ทรง 

กล่าวถึงพวกเขาว่า “ท่านทั้งหลายไม่รู้พระคัมภีร์หรือฤทธิ์เดชของพระเจ้า”  

มาระโก 12:24 พระองค์ทรงกล่าวโทษพวกเขาว่า “เอากฎเกณฑ์ของมนุษย์

มาสอนว่าเป็นพระด�ารัสสอน” มาระโก 7:7 แม้ว่าพวกเขาเป็นครูสอนพระ 

ด�ารัสของพระเจ้า แม้จะถือว่าเป็นผู ้ที่เข้าใจพระวจนะของพระองค์ แต่ 

พวกเขาหาใช่ผู้ปฎิบัติตามพระวจนะนั้นไม่ ซาตานท�าให้ตาของพวกเขาบอด 

เพื่อไม่ให้มองเห็นความส�าคัญที่แท้จริง {COL 110.3} 
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 นี่คืองานของคนมากมายในยุคของเรา คริสตจักรจ�านวนมากท�าผิด 

ด้วยบาปชนิดนี้ มีอันตรายอันใหญ่หลวงส�าหรับคนในยุคนี้ซึ่งถือว่าตนเป็น 

คนฉลาดที่จะเดินซ�้ารอยประสบการณ์ของพวกอาจารย์ชาวยิว พวกเขาแปล 

ค�าสอนของพระเจ้าไปในทางผิดและท�าให้จิตวิญญาณจ�านวนมากเกิดความ 

สับสนและถูกห่อหุ้มด้วยความมืดมนเนื่องจากเข้าใจความจริงของพระเจ้า 

ผิดไป {COL 110.4} 

 เราไม่จ�าเป็นต้องอ่านพระคัมภีร์ด้วยแสงสลัวของประเพณีนิยมหรือ 

การคาดเดาของมนุษย์ เม่ือใดท่ีเราอธิบายพระคัมภีร์ด้วยขนบธรรมเนียม 

หรือจินตนาการ ก็เหมือนกับความพยายามใช้โคมไฟส่องแสงให้แก่ดวง 

อาทิตย์ พระวจนะศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าไม่ต้องการแสงจากโคมไฟของโลก 

เพื่อท�าให้สง่าราศีเด่นชัดยิ่งขึ้น เพราะพระวจนะนั้นมีแสงสว่างอยู่ในตัว เป็น 

สง่าราศขีองพระเจ้าทีเ่ปิดเผยออกมา นอกเหนอืจากแสงสว่างนีแ้ล้วแสงสว่าง 

อื่นๆ ก็เป็นแต่เพียงแสงสลัวเท่านั้น {COL 111.1} 

 แต่การศึกษาอย่างจริงจังและส�ารวจอย่างถี่ถ้วนนั้นเป็นสิ่งจ�าเป็น  

คนเกียจคร้านจะไม่ได้รับความเข้าใจความจริงอย่างชัดเจนและแจ่มแจ้งเป็น 

การตอบแทน ไม่มีพรใดของโลกจะได้มาโดยไม่ได้ใช้ความพยายามอย่างเอา

จริงเอาจัง อดทนและพากเพียร ผู้ที่ประสบความส�าเร็จในทางธุรกิจจะต้องมี

ความตั้งใจในการท�างานและความเชื่อที่จะมองหาความส�าเร็จ และเราไม่ 

อาจหวงัทีจ่ะได้ความรูฝ่้ายจติวญิญาณโดยไม่ต้องท�างานหนกั ผูท้ีต้่องการจะ

ค้นพบขมุทรพัย์แห่งความจริงจะต้องขุดหาความจรงิเหมือนคนขดุแร่หาขมุทรัพย์ 

ที่ซ่อนอยู่ใต้ดิน ไม่มีงานใดที่ท�าอย่างครึ่งๆ กลางๆ จะให้ผลตอบแทน นี่คือ 

สิ่งที่จ�าเป็นส�าหรับผู้ใหญ่และเยาวชน พวกเขาไม่ควรเพียงแต่อ่านพระวจนะ 

ของพระเจ้าเท่านั้น แต่ควรศึกษาพระธรรมนั้นด้วยความเพียรอย่างจริงใจ  

อธิษฐานและค้นความจริงเสมือนหนึ่งค้นหาขุมทรัพย์ที่ซ่อนอยู่ ผู้ที่กระท�า 

เช่นนี้จะได้ผลตอบแทน เพราะพระคริสต์จะทรงเสริมความเข้าใจให้ {COL  

111.2} 

 ความรอดของเราขึ้นกับความรู้ในความจริงที่มีอยู่ในพระคัมภีร์ เป็น 

น�้าพระทัยของพระเจ้าที่จะให้เราเป็นเจ้าของสิ่งนี้ จงค้นหาเถิด จงค้นหาจาก 
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พระคัมภีร์อันมีค่าด้วยใจที่หิวกระหาย ส�ารวจพระธรรมของพระเจ้าเช่น 

คนขดุแร่ส�ารวจผวิโลกเพือ่หาสายธารทองค�า อย่ายอมแพ้ต่อการค้นหาจนกว่า

ท่านม่ันใจในความสมัพนัธ์กับพระเจ้าและพระประสงค์ของพระองค์ท่ีมีต่อท่าน 

พระคริสต์ทรงเปิดเผยว่า “สิ่งใดที่พวกท่านขอในนามของเรา เราจะท�าสิ่งนั้น 

เพื่อว่าพระบิดาจะทรงได้รับเกียรติอันย่ิงใหญ่ทางพระบุตร สิ่งใดท่ีพวกท่าน

ขอในนามของเรา เราจะท�าสิ่งนั้น” ยอห์น 14:13, 14  {COL 111.3} 

 คนท่ีเคร่งครัดศาสนาและผู้ที่มีความรู้สูงรับความจริงนิรันดร์ได้ แต่

บ่อยคร้ังพวกเขาไม่เข้าใจเพราะส่ิงที่เขาเห็นนั้นปิดบังสง่าราศีท่ีมองไม่เห็น  

ผูท่ี้อยากจะได้รับความส�าเร็จในการค้นหาขุมทรพัย์ทีซ่่อนไว้จะต้องก้าวให้สงู 

ขึ้นกว่าการแสวงหาสิ่งของในโลกนี้ ความพอใจและความสามารถท้ังหมด 

ของเขาจะต้องมอบถวายเพื่อการแสวงหา {COL 112.1} 

 การไม่เชื่อฟังปิดประตูท�าให้ความรู้อันมหาศาลที่ควรจะได้จากพระ

คัมภีร์ผ่านเข้าไปไม่ได้ ความเข้าใจคือการเชื่อฟังพระบัญญัติของพระเจ้า ไม่

ควรปรับพระคัมภีร์ให้เข้ากับอคติและความอิจฉาริษยาของมนุษย์ มีเพียง 

ผู้ที่ถ่อมใจแสวงหาความรู้แห่งความจริงเพื่อจะปฏิบัติตามเท่านั้นจึงจะเข้าใจ

พระคัมภีร์ได้ {COL 112.2} 

 ท่านถามว่า ข้าพเจ้าจะต้องท�าอย่างไรจงึจะรอด ท่านจะต้องน�าความ

คิดเห็นที่เกิดขึ้นในใจ ความนึกคิดที่ถ่ายทอดมาทางกรรมพันธุ์และความ 

นึกคิดท่ีได้รับการส่ังสมมาท้ังหมดวางลงที่ประตูแห่งการตรวจสอบ หาก 

ท่านค้นหาพระคัมภีร์เพื่อพิสูจน์ความคิดเห็นของท่านเอง ท่านไม่มีทางไปถึง 

ความจริง จงแสวงหาเพื่อเรียนรู้ว่าพระยาห์เวห์ตรัสอย่างไร หากท่านเกิด 

ความส�านึกในใจในขณะที่ศึกษา หากท่านเห็นว่าความนึกคิดท่ีท่านชอบไม่

สอดคล้องกับความจริง จงอย่าแปลความหมายของความจริงนั้นผิดไปเพียง

เพือ่ต้องการให้เข้ากับความเชือ่ของท่าน แต่จงยอมรับแสงสว่างทีไ่ด้ประทาน 

ให้ จงเปิดความคิดและจิตใจเพื่อท่านจะสามารถเห็นสิ่งมหัศจรรย์จาก 

พระธรรมของพระเจ้าได้ {COL 112.3} 

 ความเชื่อในพระคริสต์ว่าพระองค์ทรงเป็นพระผู้ไถ่ของโลกนั้นเรียก

ร้องให้เรายอมรับแสงสว่างแห่งปัญญาซึ่งอยู่ใต้การควบคุมของจิตใจ เป็น 
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จิตใจท่ีมองเห็นและรู้ส�านึกถึงคุณค่าของขุมทรัพย์แห่งสวรรค์ ความเช่ือนี้จะ

แยกจากการกลับใจใหม่และการเปล่ียนแปลงอุปนิสัยไม่ได้ การจะมีความ 

เชื่อหมายถึงการค้นหาและการยอมรับขุมทรัพย์ของข่าวประเสริฐภายใต้ 

ข้อผูกพันทั้งหมดที่ก�าหนดไว้ {COL 112.4} 

 “ถ้าคนใดไม่ได้เกิดใหม่ คนนั้นไม่สามารถเห็นแผ่นดินของพระเจ้า” 

ยอห์น 3:3 เขาคนนั้นอาจคาดเดาหรือวาดมโนภาพ แต่ถ้าขาดสายตาแห่ง

ความเชื่อ เขาก็ไม่อาจจะมองเห็นขุมทรัพย์ได้ พระคริสต์ทรงพลีพระชนม์ชีพ

ของพระองค์เพื่อให้เราได้รับขุมทรัพย์ที่ประเมินค่าไม่ได้ แต่หากไม่เกิดใหม่

ด้วยความเชื่อในพระโลหิตของพระองค์แล้วจะไม่มีการยกโทษความผิดบาป

และจะไม่มีขุมทรัพย์ส�าหรับจิตวิญญาณใดที่ก�าลังพินาศ {COL 112.5} 

 เราต้องการแสงสว่างของพระวิญญาณบริสุทธิเ์พือ่เข้าใจความจริงใน 

พระวจนะของพระเจ้า เราจะยังมองไม่เห็นสิ่งที่สวยงามในธรรมชาติของโลก 

จนกว่าดวงอาทิตย์จะขับไล่ความมืดไปด้วยแสงสว่างที่ส่องกระจายไปทั่ว ใน 

ท�านองเดียวกันเราจะไม่ส�านกึในคุณค่าของขมุทรัพย์ในพระธรรมของพระเจ้า 

จนกว่าจะได้รับการเปิดเผยโดยล�าแสงอนัสว่างไสวของดวงอาทติย์แห่งความ

ชอบธรรม {COL 113.1} 

 พระวิญญาณบริสทุธิท์รงโปรดประทานมาจากสวรรค์โดยพระเมตตา 

แห่งความรักท่ีไร้ขอบเขต ทรงน�าเร่ืองราวของพระเจ้ามาเปิดเผยให้แก่จิต

วิญญาณทุกดวงที่มีความเชื่ออย่างไม่สงสัยในพระคริสต์ โดยอ�านาจของ 

พระองค์ความจริงอันส�าคัญท่ีน�าไปสู่ความรอดของจิตวิญญาณจะฝังลึกลง 

สู่ความนึกคิด และทางแห่งชีวิตจะเปิดกว้างเพื่อไม่ให้ผู้ใดเดินหลงไปในทาง

ผิด ในขณะที่ศึกษาพระคัมภีร์ เราควรอธิษฐานขอให้แสงสว่างของพระ 

วิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าส่องบนพระธรรม เพื่อเราจะเห็นและซาบซึ้ง

ขุมทรัพย์ที่มีอยู่ในนั้น {COL 113.2}

ผลตอบแทนจากการค้นหา
 อย่าให้ผู้ใดคิดว่าไม่มีความรู้ใดที่เขาจะเรียนเพิ่มได้อีก ความล�้าลึก 
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ในปัญญาของมนษุย์อาจวดักนัได้ การงานทีม่นษุย์คดิสร้างอาจท�าให้ช�านาญ

ได้ แต่ความนึกคิดสูงที่สุด ลึกที่สุดและกว้างที่สุดไม่อาจค้นหาพระเจ้าได้ ยัง

มีความไม่มีทีส้ิ่นสดุอยูเ่หนอืสิง่ทีเ่ราจะเข้าใจได้ เราได้เหน็พระสริิของพระเจ้า 

เห็นความรู้และพระปัญญาอันไม่มีสิ้นสุดเพียงเลือนรางเท่านั้นราวกับว่าเร

ก�าลังค้นหาทองค�าอยู่เพียงแค่หน้าดินของเหมือง ในขณะที่แร่ทองค�าอีก

มหาศาลซึง่ซ่อนอยูเ่บ้ืองล่างพร้อมทีจ่ะเป็นรางวัลตอบแทนให้แก่ผูท้ีจ่ะขดุค้น

มัน เราจะต้องขุดอุโมงค์ลงไปในเหมืองให้ลึกลงไป และลึกลงไปให้มากท่ีสุด 

และผลท่ีได้รับคือขุมทรัพย์อันเต็มด้วยสง่าราศี โดยความเช่ือที่ถูกต้องความ

รู้เรื่องพระเจ้าจะกลายมาเป็นความรู้ของมนุษย์ {COL 113.3} 

 ไม่มีผูใ้ดทีค้่นหาพระคมัภร์ีด้วยจติวิญญาณของพระคริสต์จะไม่ได้รับ

การตอบแทน เมื่อมนุษย์ยอมที่จะรับการสั่งสอนเหมือนเช่นเด็กเล็ก เมื่อเขา

ยอมถวายตัวแด่พระเจ้าอย่างสิ้นเชิง เขาจะพบความจริงในพระธรรมของ

พระองค์ หากมนุษย์ยอมเชื่อฟัง เขาก็จะเข้าใจแผนการปกครองของพระเจ้า 

ดินแดนสวรรค์จะเปิดห้องโถงใหญ่แห่งพระคุณและสง่าราศีออกให้กว้างเพื่อ

การส�ารวจ หากมนุษย์ส�ารวจเหมืองแร่แห่งความจริง เขาก็จะมีจิตใจที่สูงขึ้น

และจะมีความแตกต่างจากที่เขาเป็นอยู่ขณะนี้อย่างสิ้นเชิง ความล�้าลึกของ

การทรงช่วยให้รอด การมาบังเกิดเป็นมนุษย์ของพระคริสต์ การยอม 

เสียสละเพื่อไถ่บาปของพระองค์ ในความคิดของเราจะไม่อยู่ในสภาพท่ีไม ่

ชัดเจนเหมือนเช่นทุกวันนี้ จะไม่เป็นเพียงเข้าใจได้มากย่ิงขึ้นเท่านั้นแต่จะมี 

ความซาบซึ้งในคุณค่าของสิ่งเหล่านี้มากยิ่งขึ้น {COL 114.1} 

 ในค�าอธิษฐานของพระคริสต์ต่อพระบิดา พระองค์ประทานบทเรียน 

ให้แก่โลกที่จะต้องจารึกลงในความคิดและจิตใจ พระองค์ทรงทูลว่า “นี่แหละ

คือชีวิตนิรันดร์ คือการที่พวกเขารู้จักพระองค์ ผู้ทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้ 

องค์เดียว และรู้จักพระเยซูคริสต์ที่พระองค์ทรงใช้มา” ยอห์น 17:3 นี่คือการ 

ศึกษาท่ีแท้จริง เป็นการศึกษาท่ีให้พละก�าลัง ประสบการณ์ในความรู้ของ 

พระเจ้าและของพระเยซคูริสต์ผูซ้ึง่พระองค์ประทานมานัน้จะเปลีย่นมนษุย์ให้ 

เป็นตามแบบพระฉายของพระเจ้าได้ ส่ิงนี้ท�าให้มนุษย์ควบคุมตนเองเพื่อน�า 

แรงกระตุ้นและกิเลสตัณหาฝ่ายต�่าตามธรรมชาติให้ไปอยู่ภายใต้การควบคุม 
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ของอ�านาจเบ้ืองสงูของจติใจ ความรู้นีท้�าให้ผูค้รอบครองเป็นบุตรของพระเจ้า 

และเป็นผู้รับมรดกของสวรรค์ น�าเขาให้ส่ือสารกับพระทัยของพระองค์ผู้ทรง

ไม่มีท่ีส้ินสดุและเปิดคลังสมบัตอินัมหาศาลของจกัรวาลให้แก่เขา {COL 114.2} 

 นี่คือความรู้ที่จะได้มาโดยการค้นหาจากพระวจนะของพระเจ้า และ 

จิตวิญญาณทุกดวงที่เสียสละทุกอย่างเพื่อการค้นหาขุมทรัพย์จะได้มาเป็น 

ของตน {COL 114.3} 

  “ถ้าเจ้าร้องหาความรอบรู้และเปล่งเสียงของเจ้าหาความเข้าใจ ถ้า

เจ้าแสวงหาปัญญาเหมือนหาเงิน และเสาะเธออย่างหาขุมทรัพย์ท่ีซ่อนอยู่  

แล้วเจ้าจะเข้าใจความย�าเกรงพระยาห์เวห์และพบความรู้ของพระเจ้า” สภุาษติ 

2:3-5 {COL 114.4} 
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บทที่ 8 ไข่มุก
อ้างอิงจาก มัทธิว 13:45, 46

 พระผูช่้วยให้รอดของเราทรงเปรยีบเทยีบพระพรแห่งการไถ่ด้วยความ

รักกับไข่มุกอันล�้าค่า พระองค์ทรงอธิบายบทเรียนนี้โดยใช้อุปมาของพ่อค้าที่

ค้นหาไข่มุกอย่างดี “และเม่ือพบไข่มุกเม็ดหนึ่งมีค่ามาก ก็ไปขายทุกสิ่งซึ่ง 

เขามีอยู่ไปซื้อไข่มุกนั้น” มัทธิว 13:46  พระคริสต์เองทรงเป็นไข่มุกท่ีมีค่า 

มหาศาล สง่าราศีท้ังหมดของพระบิดาเก็บรวบรวมไว้ในพระองค์ คือความ

บริบูรณ์ของพระเจ้าสามพระภาค  พระองค์ทรงเป็นความสว่างของสง่าราศี

ของพระบิดาและเป็นพระฉายาของพระองค์ สง่าราศีท่ีเป็นพระลักษณะของ

พระเจ้านั้นแสดงออกมาทางพระอุปนิสัยของพระองค์ พระธรรมอันศักดิ์สิทธิ์

ทกุหน้ามีแสงของพระองค์เปล่งออกมา ความชอบธรรมของพระคริสต์เปรียบ

เสมือนไข่มุกขาวบริสุทธิ์ ไร้ต�าหนิและด่างพร้อย ความพยายามใดๆ ของ 

มนุษย์แก้ไขปรบัปรงุของประทานอนัมีค่าและยิง่ใหญ่ของพระเจา้อนัไร้ต�าหนิ

ไม่ได้ ในพระคริสต์ “คลังสติปัญญาและความรู้ทุกอย่างซ่อนอยู่ในพระองค์”  

โคโลลี 2:3 พระองค์ทรง “เป็นพระปัญญาจากพระเจ้าส�าหรับเรา ทรงเป็น 
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ผู้ท�าให้เราชอบธรรม ทรงเป็นผู้ช�าระเราให้บริสุทธิ์และทรงเป็นผู้ไถ่บาป”  

1 โครินธ์ 1:30 ทุกสิ่งที่สนองความต้องการและความหวังของจิตวิญญาณ 

ของมนุษย์ท้ังในโลกนี้และโลกท่ีจะมาถึงมีอยู่ในพระคริสต์ พระผู้ไถ่ของเรา 

ทรงเป็นไข่มุกที่มีค่ามาก จนทุกส่ิงที่น�ามาเปรียบเทียบนั้นนับได้ว่าไร้ค่า  

{COL 115.1} 

 พระคริสต์ “เสด็จมายังบ้านเมืองของพระองค์ แต่ชาวบ้านชาวเมือง

ของพระองค์ไม่ต้อนรับพระองค์” ยอห์น 1:11 ความสว่างของพระเจ้าส่อง 

เข้าไปในความมืดของโลกและ “ความมืดไม่อาจเอาชนะความสว่างได้” ยอห์น  

1:5 แต่ใช่ว่าทุกคนจะไม่สนใจของประทานแห่งสวรรค์เสียท้ังหมด พ่อค้า 

ในค�าอุปมาเป็นตัวแทนของกลุ่มคนที่มีความปรารถนาอย่างจริงใจที่จะรู ้

ความจริง ในประเทศต่างๆ ยังมีคนท่ีมีความจริงใจและความคิดรอบคอบ 

ศึกษาค้นหาจากวรรณกรรมและศาสตร์ต่างๆ และจากศาสนาทางฝ่ายโลก  

เพื่อเสาะหาสิ่งที่จะรับมาเป็นขุมทรัพย์ของจิตวิญญาณ ในหมู่ชาวยิว ยังมี 

คนที่พยายามแสวงหาสิ่งที่เขายังขาดอยู่ พวกเขาเบื่อหน่ายกับศาสนาที่เป็น

เพียงพิธีการ หวังอยากจะเห็นสิ่งที่เป็นเรื่องฝ่ายจิตวิญญาณและท่ีจะท�าให้ 

จิตวิญญาณสูงส่งข้ึน อัครสาวกท่ีพระคริสต์ทรงเลือกนั้นอยู่ในคนกลุ่มหลัง  

ส่วนโครเนลีอัสและขันทีชาวเอธิโอปจัดอยู่ในคนกลุ่มแรก พวกเขารอคอย 

และอธษิฐานขอแสงสว่างจากสวรรค์และเม่ือได้รับการเปิดเผยให้เหน็พระคริสต์

แล้ว พวกเขาก็ต้อนรับพระองค์ด้วยความยินดี {COL 116.1} 

 ในอุปมานี้ ไข่มุกไม่ได้หมายถึงส่ิงของที่ให้เป็นของขวัญ พ่อค้าซื้อ

ไข่มุกนั้นไว้ด้วยส่ิงของทั้งหมดท่ีเขามีอยู่ มีคนจ�านวนมากตั้งข้อสงสัยถึง 

ความหมายของเรือ่งนี ้เม่ือพระคัมภีร์กล่าวว่าพระครสิต์หมายถงึของประทาน 

พระองค์เป็นของประทานเฉพาะส�าหรับผู้ที่มอบถวายจิตใจ ร่างกายและจิต

วิญญาณแด่พระองค์โดยสิ้นเชิงเท่านั้น เราจะต้องถวายตัวแด่พระคริสต์เพื่อ

ด�ารงชีวิตท่ีปฏิบัติตามข้อเรียกร้องท้ังหมดของพระองค์ด้วยความเต็มใจ ทุก

อย่างที่เรามี ทั้งตะลันต์และความสามารถท่ีเรามีอยู่ท้ังหมดเป็นของพระเจ้า 

ท่ีจะต้องถวายเพื่อการรับใช้พระองค์ เม่ือเราถวายทุกสิ่งให้กับพระองค์แล้ว 

องค์พระคริสต์พร้อมด้วยขุมทรัพย์ทั้งหมดของสวรรค์ก็จะทรงโปรดประทาน

พระองค์เองให้แก่เรา เราจึงได้รับไข่มุกที่มีค่ามหาศาล {COL 116.2} 
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 ความรอดเป็นของขวัญทีไ่ด้รับโดยไม่มีค่าใช้จ่าย แต่ถงึกระนัน้ก็ตาม

เป็นสิง่ทีต้่องซือ้และขาย ในตลาดทีมี่พระกรุณาธคุิณของพระเจ้าเป็นผูจ้ดัการ

น้ัน เปรียบการซื้อไข่มุกอันมีค่านี้โดยไม่ต้องใช้เงินและไม่มีราคา ในตลาด 

แห่งนี้ทุกคนรับสินค้าจากสวรรค์ได้ คลังสมบัติเพชรนิลจินดาแห่งความจริง 

ได้ถูกเปิดออกให้แก่ทุกคน พระองค์ตรัสว่า “เราจัดวางประตูที่เปิดไว้ตรง 

หน้าพวกเจ้า ประตูนี้ไม่มีใครสามารถปิดได้” ไม่มียามถือดาบเฝ้าทางผ่าน 

ไปยังประตูน้ี เสียงจากทั้งภายในและที่ประตูกล่าวว่า เชิญมาเถิด เสียงของ 

พระผู้ช่วยเชิญชวนพวกเราด้วยความจริงใจและความรักว่า “เราแนะน�าเจ้า 

ให้ซ้ือทองค�าท่ีหลอมด้วยไฟจากเรา เพื่อเจ้าจะได้ม่ังมี” วิวรณ์ 3:8, 18  

{COL 116.3} 

 พระกิตติคุณของพระคริสต์เป็นพระพรท่ีทุกคนรับเป็นเจ้าของได้  

แม้คนยากจนที่สุดก็เท่าเทียมคนท่ีม่ังมีท่ีสุดในการซื้อความรอดเพราะไม่มี

ความร�่ารวยใดๆ ของโลกที่จะซื้อได้ ความรอดได้มาโดยการเช่ือฟังอย่า 

งเต็มใจและโดยการมอบถวายตัวเราให้กับพระคริสต์เพื่อเป็นสมบัติของ 

พระองค์ท่ีทรงซื้อเรามา การศึกษาแม้สูงส่งเพียงใดก็ไม่อาจน�ามนุษย์ให้ 

เข้าใกล้พระเจ้าได้ พวกฟาริสีได้เปรียบในทุกแง่ท้ังทางฝ่ายโลกและทางฝ่าย

จิตวิญญาณและพวกเขาพูดด้วยความโอ้อวดว่า “ข้าเป็นเศรษฐีและข้า 

ร�่ารวยแล้ว ข้าไม่ต้องการส่ิงใดเลย” แต่กระนั้นพวกเขา “เป็นคนน่าสมเพช  

น่าสังเวช เจ้ายากจน ตาบอดและเปลือยกาย” วิวรณ์ 3:17 พระองค์จึง 

ตรัสกับพวกเขาว่า “บรรดาคนเก็บภาษีและหญิงโสเภณีจะได้เข้าในแผ่นดิน 

ของพระเจ้าก่อนพวกท่าน” มัทธิว 21:31 {COL 117.1} 

 เราซื้อความรอดไม่ได้ แต่เราต้องแสวงหาความรอดด้วยความ 

สนใจและด้วยความเพียรพยายามเสมือนหนึ่งต้องละท้ิงทุกสิ่งในโลกเพื่อ 

ความรอดนั้น {COL 117.2} 

 เราจะต้องแสวงหาไข่มุกราคาแพงเม็ดนั้น แต่ไม่ใช่ในตลาดทางฝ่าย

โลกหรือด้วยวิธีการแบบชาวโลก ราคาที่เราต้องหามาจ่ายนั้นไม่ใช่เป็นทอง

หรือเงินเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นของพระเจ้า ให้ละทิ้งความคิดท่ีว่าผลประโยชน์

ทางฝ่ายโลกหรือฝ่ายจิตวิญญาณจะท�าให้ท่านได้รับความรอด พระเจ้าทรง

เรียกร้องการเชื่อฟังอย่างเต็มใจจากท่าน พระองค์ทรงเรียกร้องให้ท่านละทิ้ง
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บาปทั้งหมด พระคริสต์ตรัสว่า “คนที่ชนะ เราจะให้เขานั่งกับเราบนพระที่นั่ง

ของเราเหมือนอย่างที่เรามีชัยชนะแล้ว และได้นั่งกับพระบิดาของเราบน 

พระที่นั่งของพระองค”์ วิวรณ์ 3:21 {COL 117.3} 

 มีบางคนท�าตัวราวกับว่าค้นหาไข่มุกแห่งสวรรค์อยู่ตลอดเวลา แต่ 

พวกเขาไม่ได้ท้ิงนิสัยที่ไม่ดีโดยสิ้นเชิง พวกเขาไม่ได้ตายแก่ตัวเองเพื่อให้ 

พระคริสต์เสด็จเข้ามาสถิตอยู่ในเขา ดังนั้นพวกเขาจึงค้นหาไข่มุกอันมีค่า 

เม็ดนั้นไม่พบ พวกเขาไม่ได้เอาชนะความทะเยอทะยานอันไม่บริสุทธิ์ และ

ความรักที่มีต่อโลก พวกเขาไม่ได้แบกกางเขนและติดตามพระคริสต์ใน 

เส้นทางแห่งการเสียสละและการมอบถวายตนเอง พวกเขาเกือบเป็นคริส- 

เตียนแต่ก็ไม่ใช่คริสเตียนที่แท้จริง พวกเขาดูเหมือนว่าก�าลังเข้าใกล้แผ่นดิน

สวรรค์ แต่ก็เข้าไปไม่ได้ พวกเขาเกือบจะได้รับความรอดแต่ก็ไม่ได้รอด 

อย่างแท้จริง ประโยคนี้มีความหมายว่าไม่ใช่เกือบหลงหายแต่คือหลงหาย 

ไปอย่างแท้จริง {COL 118.1}

 อุปมาเร่ืองพ่อค้าแสวงหาไข่มุกมีค่ามีความหมายส�าคัญอยู่สอง 

ประการ คือไม่เพียงหมายถึงคนท่ีแสวงหาแผ่นดินสวรรค์เท่านั้น แต่ 

หมายถึงพระคริสต์ทรงก�าลังแสวงหามรดกที่หายไป พระคริสต์คือนาย 

วานิชแห่งสวรรค์ก�าลังแสวงหาไข่มุกอันมีค่า ทรงทอดพระเนตรเห็นมนุษย ์

ท่ีหลงหายนั้นเป็นไข่มุกท่ีมีค่า มนุษย์ผู้แปดเปื้อนด้วยมลทินและถูกท�าลาย

ด้วยบาป พระองค์ทรงเห็นความเป็นไปได้ที่จะช่วยให้รอด หัวใจที่เคยเป็น

สนามรบของการต่อสู้กับซาตาน และได้รับการช่วยเหลือด้วยอ�านาจแห่ง 

ความรักน้ันมีค่าส�าหรับพระผูไ้ถ่มากยิง่กว่าผูท้ีย่งัไม่เคยล้มลงในบาป พระเจ้า

ไม่ได้ทรงมองดูมนษุย์ชาตว่ิาพวกเขาเป็นคนเลวทรามต�า่ช้าและไร้ค่า พระองค์

ทอดพระเนตรผ่านทางพระคริสต์ ทรงมองเห็นส่ืงท่ีพวกเขาควรจะเป็นเม่ือ

ผ่านการไถ่ด้วยรัก แล้วพระองค์ทรงรวบรวมสมบัติท้ังหมดของจักรวาลและ

วางลงไปเพื่อท่ีจะซ้ือไข่มุกเม็ดนี้ และเม่ือพระเยซูทรงพบไข่มุกแล้ว ก็ทรง 

จัดเก็บไว้ในคลังของพระองค์เอง  “เขาจะส่องแสงในแผ่นดินของพระองค์  

อย่างกับเพชรท่ีอยู่ในมงกุฎ” เศคาริยาห์ 9:16 “เขาทั้งหลายจะเป็นคน 

ของเรา เป็นกรรมสิทธิ์พิเศษของเรา ในวันที่เราจะประกอบกิจ และเราจะ 

เมตตาผู้ปรนนิบัติเขา” [ฉบับเดิม “วันท่ีเราจะเก็บรวบรวมสมบัติของเราไว ้
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นั้น”] มาลาคี 3:17 {COL 118.2}

 แต่เรื่องของพระคริสต์ผู้ทรงเป็นไข่มุกอันล�้าค่าและโอกาสของเรา 

ที่จะรับมาเป็นเจ้าของสมบัติแห่งสวรรค์นี้เป็นหัวข้อที่เราจะต้องใส่ใจให้ 

มากที่สุด  พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นผู้เปิดเผยให้มนุษย์เห็นไข่มุกอัน 

มีค่านี้ เวลาแห่งอ�านาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในความหมายพิเศษคือ 

เวลาของการแสวงหาและพบของประทานแห่งสวรรค์ ในสมัยของพระคริสต์ 

มีคนจ�านวนมากมายได้ยินข่าวประเสริฐ แต่สมองของพวกเขาถูกปกคลุม 

ด้วยความมืดของค�าสอนเทียมเท็จและพวกเขามองไม่เห็นว่าพระอาจารย์ 

ผู้ทรงถ่อมตนแห่งกาลิลีผูน้ีเ้ป็นผูท้ีพ่ระเจ้าทรงส่งมา แต่ภายหลงัจากพระคริสต์

เสด็จขึ้นสู่สวรรค์ การหลั่งลงมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นสัญญาณ 

แสดงถึงการที่พระองค์ประทับบนพระบัลลังก์ในอาณาจักรของพระองค์เพื่อ

เป็นคนกลางด้วย พระองค์ประทานพระวิญญาณลงมาในวันเพ็นเทคอสต์  

พยานของพระคริสต์ประกาศอ�านาจของการเป็นขึ้นจากตายของพระผู้ช่วย 

ให้รอด แสงแห่งสวรรค์ส่องทะลุผ่านเข้าไปสู่ความคิดอันมืดของผู้ท่ีถูกศัตรู 

ของพระคริสต์หลอกลวง ขณะนี้พวกเขาเห็นพระองค์ถูกยกขึ้นให้เป็น “องค์

พระผู้น�าและองค์พระผู้ช่วยให้รอดเพื่อจะให้ชนอิสราเอลกลับใจใหม่ แล้ว 

จะทรงอภัยบาปของเขาทั้งหลาย” กิจการ 5:31 พวกเขาเห็นสง่าราศีแห่ง 

สวรรค์ห้อมล้อมพระองค์ไว้ พร้อมด้วยสมบัติอันนับไม่ถ้วนในพระหัตถ์ของ

พระองค์เพือ่ประทานแก่ทกุคนทีจ่ะหนัจากการกบฏของเขา ขณะทีอ่คัรสาวก

น�าสง่าราศีของพระบุตรองค์เดียวของพระบิดามาประกาศนั้น จิตวิญญาณ 

สามพันดวงได้ยอมรับ พวกเขามองเห็นว่าตนเป็นคนบาปหนาและมีมลทิน 

และเห็นว่าพระคริสต์ทรงเป็นมิตรสหายและพระผู้ช่วย พระคริสต์ทรงได้รับ

การยกชูขึ้น พระคริสต์ทรงได้รับสง่าราศีโดยผ่านอ�านาจของพระวิญญาณ

บริสุทธิ์ท่ีร ่วมสถิตอยู ่กับมนุษย์ ผู ้เชื่อเหล่านี้มองเห็นโดยความเชื่อว่า 

พระองค์ทรงเป็นผู้แบกความละอาย ความทุกข์ยากและความตายเพื่อท่ี 

พวกเขาจะไม่พินาศแต่ได้ชีวิตนิรันดร์ การเปิดเผยพระคริสต์โดยพระ 

วิญญาณท�าให้พวกเขารู ้ซึ้งถึงอ�านาจและความย่ิงใหญ่ของพระองค์และ 

พวกเขาย่ืนมือไปหาพระองค์ด้วยความเชื่อทูลว่า “ข้าพเจ้าเชื่อ” มาระโก  

9:24 {COL 118.3}
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 ข่าวชื่นชมยินดีของการเป็นข้ึนจากตายของพระผู้ช่วยให้รอดจึง 

เผยแพร่ไปยังผู้คนที่อาศัยอยู่สุดปลายของแผ่นดินโลก คริสตจักรเห็นคน 

กลับใจเข้าสู ่คริสตจักรจากทุกสารทิศ ผู ้ที่เชื่อแล้วก็กลับใจใหม่อีกคร้ัง  

คนบาปเข้าร่วมกับคริสเตียนเพื่อแสวงหาไข่มุกที่มีค่ามหาศาล ค�าพยากรณ์

ส�าเร็จแล้ว คนท่ีอ่อนแอก็ “จะเป็นเหมือนดาวิด” และราชวงศ์ของดาวิด 

จะเป็น “เหมือนทูตของพระยาห์เวห์” เศคาริยาห์ 12:8 คริสเตียนทุกคนมอง

เห็นลักษณะแห่งความเมตตาและความรักในพี่น้องของเขา สิ่งที่น่าสนใจ 

มีเพียงอย่างเดียว เป้าหมายเดียวปิดบังเป้าหมายอื่นทั้งหมด หัวใจทุกดวง 

เต้นเป็นจังหวะเดียวกัน ความปรารถนาเพียงส่ิงเดียวท่ีผู้เช่ือท้ังหลายต่างมี

ความต้องการคอืการเปิดเผยให้เห็นถงึอปุนสิยัทีเ่ป็นเหมือนพระลกัษณะนสิยั

ของพระคริสต์ และเพื่อท�าหน้าท่ีขยายอาณาจักรของพระองค์ให้กว้าง 

ออกไป “คนท้ังหลายท่ีเชื่อนั้นเป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกัน...ด้วยฤทธานุภาพ 

อันย่ิงใหญ่ บรรดาอัครทูตก็เป็นพยานถึงการคืนพระชนม์ของพระเยซูองค ์

พระผู้เป็นเจ้าและพระคุณอันยิ่งใหญ่อยู่กับพวกเขาทุกคน” กิจการ 4:32, 33 

“องค์พระผู้เป็นเจ้าก็โปรดให้คนทั้งหลายที่ก�าลังจะรอดเพิ่มจ�านวนเข้ามา 

มากย่ิงข้ึนทุกๆ วัน” กิจการ 2:47 พระวิญญาณของพระคริสต์ร่วมสถิตอยู่ 

ในที่ประชุม เพราะเขาเหล่านั้นพบไข่มุกอันมีค่ามากยิ่ง {COL 120.1} 

 ภาพเหล่านี้จะเกิดขึ้นซ�้าอีก และด้วยฤทธานุภาพที่ยิ่งใหญ่กว่า การ

หลั่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ในวันเพ็นเทคอสต์เป็นฝนต้นฤดู แต่ฝนปลายฤดู 

จะยิ่งใหญ่อุดมสมบูรณ์กว่า พระวิญญาณทรงรอคอยที่จะให้เราร้องขอและ 

ตอบรับ พระคริสต์จะส�าแดงความบริบูรณ์ของพระองค์โดยทางอ�านาจของ 

พระวิญญาณบริสุทธิ์ มนุษย์จะเห็นคุณค่าของไข่มุกอันมีค่าและพวกเขา 

จะกล่าวพร้อมกับอัครทูตเปาโลว่า “แต่ว่าอะไรที่เคยเป็นก�าไรของข้าพเจ้า 

ข้าพเจ้าได้ถือว่าส่ิงนั้นเป็นการขาดทุนแล้วเพราะเหตุพระคริสต์ ยิ่งกว่านั้น 

ข้าพเจ้าถือว่าทุกส่ิงเป็นการขาดทุนเพราะเหตุคุณค่าอันสูงยิ่งของการได้รู้จัก

พระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า” ฟีลิปปี 3:7, 8 {COL 121.1} 
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บทที่ 9 เรื่องอวน
อ้างอิงจาก มัทธิว 13:47 – 50

 “แผ่นดินสวรรค์เปรียบเหมือนอวนท่ีลากอยู่ในทะเล ติดปลามา 

ทุกชนิด เม่ือเต็มแล้วเขาก็ลากขึ้นฝั่ง นั่งเลือกเอาแต่ท่ีดีใส่ตะกร้า แต่ท่ีไม่ดี 

น้ันก็ท้ิงเสีย ในเวลาสิ้นยุคก็จะเป็นอย่างนั้น ทูตสวรรค์ท้ังหลายจะออกมา 

แยกพวกคนชั่วออกจากคนชอบธรรม แล้วจะทิ้งลงในเตาไฟที่ลุกโพลง ที่นั่น 

จะมีการร้องไห้ขบเขี้ยวเคี้ยวฟัน” มัทธิว 13:47 – 50 {COL 122.1} 

 การเหว่ียงอวนออกไปคือการประกาศข่าวประเสริฐ ในการนี้จะ 

รวบรวมทั้งคนดีและคนชั่วเข้ามายังคริสตจักร เมื่อการประกาศข่าวประเสริฐ

เสร็จส้ิน การพิพากษาจะแยกแยะคนเหล่านี้ออกมาจนส�าเร็จ พระคริสต์ 

ทรงเล็งเห็นว่าการมีพี่น้องเทียมเท็จในคริสตจักรนั้นจะท�าให้ความจริงถูก 

กล่าวหาไปในทางผิด โลกจะกล่าวหาข่าวประเสริฐเพราะการด�าเนินชีวิต 
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ของผู้เชื่อเทียมเท็จท่ีไม่ด�าเนินตามค�าสั่งสอน แม้คริสเตียนด้วยกันเองก็ 

ล้มลงเม่ือเห็นคนจ�านวนมากที่รับพระนามของพระคริสต์ แต่ไม่ได้อยู่ใต ้

การควบคุมของพระวิญญาณของพระองค์ เนื่องจากว่ามีคนเหล่านี้อยู่ใน 

คริสตจักร จึงท�าให้คนอื่นพากันเข้าใจผิดว่า พระเจ้าทรงเห็นชอบกับบาป 

ของพวกเขา ฉะนั้นพระคริสต์ทรงยกม่านที่ปิดปังอนาคตออก และเรียกร้อง

ให้คนทัง้หลายมองดูว่าส่ิงทีเ่ป็นตวัตัดส้ินชะตาของเขานัน้ไม่ใช่ต�าแหน่งหน้าท่ี  

แต่เป็นอุปนิสัยของเขา {COL 122.2} 

 อุปมาข้าวละมานและอวนนั้นสอนไว้อย่างชัดเจนว่า คนชั่วทั้งหมด 

จะไม่มีทางหันมาหาพระเจ้า ต้นข้าวสาลีและข้าวละมานโตขึ้นพร้อมกัน 

จนกระทั่งถึงเวลาเก็บเกี่ยวฉันใด ปลาดีและปลาไม่ดีจะถูกน�าขึ้นฝั่งพร้อมกัน

เพื่อคัดเลือกออกในขั้นตอนสุดท้ายฉันนั้น {COL 123.1}

 อีกประการหนึ่ง อุปมานี้สอนว่า จะไม่มีช่วงเวลาแห่งพระกรุณาหลัง

จากการพิพากษา เม่ืองานของการประกาศข่าวประเสริฐส�าเร็จลง การแยก

ระหว่างความดีและความชั่วก็จะตามมาทันที และชะตากรรมของคนแต่ละ 

กลุ่มถูกก�าหนดไว้ตลอดไป {COL 123.2} 

 พระเจ้าไม่ทรงประสงค์ให้ผู ้ใดถูกท�าลาย “เรามีชีวิตอยู่แน่นอน 

อย่างไร เราไม่พอใจในความตายของคนอธรรม แต่พอใจในการท่ีคนอธรรม

หันจากทางของเขาและมีชีวิตอยู่ไม่ใช่หรือ จงหันกลับ จงหันกลับจากทาง 

ชั่วของเจ้า โอ พงศ์พันธุ์อิสราเอลเอ๋ย ท�าไมจึงยอมตาย” เอเสเคียล 33:11  

ตลอดช่วงเวลาแห่งการให้โอกาสกลับใจ พระวิญญาณของพระองค์ทรง 

วิงวอนมนุษย์ให้รับของประทานแห่งชีวิต ผู ้ท่ีปฏิเสธการเรียกร้องของ 

พระองค์เท่านั้นจะถูกท้ิงให้พินาศ พระเจ้าทรงประกาศแล้วว่าบาปซึ่งเป็น 

หายนะแห่งความชั่วของจักรวาลจะต้องถูกท�าลายจนหมดส้ิน ผู้ท่ียึดบาป 

ไว้จะพินาศในการท�าลายนี้ {COL 123.3} 
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บทที่ 10 ทรัพย์เก่าและทรัพย์ใหม่
อ้างอิงจาก มัทธิว 13:51, 52

 ขณะท่ีพระคริสต์ทรงสอนประชาชนอยู่นั้น พระองค์ทรงสั่งสอน 

สาวกของพระองค์ในเร่ืองงานของพวกเขาในอนาคตพร้อมกันไปด้วย ใน 

ค�าสอนท้ังหมดของพระองค์มีบทเรียนส�าหรับพวกเขา หลังจากที่ทรงกล่าว

อุปมาเรื่องของอวนจับปลาแล้วพระองค์ทรงถามว่า “ข้อความเหล่านี้ท่าน 

ท้ังหลายเข้าใจแล้วหรือ” พวกเขาทูลตอบพระองค์ว่า “เข้าใจพระเจ้าข้า”  

ดังนั้นพระองค์จึงยกอุปมาอีกเร่ืองหนึ่งข้ึนมา เพื่อให้คนเหล่านี้เห็นถึง 

ความรับผิดชอบท่ีพวกเชาพึงมีต่อความจริงที่พวกเขาได้รับไว้แล้ว พระองค์

ตรัสว่า “เพราะเหตุนี้ พวกธรรมจารย์ทุกคนที่ได้เรียนรู้ถึงแผ่นดินสวรรค์แล้ว 

ก็เป็นเหมือนเจ้าของบ้านที่เอาทั้งของใหม่และของเก่าออกจากคลังของตน”  

มัทธิว 13:51, 52 {COL 124.1} 
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 ทรัพย์สมบัติที่เจ้าของบ้านได้เพิ่มมานั้น เขาไม่ได้เก็บไว้เฉยๆ เขา

เอาออกมาเพื่อแบ่งปันให้แก่ผู้อื่น และด้วยการกระท�าเช่นนี้ท�าให้สมบัติของ

เขาเพิ่มข้ึน เจ้าของบ้านมีสมบัติมีค่าทั้งของใหม่และของเก่า ดังนั้นพระ 

คริสต์ทรงสอนว่าความจริงทีม่อบหมายให้กบัสาวกของพระองค์แล้วนัน้จะต้อง

แจ้งให้แก่ชาวโลก และในขณะที่มีการแบ่งปันความจริงออกไป ความจริงนั้น

ก็จะเพิ่มขึ้น {COL 124.2} 

 ทุกคนท่ีได้รับข่าวประเสริฐเข้าไว้ในจติใจจะมีความต้องการทีจ่ะประกาศ

ออกไป ความรักของพระคริสต์ที่ได้มาจากสวรรค์จะต้องประกาศออกไป ผู้ที่

สวมพระคริสต์มาไว้ในชีวิตจะบอกเล่าประสบการณ์ของเขา บอกถึงการทรง

น�าทีละขัน้ทีละตอนของพระวญิญาณบริสทุธิซ์ึง่ก็คอืความหวิและความกระหาย

ของพวกเขาในเร่ืองความรู้ของพระเจ้าและพระเยซคูริสต์ผูท่ี้พระเจ้าทรงส่งมา 

ผลการศึกษาค้นคว้าพระคัมภีร์ของพวกเขา ค�าอธิษฐานของพวกเขา ความ

ปวดร้าวในจิตวิญญาณของพวกเขา และพระด�ารัสของพระคริสต์ท่ีมีมายัง 

พวกเขาว่า “บาปของเจ้าได้รับอภัยแล้ว” มัทธิว 9:2 ปกติแล้วไม่มีผู้ใดจะ 

เก็บสิง่เหล่านีใ้ห้เป็นความลับได้ และผูท้ีเ่ตม็ล้นไปด้วยความรักของพระคริสต์

จะไม่ท�าเช่นนั้น ในสัดส่วนความจริงอันศักด์ิสิทธิ์ที่พระผู้เป็นเจ้าทรงฝาก 

พวกเขาน้ัน เขาก็อยากจะให้ผู้อื่นได้รับพระพรอย่างเดียวกันนี้ด้วย และใน 

ขณะท่ีพวกเขาน�าสมบัตอินัมีค่าแห่งพระคุณของพระเจ้าไปให้แก่ผูอ้ืน่รับรู้นัน้ 

พระคุณของพระคริสต์ก็จะทรงโปรดประทานให้แก่พวกเขามากยิ่งขึ้น  

พวกเขาจะมีจิตใจเหมือนเด็กเล็กๆ ในการเชื่อฟังอย่างง่ายๆ และไม่มีข้อแม้  

จิตวิญญาณของพวกเขาจะเรียกหาความบริสุทธิ์ สมบัติแห่งความจริงและ

พระคุณจะเปิดเผยให้พวกเขารับรู้มากย่ิงขึ้นเพื่อแบ่งปันให้กับชาวโลก  

{COL 125.1} 

 คลังสมบัติแห่งความจริงอันยิ่งใหญ่คือพระวจนะของพระเจ้า เป็น

หนังสือท่ีบันทึกเป็นตัวอักษร เป็นหนังสือของธรรมชาติและเป็นหนังสือแห่ง

ประสบการณ์กล่าวถงึการปฏิบัตขิองพระเจ้าต่อชวีติมนุษย์  นีคื่อแหล่งขมุทรัพย์

ท่ีผู้รับใช้ของพระคริสต์จะค้นหาได้ ในการค้นหาความจริงนั้น พวกเขาต้อง 

พึ่งพระเจ้า ไม่ใช่พึ่งสติปัญญาความเฉลียวฉลาดของมนุษย์ สติปัญญาของ
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บุคคลยิ่งใหญ่นั้นเป็นความโง่เขลาของพระเจ้า พระยาห์เวห์จะประทานสติ

ปัญญาในเรื่องของพระองค์เองแก่ทุกคนที่แสวงหาด้วยวิถีทางของพระองค์

เอง {COL 125.2} 

 หากผู้ติดตามพระคริสต์เชื่อถ้อยค�าของพระองค์และปฏิบัติตาม จะ

ไม่มีศาสตร์แห่งความรู้ใดในโลกของธรรมชาติที่เขารับรู้และซาบซึ้งในคุณค่า

ไม่ได้ ไม่มีส่ิงใดท่ีจะไม่ช่วยเขาเพื่อการน�าความจริงไปให้แก่ผู้อื่น ศาสตร์ 

จากธรรมชาตเิป็นคลังแห่งความรู้ท่ีนกัศกึษาในโรงเรียนของพระครสิต์ค้นหา

ได้ ในขณะท่ีเราใคร่ครวญถึงความงดงามของธรรมชาติ ในขณะท่ีเราศึกษา 

บทเรียนของการเพาะปลูกพรวนดิน ศึกษาการเจริญเติบโตของต้นไม ้ศึกษา

ความมหัศจรรย์ของพื้นโลกและมหาสมุทรและท้องฟ้า เราก็จะได้รับความ

เข้าใจเร่ืองความจริงในแง่มุมใหม่ ความล�้าลึกที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติของ

พระเจ้าท่ีมีต่อมนุษย์ ความล�้าลึกของพระปัญญาและการพิพากษาของ 

พระเจ้าที่มองเห็นในชีวิตของมนุษย์ เราจะค้นพบว่าสิ่งเหล่านี้เป็นคลังสมบัติ

อันล�้าค่าบรรจุอยู่ภายใน {COL 125.3} 

 ในถ้อยค�าที่จารึกไว้นี้ มีความรู้เร่ืองของพระเจ้าท่ีเปิดเผยไว้อย่าง

ชัดเจนให้แก่มนุษย์ที่ล้มลงในบาป นี่คือคลังสมบัติท่ีไม่มีวันเหือดแห้งของ 

พระคริสต์ {COL 126.1} 

 พระวจนะของพระเจ้าประกอบด้วยพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิม

และภาคพันธสัญญาใหม่ แต่ละเล่มจะไม่สมบูรณ์หากขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไป 

พระคริสต์ทรงประกาศว่าความจริงของพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมนั้น 

มีค่าเท่าเทียบกับพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ พระคริสต์ทรงเป็นพระ 

ผู้ช่วยให้รอดของมนุษย์ตั้งแต่ยุคแรกของการสร้างโลกมาจนถึงยุคปัจจุบัน 

ก่อนที่พระองค์ทรงสวมความเป็นพระเจ้าด้วยสภาพของมนุษย์และเสด็จมา 

ยังโลกของเรานั้น ข่าวประเสริฐได้ประกาศออกไปโดยอาดัม เสท เอโนค  

เมธูเสลาห์และโนอาห์ อับราฮัมที่เมืองคานาอันและโลทท่ีเมืองโสโดมก็ 

ประกาศข่าวสารนี้ และจากคนชั่วอายุหนึ่งไปสู่คนอีกชั่วอายุหนึ่งบรรดา 

ผู้สื่อข่าวที่สัตย์ซื่อก็ประกาศถึงพระองค์ผู้จะเสด็จมา พระคริสต์เองทรงเป็น 

ผู้สถาปนาพิธีการทางศาสนาทั้งหมดของชาวยิว พระองค์ทรงเป็นพื้นฐาน 
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ของระบบการถวายบูชาซึ่งเป็นสัญลักษณ์อันย่ิงใหญ่ของพิธีการทางศาสนา

ท้ังหมดของพวกเขา โลหิตท่ีไหลในการถวายเครือ่งบูชาชีไ้ปยงัการถวายบูชา

ของพระเมษโปดกของพระเจ้า สัญลักษณ์แห่งการถวายบูชาส�าเร็จในพระองค์ 

{COL 126.2} 

 การส�าแดงพระคริสต์ให้แก่บรรพบุรุษโดยรูปแบบของสัญลักษณ์ใน

พิธีการถวายเครื่องบูชาโดยรูปแบบของพระบัญญัติ และการเปิดเผยผ่าน 

ทางผู้เผยพระวจนะ เป็นสมบัติล�้าค่าของพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิม  

ชีวิต ความมรณะและการกลับเป็นขึ้นจากตายของพระคริสต์ การทรง 

ส�าแดงโดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นคลังสมบัติอันล�้าค่าของพระคัมภีร ์

ภาคพันธสัญญาใหม่ พระผู้ช่วยให้รอดของเรา ผู้ทรงฉายพระสิริของพระ 

บิดาทรงเป็นพันธสัญญาทั้งภาคเดิมและภาคใหม่ {COL 126.3} 

 ชีวิตของพระคริสต์และความมรณาและการท�าหน้าท่ีเป็นคนกลาง 

ของพระองค์ท่ีบรรดาผู้เผยพระวจนะพยากรณ์ไว้เป็นเรื่องท่ีอัครทูตจะต้อง 

ออกไปเป็นพยาน หัวข้อหลักที่พวกเขาจะต้องประกาศคือการถ่อมตนของ 

พระคริสต์ ความบริสุทธิ์และความศักด์ิสิทธิ์ของพระองค์และความรักที่ไม่มี 

ท่ีเปรียบได้ของพระองค์ ในการท�าให้การประกาศข่าวประเสริฐเป็นไปอย่าง

บริบูรณ์นั้น พวกเขาจะต้องน�าเสนอพระผู้ช่วยไม่เพียงแต่ด้วยการแสดงออก

มาจากชีวิตและค�าสอนของพระองค์เท่านั้น แต่ในสิ่งที่ผู ้เผยพระวจนะ 

พยากรณ์ไว้ในพระคัมภร์ีภาคพนัธสญัญาเดิมและท่ีเป็นสญัลกัษณ์ในพธิถีวาย

บูชาด้วย {COL 127.1} 

 ในค�าสอนของพระคริสต์ พระองค์ทรงน�าเสนอความจริงอันเก่าแก่  

ซึ่งพระองค์เองทรงเป็นแหล่งริเริ่ม เป็นความจริงท่ีพระองค์ตรัสผ่านบรรพ- 

บุรุษและผู ้เผยพระวจนะ แต่บัดนี้พระองค์ทรงส่องให้พวกเขาเห็นด้วย 

ความสว่างใหม่ ความหมายที่ปรากฏออกมานั้นช่างมีความแตกต่างกันมาก 

เพียงไร ค�าอธิบายของพระองค์น�ามาซึ่งแสงสว่างที่ฉายเจิดจ้าและชีวิตฝ่าย 

จิตวิญญาณท่ีเต็มล้น และพระองค์ทรงสัญญาว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะ 

ท�าให้สาวกมีความเข้าใจมากขึ้น พระค�าของพระเจ้าจะปรากฏแจ้งแก่ทุกคน

อยู่เสมอ เพื่อเขาจะน�าเสนอความจริงด้วยความงดงามใหม่ {COL 127.2} 



บทที่ 10 ทรัพย์เก่าและทรัพย์ใหม ่ 99

 นับตั้งแต่พระสัญญาคร้ังแรกของการไถ่บาปท่ีกล่าวไว้ในสวนเอเดน  

ชีวิต พระลักษณะนิสัยและภารกิจการเป็นคนกลางของพระคริสต์เป็นหัวข้อ 

ศึกษาที่อยู่ในจิตใจของมนุษย์ ถึงกระนั้นก็ตาม จิตใจทุกดวงท่ีพระวิญญาณ 

บริสุทธิท์รงท�างานอยู่นัน้ได้ทรงเสนอให้เหน็แสงสว่างท่ีสดช่ืนและใหม่อยู่เสมอ 

ความจริงเร่ืองการไถ่จะพัฒนาและขยายความอยู่ตอลดเวลา ถึงแม้จะเก่า  

แต่ความจริงนี้ก็ยังสดใหม่เสมอ เปิดเผยถึงสง่าราศีและอ�านาจท่ียิ่งใหญ่กว่า 

อย่างต่อเนื่องให้แก่ผู้แสวงหาความจริง {COL 127.3} 

 ในทุกยุคจะมีการพัฒนาความจริงใหม่อยู่เสมอเพื่อให้ข่าวสารของ 

พระเจ้าเหมาะส�าหรับคนในยุคนั้น ความจริงด้ังเดิมนั้นมีความส�าคัญทั้งส้ิน  

ความจรงิใหม่ไม่อาจแยกเป็นเอกเทศจากความจริงเดิม แต่จะช่วยขยายความ 

หมายของความจริงเดิม ความเข้าใจในความจริงเดิมเท่านัน้ท่ีจะช่วยท�าให้เรา 

เข้าใจความจริงอันใหม่ได้ ขณะที่พระคริสต์มีพระประสงค์ท่ีจะเปิดเผยความ

จริงเร่ืองการเป็นขึ้นจากตายของพระองค์ให้แก่สาวกของพระองค์ พระองค์

ทรง “เร่ิมต้นตัง้แต่โมเสสและบรรดาผูเ้ผยพระวจนะทัง้หมด” และ “ทรงอธบิาย

พระคัมภีร์ท่ีเล็งถึงพระองค์ทุกข้อให้เขาฟัง” ลูกา 24:27 แต่แสงสว่างท่ีส่อง

ออกมาจากความจริงใหม่ท่ีได้รับการเปิดเผยแล้วท�าให้มองเห็นสง่าราศีแห่ง

ความจริงอันเดิม ผู้ที่ปฏิเสธหรือละเลยของใหม่ก็ไม่ได้ครอบครองของเดิม

อย่างแท้จริง ส�าหรับพวกเขาแล้ว จะเป็นการสูญเสียพลังชีวิตและกลายเป็น 

เพียงรูปแบบที่ไม่มีชีวิต {COL 127.4} 

 มีบางคนที่อ้างว่าเชื่อและส่ังสอนความจริงของพระคัมภีร์ภาคพันธ-

สญัญาเดิม ในขณะท่ีพวกเขาปฏิเสธพระคัมภร์ีภาคพนัธสญัญาใหม่ แต่ในการ

ปฏิเสธที่จะรับค�าสอนของพระคริสต์นั้น พวกเขาแสดงให้เห็นว่าไม่เชื่อส่ิงท่ี

อัครปิตาและผู้เผยพระวจนะกล่าวไว้ พระคริสต์ตรัสว่า “ถ้าท่านทั้งหลายเชื่อ

โมเสส ท่านก็น่าจะเชื่อเราเพราะโมเสสเขียนถึงเรา” ลูกา 5:46 ฉะนั้นค�าสอน

จึงไม่มีพลังอย่างแท้จริงแม้จะมาจากพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมก็ตาม 

{COL 128.1} 

 คนจ�านวนมากท่ีอ้างว่าเชือ่และสัง่สอนข่าวประเสรฐิก็ท�าผดิในลักษณะ

เดียวกัน พวกเขาละท้ิงพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมซึ่งแม้แต่พระคริสต์ 
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เองก็ยังทรงประกาศว่า “พระคัมภีร์นั้นเองเป็นพยานให้แก่เรา” ยอห์น 5:39  

การปฏิเสธพระคัมภีร์เดิมก็เท่ากับปฏิเสธพระคัมภีร์ใหม่ เพราะพระธรรม 

ทั้งสองเป็นหนึ่งเดียวท่ีไม่อาจแยกออกจากกันได้ ไม่มีมนุษย์คนใดจะ 

น�าเสนอเร่ืองพระบัญญัติของพระเจ้าอย่างถูกต้องได้โดยไม่มีพระกิตติคุณ  

หรอืพระกติตคิณุโดยไม่มีพระบัญญตั ิพระบัญญตันิัน้ห่อหุม้ด้วยพระกติตคิณุ 

และกิตติคุณก็คือพระบัญญัติท่ีได้รับการเปิดออก พระบัญญัติเป็นรากส่วน 

พระกิตติคุณเป็นดอกไม้หอมที่เบ่งบานและผลที่ผลิตออกมา {COL 128.2}

 พระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมส่องแสงสว่างให้แก่พระคัมภีร์ภาค 

พันธสัญญาใหม่ และพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ส่องแสงสว่างให้แก่พระ

คัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิม แต่ละส่วนเป็นการเปิดเผยพระสิริของพระเจ้าใน

พระคริสต์ ทั้งสองเล่มนี้เสนอความจริงที่จะเปิดเผยความหมายใหม่อันล�้าลึก

แก่ผู้ที่ค้นหาอย่างจริงใจ {COL 128.3} 

 ความจริงในพระคริสต์และโดยพระคริสต์วัดตวงกันไม่ได้ นักศึกษา

พระคัมภีร์เม่ือมองจะเห็นเป็นเช่นน�้าพุท่ีลึกมากขึ้นและกว้างขยายออกมาก

ขึ้น ในชีวิตนี้เราไม่อาจเข้าใจความล�้าลึกของความรักของพระเจ้าที่ทรงโปรด

ประทานพระบุตรของพระองค์เพื่อไถ่บาปของเรา ภารกิจในโลกนี้ของพระผู้

ช่วยให้รอดจะเป็นหัวข้อส�าคัญท่ีสุดที่จะท�าให้เราต้องคิดค�านึงถึงตลอดไป 

มนุษย์อาจใช้พลังความคิดท้ังหมดเพื่อพยายามเข้าใจถึงความล�้าลึกนี้ แต ่

สมองของเขาจะอ่อนเปลี้ยและเพลียไป ผู้ค้นหาที่ขยันขันแข็งท่ีสุดเท่านั้นจะ

มองเหน็ทะเลอนัไร้ขอบเขตซึง่ไม่มีฝ่ังมาขวางก้ันปรากฏอยูเ่บือ้งหน้าของเขา 

{COL 128.4} 

 ความจริงท่ีมีอยู่ในพระเยซูนั้นสัมผัสได้ แต่อธิบายไม่ได้ ความสูง 

ความกว้างและความลึกนี้เกินความรู้ของเรา เราอาจใช้จินตนาการจนถึง 

ที่สุด แต่ก็จะเห็นความรักที่อธิบายไม่ได้นี้เพียงเลือนราง เป็นความรักที่สูง 

เท่าเทียมท้องฟ้า แต่โน้มต�่าลงมาสู่โลกเพื่อประทับตราพระฉายาของพระเจ้า

ลงบนมนุษยชาติทั้งมวล {COL 129.1}

 กระนัน้ เราก็พอจะมองเหน็ท้ังหมดเท่าท่ีเราจะรับได้ถงึความเหน็อก

เห็นใจของพระเจ้า ส่ิงนี้จะเปิดเผยให้แก่วิญญาณจิตท่ีถ่อมตนและส�านึกผิด 
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เราจะเข้าใจพระเมตตาของพระเจ้าตามสัดส่วนท่ีเราซาบซึ้งในความเสียสละ

ของพระองค์เพื่อเรา ขณะที่เราค้นหาพระธรรมของพระเจ้าด้วยความถ่อมใจ 

ใจความส�าคัญอันย่ิงใหญ่ของแผนการช่วยให้รอดจะเปิดเผยออกเพื่อให้เรา

ศึกษาและค้นหา เม่ือเราเฝ้ามองดู แสงสว่างนี้ก็จะยิ่งส่องประกายสว่างไสว 

ขึ้นและเม่ือยิ่งพินิจเร่ืองนี้เพื่อไขว่คว้าไว้ ความสูงส่งและความลึกซึ้งก็จะย่ิง

เพิ่มมากขึ้น {COL 129.2} 

 ชีวิตของเราจะต้องผูกติดอยู่กับชีวิตของพระคริสต์ เราจะต้องรับ 

จากพระองค์อย่างต่อเนื่อง มีส่วนร่วมกับพระองค์ ผู้ทรงเป็นอาหารธ�ารงชีวิต

ซึ่งลงมาจากสวรรค์ เราจะต้องดื่มจากบ่อน�้าพุที่สดใหม่อยู่เสมอและให้สมบัติ

อันอุดมออกมาอยู่ตลอดเวลา หากเรามีพระผู้เป็นเจ้าอยู่เบ้ืองหน้าเราเสมอ

และให้จิตใจของเราเฝ้าขอบพระคุณและสรรเสริญพระองค์แล้ว ชีวิตฝ่าย 

ศาสนาของเราก็จะมีความสดชื่นตลอดไป ค�าอธิษฐานต่อพระเจ้าของเราจะ

เป็นเหมือนเช่นการสนทนากับมิตรสหายคนหนึ่ง พระองค์จะตรัสเร่ืองอัน 

ล�้าลึกของพระองค์ให้เราทราบเป็นการส่วนตัว บ่อยครั้งความสุขหวานชื่นจะ

มายังเราเม่ือพระเยซูร่วมสถิตอยู่กับเรา บ่อยคร้ังใจของเราจะเร่าร้อนอยู่ 

ภายในขณะที่เราสื่อสัมพันธ์กับพระองค์เหมือนท่ีพระองค์ทรงสื่อกับเอโนค 

เม่ือคริสเตียนรับประสบการณ์แห่งความจริงนี้ ชีวิตของเขาก็จะเรียบง่าย  

ถ่อมตน อ่อนโยนและมีจิตใจอ่อนสุภาพ ซึ่งเป็นการแสดงให้ทุกคนท่ีเขา 

คบหาสมาคมด้วยเห็นว่าเขาอยู่กับพระเยซูและได้เรียนรู้จากพระองค์ {COL 

129.3} 

 ในตัวของผู้ท่ีเป็นเจ้าของสิ่งเหล่านี้ ศาสนาของพระคริสต์จะแสดง 

ออกให้ผู้อื่นเห็นถึงหลักการอันมีชีวิตท่ีแผ่ขยายออกไป ซึ่งเป็นพลังฝ่าย 

จิตวิญญาณอันมีชีวิตและใช้การได้ จะมีการแสดงออกให้เห็นถึงความสดช่ืน 

และก�าลังและความชื่นใจยินดีอันเยาว์วัยตลอดไป จิตใจท่ีรับพระวจนะของ 

พระเจ้าไม่ใช่สระน�้าที่ระเหย ไม่ใช่ไหท่ีแตกท�าให้สมบัติท่ีใส่ไว้หายไป แต่จะ

เป็นเช่นล�าธารจากภูเขาซึ่งได้รับการหล่อเล้ียงด้วยน�้าพุที่ไม่เคยหยุดไหล 

ซ่ึงมีน�้าใสเย็นฉ�่าเป็นประกายไหลกระทบจากหินก้อนหนึ่งไปยังอีกก้อนหนึ่ง

ท�าให้ผูท่ี้มีภาระหนกัอ่อนเพลยีและกระหายน�า้ได้รับความสดชืน่ {COL 130.1} 
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ประสบการณ์นี้ท�าให้ครูผู้สอนความจริงทุกคนมีคุณสมบัติที่จะท�าให้

เขาเป็นผู้แทนของพระคริสต์ วิญญาณแห่งค�าสอนของพระคริสต์จะให้พลัง 

และแนวทางเที่ยงตรงแก่เขาในการสื่อสารกับผู้อื่นและในค�าอธิษฐานของเขา 

การเป็นพยานเพื่อพระคริสต์ของเขาจะไม่แคบหรือไม่มีชีวิตชีวา ศาสนา- 

จารย์จะไม่เทศนาหัวข้อเดียวซ�้าไปซ�้ามา สมองของเขาจะถูกเปิดออกเพื่อรับ

ความกระจ่างจากพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่เสมอ {COL 130.2} 

พระคริสต์ตรัสว่า “คนที่กินเนื้อและดื่มโลหิตของเราจะมีชีวิตนิรันดร ์

…พระบิดาผู้ทรงพระชนม์อยู่ทรงใช้เรามา และเรามีชีวิตเพราะพระบิดา 

อย่างไร คนทีกิ่นเรากจ็ะมีชวีติเพราะเราอย่างนัน้…พระวิญญาณเป็นผูใ้ห้ชีวิต…

ถ้อยค�าท่ีเรากล่าวกับพวกท่านมาจากพระวิญญาณและเป็นชีวิต” ยอห์น  

6:54 - 63 {COL 130.3} 

เม่ือเรากินเนื้อของพระคริสต์และด่ืมพระโลหิตของพระองค์ จะพบ

ความรู้พื้นฐานของชีวิตนิรันดร์อยู่ในการรับใช้ จะไม่พบแหล่งความคิดท่ี 

เน่าบูดและซ�้าซาก การเทศนาที่ราบเรียบไม่มีชีวิตจะหมดไป ความจริง 

ด้ังเดิมจะถูกน�ามาเสนออีก แต่จะมองด้วยแสงสว่างใหม่ จะเข้าใจความจริง 

ในแง่มุมใหม่ชัดเจนและเต็มไปด้วยอ�านาจจนทุกคนเข้าใจได้ ผู้ท่ีมีโอกาส 

นัง่ฟังอยู่ในการรับใช้เช่นนีห้ากเขามีความรู้สกึไวต่ออทิธพิลของพระวญิญาณ

บริสุทธิ์ก็จะรู้สึกถึงอ�านาจท่ีให้ก�าลังของชีวิตใหม่ เพลิงแห่งความรักของ 

พระเจ้าจะลุกโชนข้ึนภายในตัวเขา ความสามารถในการรับรู้ของเขาเพื่อ 

เข้าใจความงดงามและความย่ิงใหญ่ของความจริงจะว่องไวมากยิ่งขึ้น {COL 

130.4} 

เจ้าของบ้านทีส่ตัย์ซือ่เป็นแบบอย่างทีค่รทุูกคนทีส่อนเด็กและเยาวชน

จะต้องเป็น หากเขาน�าพระธรรมของพระเจ้ามาเป็นทรัพย์สมบัติของเขาแล้ว 

เขาจะน�าความจริงท่ีใหม่และความงดงามที่ใหม่ออกมาอย่างสม�่าเสมอ เม่ือ 

ครูพึ่งพระเจ้าโดยการอธิษฐาน พระวิญญาณของพระคริสต์จะเสด็จมาอยู่กับ

เขา และพระเจ้าจะทรงประกอบกิจผ่านตัวเขาไปยังความคิดของผู้อื่นโดย 

ทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระวิญญาณจะทรงเติมความคิดและจิตใจด้วย 

ความหวังอันหวานช่ืน ความกล้าหาญและมีมโนภาพของพระคัมภีร์ และ
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ทั้งหมดนี้จะถ่ายทอดให้แก่เยาวชนที่เขาก�าลังสอนอยู่ {COL 131.1} 

น�้าพุแห่งสันติสุขและชื่นชมยินดีของสวรรค์ที่เปิดออกในชีวิตของครู

ผ่านทางพระธรรมท่ีได้รับการดลใจจะเปล่ียนเป็นแม่น�้าแห่งอิทธิพลสายใหญ่

ท่ีจะเป็นพรแก่ทุกคนที่สัมผัสกับเขา พระคัมภีร์จะไม่เป็นหนังสือที่น่าเบ่ือ 

หน่ายส�าหรับนักเรียน การสอนของครูท่ีมีปัญญาจะท�าให้พระธรรมกลาย 

เป็นส่ิงท่ีน่าปรารถนาย่ิงข้ึน พระธรรมจะเป็นอาหารที่ให้ชีวิตและจะไม่มีวัน 

ล้าสมัย ความสดใหม่และความงามของพระธรรมจะดึงดูดและมีเสน่ห์แก่เด็ก

และเยาวชน จะเป็นดังเช่นดวงอาทิตย์ที่ส่องมายังโลกให้ความสว่างและ 

ความอบอุ่นอยู่อย่างสม�่าเสมอ ถึงกระนั้นก็ไม่รู้จักหมดสิ้น {COL 132.1} 

พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าท่ีให้การสั่งสอนนั้นอยู่ในพระวจนะ

ของพระองค์ แสงสว่างใหม่และมีค่าส่องสว่างออกมาจากทุกหน้าของพระ 

วจนะ ความจริงถูกเปิดเผยออกมา แต่ละถ้อยค�า แต่ละประโยคถูกเขียนไว ้

ชัดเจนและเหมาะส�าหรับทุกโอกาสในขณะที่พระสุรเสียงของพระเจ้าตรัสกับ 

จิตวิญญาณ {COL 132.2} 

พระวญิญาณบรสิทุธิท์รงชอบพระทยัทีจ่ะตรสักับเยาวชนเพือ่เปิดให้

พวกเขาเห็นขุมทรัพย์และความงดงามแห่งพระวจนะของพระเจ้า พระสญัญา

ทีต่รัสโดยพระอาจารย์ผูย่ิ้งใหญ่จะจบัใจความรู้สึกของเขา และดลบันดาลจติใจ

ด้วยก�าลังฝ่ายจิตวิญญาณจากพระเจ้า ในสมองอันอุดมสมบูรณ์นั้นจะเจริญ

ด้วยความคุ้นเคยกับเร่ืองราวของพระเจ้าซึ่งจะเป็นเสมือนป้อมปราการต้าน

การล่อลวง {COL 132.3} 

พระวจนะแห่งความจรงิจะเพิม่ความส�าคัญมากยิง่ขึน้ และจะมีความ

หมายอันกว้างขวางและบริบูรณ์อย่างท่ีเราไม่เคยคิดฝันมาก่อน ความงาม 

และความม่ังคั่งของพระวจนะมีอิทธิพลเปล่ียนแปลงความคิดและอุปนิสัย  

แสงแห่งความรักของสวรรค์จะฉายลงจิตใจในลักษณะของการดลใจ {COL 

132.4} 

ความซาบซึ้งในพระคัมภีร์จะเพิ่มขึ้นด้วยการศึกษา ไม่ว่านักเรียน 

จะหันไปทางใด เขาจะพบการเปิดเผยถึงพระสติปัญญาและความรักอันไม่ 

จ�ากัดของพระเจ้า {COL 132.5} 
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นยัส�าคญัของพธิกีรรมทางศาสนาต่างๆ ของชาวยิวยงัไม่เป็นท่ีเข้าใจ

อย่างบริบูรณ์ ความจริงยิ่งใหญ่และลึกซึ้งกว้างไกลสะท้อนออกมาผ่านทาง

พิธีกรรมและสัญลักษณ์ พระกิตติคุณเป็นกุญแจส�าคัญเพื่อไขความล้ีลับนี้  

ความจริงเหล่านี้เปิดออกให้เราเข้าใจผ่านข้อมูลของแผนการแห่งการไถ่  

เรามีสิทธิพิเศษที่จะเข้าใจเร่ืองอันอัศจรรย์เหล่านี้มากกว่าท่ีเราท�าอยู่ใน 

เวลานี้ เราจะต้องเข้าใจเรื่องล�้าลึกของพระเจ้า ทูตสวรรค์ทั้งหลายปรารถนา

จะร่วมดูความจริงท่ีเปิดเผยให้แก่มนุษย์ผู้ซึ่งแสวงหาพระวจนะของพระเจ้า

ด้วยใจส�านึกผิด และอธิษฐานขอความรู้อันย่ิงใหญ่ที่ทั้งลึกและกว้างไกลซึ่ง

พระเจ้าประทานให้ได้แต่ผู้เดียว {COL 133.1} 

ขณะที่เราอยู่ใกล้ช่วงปิดท้ายของประวัติศาสตร์โลก ค�าพยากรณ์ท่ี

กล่าวถงึวาระสดุท้ายเรยีกร้องให้เราศกึษา หนงัสอืเล่มสดุท้ายของพระคมัภร์ี

ใหม่เต็มไปด้วยความจริงที่เราจะต้องเข้าใจ ซาตานท�าให้สมองของหลายคน

มืดบอดไป เพื่อที่เขาจะแก้ตัวด้วยความยินดีที่ไม่ต้องศึกษาพระธรรมวิวรณ์ 

แต่พระคริสต์ตรัสผ่านยอห์นผู้รับใช้ของพระองค์ให้ประกาศว่ายุคสุดท้ายจะ

เป็นเช่นไร และพระองค์ตรัสว่า “ความสุขมีแก่ผู้ท่ีอ่านและแก่บรรดาผู้ท่ีฟัง 

ค�าเผยพระวจนะ แล้วประพฤติตามสิ่งต่างๆ ท่ีเขียนไว้ในนั้น” วิวรณ์ 1:3  

{COL 133.2} 

พระคริสต์ตรัสว่า “นี่แหละคือชีวิตนิรันดร์ คือการที่พวกเขารู้จัก

พระองค์ ผูท้รงเป็นพระเจ้าเทีย่งแท้องค์เดียว และรู้จกัพระเยซคูริสต์ท่ีพระองค์

ทรงใช้มา” ยอห์น 17:3 ท�าไมพวกเราจึงไม่ตระหนักถึงคุณค่าของความรู้ 

เหล่านี้เล่า ท�าไมความจริงอันรุ่งโรจน์เหล่านี้จึงไม่สว่างไสวขึ้นในใจของเรา  

สั่นระริกอยู่บนริมฝีปากของเราและซึมซาบไปท่ัวตัวตนของเราเล่า {COL 

133.3} 

ในการประทานพระวจนะของพระองค์แก่เรานั้น พระเจ้าทรงให้เรา

เป็นเจ้าของความจริงทุกอย่างที่จ�าเป็นส�าหรับความรอดของเราด้วย คน 

นับไม่ถ้วนตักน�้าจากบ่อน�้าแห่งชีวิตเหล่านี้ ถึงกระนั้นบ่อนี้ก็ไม่เคยแห้งลง  

คนนบัไม่ถ้วนเทิดทูนพระผูเ้ป็นเจ้าไว้ต่อหน้าพวกเขาและการเฝ้ามองดูพระองค์

ท�าให้พวกเขาได้รับการเปล่ียนแปลงเป็นเหมือนพระฉายาของพระองค์  
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จิตวิญญาณของพวกเราเร่าร้อนอยู่ภายใน ในขณะที่เขาพูดถึงพระลักษณะ

นิสัยของพระองค์ บอกผู้อื่นให้ทราบว่าพระคริสต์มีความหมายต่อพวกเขา

อย่างไรและชีวิตของพวกเขามีความหมายต่อพระองค์อย่างไร  แต่ผู้ที่ค้นหา

ความจริงเหล่านีไ้ม่ได้ท�าให้เร่ืองราวส�าคญัอนัย่ิงใหญ่และศกัด์ิสิทธิน์ีเ้หอืดหาย

ไป คนนับไม่ถ้วนยังเข้ามาร่วมงานการค้นหาความล�้าลึกของความรอด 

ได้อีก ในขณะท่ีมีการไตร่ตรองถึงชีวิตของพระคริสต์และลักษณะพันธกิจ 

ของพระองค์ ล�าแสงแห่งความสว่างจะส่องลงมาอย่างชัดเจนให้แก่ทุกคนที่

พยายามค้นหาความจริง การค้นหาคร้ังใหม่แต่ละครั้งจะเปิดเผยให้เห็นถึง 

ส่ิงที่น่าสนใจลึกซึ้งมากข้ึนกว่าท่ีเคยค้นพบ หัวข้อการศึกษาจะไม่มีที่สิ้นสุด  

การศึกษาเรื่องการเสด็จมาบังเกิดเป็นมนุษย์ของพระคริสต์ เรื่องการไถ ่

บาปของพระองค์ และเร่ืองการเป็นคนกลางระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ของ

พระองค์ขับเคลื่อนความคิดของนักศึกษาที่กระตือรือลันตราบนานเท่านาน 

และเม่ือมองไปยังสวรรค์ท่ีซึ่งเขาจะมีเวลาศึกษาด้วยเวลาที่ไม่สามารถนับ 

ค�านวณได้ อีกนานจนนับไม่ถ้วนเขาจะร้องอุทานขึ้นมาว่า “ความล�้าลึกแห่ง

ความเชื่อของเรานั้นยิ่งใหญ่มาก” 1 ทิโมธี 3:16 {COL 133.4}

ในนรินัดร์กาลเราจะเรียนรูถึ้งสิง่ซึง่ท�าให้ความเข้าใจของเราเปิดออก

ซึ่งเป็นสิ่งที่เรารับได้ในโลกนี้ หากเรายอมรับแสงสว่างนั้น หัวข้อเรื่องการไถ่

ให้รอดจะอยู่ในหัวใจและความคิดและล้ินของผู้ท่ีได้รับการไถ่ให้รอดตลอด 

นิรันดร์ พวกเขาจะเข้าใจความจริงซึ่งพระคริสต์ทรงปรารถนาจะแจ้งให้แก่

สาวกของพระองค์แต่สาวกไม่มีความเชื่อเพียงพอที่จะรับได้ มิติใหม่ของ 

ความสมบูรณ์แบบและสง่าราศีของพระคริสต์จะปรากฏออกมาอย่างไม่สิน้สดุ  

ตลอดนิจนิรันดร์ พระผู้ทรงเป็นเจ้าบ้านสัตย์ซื่อจะทรงน�าทรัพย์สมบัติท้ัง 

ใหม่และเก่าของพระองค์ออกมา {COL 134.1}
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บทที่ 11 ขอเพื่อแบ่งปัน
อ้างอิงจาก ลูกา 11:1-13

 พระคริสต์ทรงรับข่าวสารจากพระบิดาอย่างต่อเนื่องเพื่อพระองค์จะ

ทรงส่งต่อให้พวกเรา พระองค์ตรัสว่า “ค�าที่พวกท่านได้ยินนี้ไม่ใช่ค�าของเรา 

แต่เป็นของพระบิดาผู้ทรงใช้เรามา” ยอห์น 14:24 “บุตรมนุษย์ไม่ได้มาเพื่อ 

รับการปรนนิบัติ แต่มาเพื่อปรนนิบัติคนอื่น” มัทธิว 20:28 พระองค์ทรง 

พระชนม์อยู ่ทรงไตร่ตรองและทรงอธษิฐานไม่ใช่เพือ่พระองค์เองแต่เพือ่ผูอ้ืน่ 

พระองค์ทรงใช้เวลาอยู่กับพระบดิาหลายชัว่โมง เสด็จออกมาจากการอธษิฐาน 

ในตอนเช้าวันแล้ววันเล่าเพื่อน�าแสงจากสวรรค์มาให้มนุษย์ พระองค์รับ 

บัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นประจ�าทุกวัน ในช่วงเช้ามืดของ 

วันใหม่พระยาห์เวห์ทรงปลุกพระองค์จากการบรรทม และจิตวิญญาณและ 

ริมฝีปากของพระองค์ได้รับการเจิมด้วยพระคุณเพื่อพระองค์จะน�าไปแบ่งปัน
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ให้ผู้อื่น เป็นพระด�ารัสที่ประทานมาใหม่จากพระบัลลังก์ของสวรรค์ เป็นค�า

ตรัสทีพ่ระองค์จะประทานให้ในเวลาท่ีเหมาะสมแก่ผูท้ีเ่หนด็เหนือ่ยและถกูกดขี่ 

พระองค์ตรัสว่า “พระยาห์เวห์องค์เจ้านายประทานแก่ข้าพเจ้า ให้มีล้ินของ 

ผู้ได้รับการส่ังสอน เพื่อข้าพเจ้าจะรู้จักการค�้าชูคือค�้าชูผู้อิดโรยด้วยถ้อยค�า  

ทุกๆ เช้าพระองค์ทรงปลุก พระองค์ทรงปลุกหูของข้าพเจ้า เพื่อให้ฟังเหมือน

อย่างคนได้รับการสั่งสอน” อิสยาห์ 50:4 {COL 139.1} 

 สาวกของพระครสิต์ต่างประทบัใจในค�าอธษิฐานและอากัปกิริยาของ

พระองค์ในการสนทนากับพระเจ้า วันหนึง่หลังจากไม่ได้อยูร่่วมกับพระอาจารย์

ช่วงเวลาสั้นๆ พวกเขาพบพระองค์ในการอ้อนวอนอธิษฐานอย่างจริงจัง  

ดูเสมือนว่าพระองค์ไม่ทรงทราบว่าพวกเขาอยู่ใกล้ พระองค์ทรงอธิษฐาน 

ด้วยเสียงดัง สาวกทั้งหลายต่างพากันตื้นตันใจ ขณะที่พระองค์ทรงหยุดการ

อธิษฐานพวกเขาร้องอุทานขึ้นว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงสอนพวกข้า

พระองค์อธิษฐาน” ลูกา 11:1 {COL 140.1} 

 พระคริสต์ทรงตอบด้วยการตรัสอีกคร้ังค�าอธิษฐานของพระองค์ที่ 

ตรัสไว้ในค�าเทศนาบนภูเขา แล้วพระองค์ทรงอธิบายบทเรียนที่พระองค์ทรง

ประสงค์ที่จะสอนด้วยอุปมา {COL 140.2}

พระองค์ตรสัว่า “ใครในพวกท่านทีมี่เพือ่นคนหนึง่ และเขาไปหาเพือ่น

คนน้ันในเวลาเทีย่งคืน พดูกับเขาว่า เพือ่นเอ๋ย ขอยืมขนมปังสกัสามก้อนเถดิ 

เพราะเพื่อนของข้าเพิ่งเดินทางมาถึงและข้าไม่มีอะไรจะให้เขากิน เพื่อนท่ี 

อยู่ข้างในจะตอบว่า อย่ารบกวนข้าเลย ประตูปิดแล้ว ลูกๆ กับตัวข้าก็นอน 

กันหมดแล้ว ข้าไม่สามารถลุกขึ้นไปหยิบให้ท่านได้ เราบอกพวกท่านว่า แม้

เขาจะไม่ลุกขึ้นไปหยิบให้คนนั้นเพราะเป็นเพื่อนกัน แต่ว่าเพราะถูกคนนั้น

รบเร้าอย่างมาก เขาก็จะลุกขึ้นหยิบให้ตามที่คนนั้นต้องการ” ลูกา 11:5-8  

{COL 140.3}

ในท่ีน้ีพระคริสต์ทรงแสดงให้เห็นว่าเป็นการขอเพื่อท่ีจะให้แก่คนอ่ืน 

เขาจะต้องได้ขนมปัง ไม่เช่นนั้นเขาไม่สามารถสนองความต้องการของ 

ผู้เดินทางเหน็ดเหนื่อยท่ีมาในตอนดึก แม้ว่าเพื่อนบ้านไม่อยากให้รบกวน 

เขาก็ยังไม่เลิกขอความช่วยเหลือ เพื่อนของเขาจะต้องได้รับการดูแลและใน
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ที่สุดการวิงวอนของเขาก็ได้รับการตอบสนอง ความขัดสนได้รับการจุนเจือ 

{COL 140.4} 

ในท�านองเดียวกัน สาวกทัง้หลายจะต้องแสวงหาพระพรจากพระเจ้า 

ในการเลี้ยงฝูงชนและในค�าเทศนาเรื่องอาหารจากสวรรค์ พระคริสต์ทรงเปิด

เผยให้พวกเขาเห็นภาระของการเป็นตัวแทนของพระองค์ พวกเขาจะต้อง 

น�าอาหารแห่งชีวิตมาให้ประชาชน พระองค์ผู้ทรงก�าหนดงานให้พวกเขาท�า 

ทรงเล็งเห็นว่าความเชื่อของพวกเขาจะถูกทดลองอยู่เสมอ พวกเขาจะตกอยู่

ในสภาพที่ไม่คาดคิดอยู่บ่อยคร้ัง และจะรู้สึกถึงสภาพของมนุษย์ท่ีมีความ

สามารถไม่เพียงพอ จิตวิญญาณทั้งหลายที่หิวกระหายอาหารแห่งชีวิตจะ 

เข้ามาหาพวกเขาและพวกเขาจะรู้สึกขาดแคลนและหมดหนทาง พวกเขา 

จะต้องรับอาหารฝ่ายจิตวิญญาณไม่เช่นนั้นจะไม่มีอะไรท่ีจะแบ่งปันได้ แต ่

พวกเขาจะต้องไม่ปฏิเสธแม้จิตวิญญาณเพียงดวงเดียวให้ไปโดยท่ีไม่ได้รับ 

การเล้ียงดู พระคริสต์ทรงชี้แนะพวกเขาให้ไปยังแหล่งของอาหาร ชายที่มี 

เพื่อนมาขอความช่วยเหลือก็ยังสนองตอบแม้ในยามเท่ียงคืนท่ีไม่สะดวก  

เพื่อนคนน้ันไม่ได้หันหลังให้ เขาไม่มีสิ่งใดท่ีจะยกมาเลี้ยงดู แต่เขาก็ไปหา 

ผู้ท่ีมีอาหารและรบเร้าขอจนเพื่อนบ้านให้ตามที่เขาต้องการ และพระเจ้าผู้ 

ทรงส่งผู้รับใช้ให้ไปเล้ียงผู้หิวโหยจะไม่ทรงโปรดประทานสิ่งของให้ตามความ

ต้องการส�าหรับพระราชกิจของพระองค์เองหรือ {COL 140.5} 

แต่เพือ่นบ้านท่ีเห็นแก่ตวัในอปุมาไม่ได้เป็นตวัอย่างพระลักษณะนสัิย

ของพระเจ้า บทเรียนที่ได้มาไม่ใช่ด้วยการเปรียบเทียบถึงความคล้ายคลึง 

กัน แต่เป็นการเปรียบเทียบถึงความแตกต่าง คนที่เห็นแก่ตัวจะตอบสนอง 

การขออย่างรีบด่วน เพื่อตัวเองจะไม่ถูกรบกวนเวลาพักผ่อน แต่พระเจ้าทรง

พอพระทัยที่จะประทานแก่เรา พระองค์ทรงเปี่ยมด้วยความเมตตาและทรง

ปรารถนาท่ีจะประทานให้ตามความต้องการของผูท้ีเ่ข้าหาพระองค์ด้วยความ

เชื่อ พระองค์ประทานเพื่อเราจะช่วยเหลือผู้อื่นและให้เป็นเหมือนพระองค์ 

{COL 141.1} 

พระคริสต์ทรงประกาศว่า “จงขอแล้วจะได้ จงหาแล้วจะพบ จงเคาะ

แล้วจะเปิดให้แก่ท่าน เพราะว่าทุกคนที่ขอก็ได้ ทุกคนท่ีแสวงหาก็พบ และ 
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ทุกคนที่เคาะก็จะเปิดให้เขา” ลูกา 11:9,10 {COL 141.2} 

พระผู้ช่วยให้รอดยังตรัสต่อไปว่า “มีใครบ้างในพวกท่านที่เป็นพ่อ  

ถ้าลูกขอขนมปังจะเอาก้อนหินให้เขาหรือ หรือถ้าขอปลา จะเอางูให้เขาแทน

หรือ หรือถ้าขอไข่ จะเอาแมงป่องให้เขาหรือ เพราะฉะนั้น ถ้าพวกท่านเอง 

ผูเ้ป็นคนบาปยังรู้จกัให้สิง่ดีแก่บุตรของตน ยิง่กว่านัน้สักเท่าใดพระบิดาผูส้ถติ

ในสวรรค์จะประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์แก่พวกที่ขอต่อพระองค”์ ลูกา 11: 

11-13 {COL 141.3}

เพื่อเป็นการให้ความวางใจของเราในพระเจ้าเข้มแข็งยิ่งขึ้น พระ 

คริสต์ทรงสอนให้เราทูลเรียกพระองค์ด้วยพระนามใหม่ ซึง่เป็นนามท่ีเกีย่วพนั

อย่างใกล้ชิดกับจิตใจมนุษย์ พระองค์ประทานให้เรามีโอกาสเรียกพระเจ้า 

ผู้ย่ิงใหญ่ว่าเป็นพระบิดาของเรา พระนามนี้มีไว้เพื่อทูลต่อพระองค์และเป็น 

ค�าปฏิญาณของพระองค์ว่าจะทรงดูแลและมีความสัมพันธ์กับเรา ค�าทูลขอ 

เพือ่การทรงช่วยเหลือและค�าทลูขอพระพรจะเป็นเช่นเสียงดนตรีในพระกรรณ

ของพระองค์ เพื่อไม่ให้เราสมมติว่าเป็นการเรียกไปอย่างนั้นเอง ท่ีเรียก 

พระองค์ด้วยพระนามนีพ้ระองค์ทรงย�า้คร้ังแล้วครัง้เล่าให้ทลูเรียกพระองค์ด้วย

พระนามนี้ พระองค์มีพระประสงค์ที่จะให้เราคุ้นเคยกับพระสมัญญานามของ

พระองค์ {COL 141.4} 

พระเจ้าทรงถือว่าเราเป็นบุตรของพระองค์ พระองค์ทรงไถ่เราจาก

โลกท่ีไม่ใยดีนี้และทรงเลือกเราให้เป็นสมาชิกของครอบครัวราชวงศ์ เป็น

ราชบุตรและราชธิดาของพระมหากษัตริย์แห่งสวรรค์ พระองค์ทรงเชิญ 

ให้เราวางใจในพระองค์ ด้วยความวางใจอันแนบแน่น และม่ังคงมากกว่า 

ความเชื่อของเด็กท่ีมีต่อคุณพ่อในโลก พ่อแม่รักลูกๆ แต่ความรักของ 

พระเจ้ายิ่งใหญ่กว่า กว้างขวางกว่า ลึกซึ้งกว่ารักของมนุษย์ที่มีอยู่ เป็น 

ความรักท่ีวัดกันไม่ได้ ดังนั้นหากพ่อแม่ในโลกยังรู้จักให้ของดีแก่ลูกๆ ได้  

พระบิดาของเราในสวรรค์จะประทานพระวญิญาณบริสทุธิแ์ก่ผูท่ี้ทูลขอสกัเท่าไร 

{COL 142.1} 

เราต้องเอาใจใส่บทเรียนของพระคริสต์ในเร่ืองของการอธิษฐาน ใน

ค�าอธิษฐานมีศาสตร์แห่งพระเจ้า และค�าอธิบายของพระองค์แสดงให้เห็นถึง
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หลักการท่ีทุกคนจะต้องเข้าใจ พระองค์แสดงให้เห็นว่าอะไรเป็นวิญญาณ 

ที่แท้จริงของการอธิษฐาน พระองค์ทรงสอนถึงความจ�าเป็นท่ีจะต้องมีความ 

อดทนในการเสนอความต้องการของเราต่อพระเจ้า และประทานความมั่นใจ 

แก่เราว่าพระองค์ทรงพร้อมที่จะฟังและตอบค�าอธิษฐาน {COL 142.2} 

ค�าอธษิฐานของเรานัน้ไม่ควรเป็นการขออย่างเหน็แก่ตวัเพือ่ประโยชน์

ของตัวเราเอง เราควรที่จะขอเพื่อแบ่งปัน  หลักการของพระคริสต์จะต้อง 

เป็นหลักการของชีวิตเรา พระองค์ตรัสถึงสาวกทั้งหลายว่า “ข้าพระองค์แยก 

ตัวให้บริสุทธิ์เพราะเห็นแก่เขาทั้งหลาย เพื่อให้เขารับการแยกให้บริสุทธิ์ด้วย 

ความจริง” ยอห์น 17:19 การอุทิศตัวแบบเดียวกัน ความเสียสละแบบ 

เดียวกัน การยอมอยู่ภายใต้อ�านาจพระวจนะของพระเจ้าท่ีเปิดเผยในองค์ 

พระคริสต์แบบเดียวกันจะต้องแสดงออกในชีวิตผู้รับใช้ของพระองค์ หน้าที่

ของเราที่มีต่อโลกไม่ใช่เพื่อที่จะปรนนิบัติหรือตามใจตนเอง เราจะต้องถวาย

เกียรติยศให้พระเจ้าด้วยการร่วมมือกับพระองค์เพื่อช่วยคนบาป เราจะต้อง

ขอพระพรจากพระเจ้าเพื่อเราจะส่งต่อให้ผู้อื่น ปริมาณของท่ีเราจะรับได้นั้น 

จะถนอมรักษาไว้ได้ด้วยการแบ่งปัน เราคงรับขุมทรัพย์แห่งสวรรค์ไปอย่าง 

ต่อเนื่องไม่ได้หากปราศการการแบ่งปันต่อให้กับผู้อ่ืนท่ีอยู่รอบตัวเรา {COL 

142.3} 

ในอุปมา ผู้ขอถูกปฏิเสธคร้ังแล้วคร้ังเล่า แต่เขาไม่ได้ละท้ิงความ 

ตั้งใจของเขา ดังนั้นค�าอธิษฐานของเราก็ดูเหมือนว่าไม่ได้รับค�าตอบทันที 

ทุกครั้ง แต่พระคริสต์ทรงสอนว่าเราไม่ควรหยุดอธิษฐาน  ค�าอธิษฐานไม่ใช่มี

ไว้เพื่อท่ีจะเปล่ียนพระเจ้า แต่เป็นการน�าเราให้เข้าสนิทกับพระองค์ เม่ือเรา

ทูลขอ พระองค์ก็อาจทรงเห็นว่าเป็นการสมควรท่ีเราต้องส�ารวจใจเราและ 

หันจากบาป ดังนั้นพระองค์จึงทรงน�าเราผ่านการทดลองและการทดสอบ  

พระองค์ทรงน�าเราผ่านสถานการณ์การถ่อมตนเพือ่เราจะเหน็ว่าสิง่ใดขดัขวาง

การท�างานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของเรา {COL 143.1} 

การท�าให้พระสัญญาของพระเจ้าส�าเร็จนั้นจะต้องมีเงื่อนไข และ 

การอธิษฐานเข้าแทนหน้าที่การงานไม่ได้ พระคริสต์ตรัสว่า “ถ้าพวกท่าน 

รักเรา ท่านก็จะประพฤติตามบัญญัติของเรา” “ใครที่มีบัญญัติของเราและ
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ประพฤติตามบัญญัติเหล่านั้น คนนั้นเป็นคนที่รักเรา และคนท่ีรักเรานั้น 

พระบิดาของเราจะทรงรักเขา และเราจะรักเขาและจะส�าแดงตัวให้ปรากฏ 

แก่เขา” ยอห์น 14:15, 21 ผู้ใดทูลเสนอความต้องการกับพระเจ้าโดยยึดมั่น 

ในพระสัญญาของพระองค์ในขณะที่ไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขของพระองค์นั้น 

ดูหม่ินพระยาห์เวห์ พวกเขาน�าพระนามของพระคริสต์มาเป็นอ�านาจเพื่อให้

เป็นไปตามพระสัญญา แต่ไม่ได้ปฏิบัติตามค�าส่ังที่แสดงให้เห็นถึงความเชื่อ 

ที่มีในพระคริสต์และในความรักพระองค์ {COL 143.2} 

มีคนเป็นจ�านวนมากอยู่ในสภาพสูญเสียการยอมรับในพระบิดา เรา

จ�าเป็นต้องพิจารณาอย่างใกล้ชิดถึงการกระท�าแห่งการวางใจในการเข้าเฝ้า

พระเจ้า หากเราไม่เชื่อฟังก็เหมือนกับเป็นการเอาตั๋วแลกเงินมายังพระเป็น

เจ้าเพื่อขอแลกเงิน ขณะที่ยังไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีจะให้ตั๋วแลกเงินนั้น 

ใช้จ่ายแทนเงินได้ เราเสนอพระเจ้าด้วยพระสัญญาของพระองค์ และขอให้

พระเจ้าทรงกระท�าให้ส�าเร็จ การกระท�าเช่นนี้ก็เท่ากับว่าพระองค์ทรงท�าลาย

พระนามของพระองค์เอง {COL 143.3} 

พระสัญญามีอยู่ว่า “ถ้าพวกท่านติดสนิทอยู่กับเราและถ้อยค�าของ 

เราติดสนิทอยู่กับท่านแล้ว ท่านจะขอสิ่งใดที่ท่านปรารถนาก็จะได้สิ่งนั้น”  

ยอห์น 15:7 และยอห์นเปิดเผยว่า “ถ้าเราประพฤติตามพระบัญญัติของ 

พระองค์ เราจะมั่นใจได้ว่าเรารู้จักพระองค์ ผู้ที่กล่าวว่า ข้าพเจ้ารู้จักพระองค์ 

แต่ไม่ได้ประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค์ คนนั้นเป็นคนพูดมุสาและ 

สัจจะไม่ได้อยู่ในเขาเลย แต่ผู้ที่ประพฤติตามพระวจนะของพระองค์ความรัก

ของพระเจ้าก็บริบูรณ์อยู่ในผู้นั้นอย่างแท้จริง” 1 ยอห์น 2:3-5 {COL 144.1} 

หนึ่งในพระบัญชาสุดท้ายของพระคริสต์ที่มีต่อสาวกของพระองค ์

คือ “เรารักพวกท่านมาแล้วอย่างไร ท่านก็จงรักกันและกันด้วยอย่างนั้น”  

ยอห์น 13:34 เราปฏิบัติตามพระบัญชานี้หรือไม่ หรือว่าเราตามใจตนเอง 

ให้มีลักษณะนิสัยของความฉุนเฉียวและไม่เหมือนพระคริสต์ ถ้าเราท�าให้ 

ผูใ้ดผูห้นึง่เศร้าหรอืเสยีใจเป็นหน้าท่ีของเราท่ีจะต้องสารภาพความผดิของเรา 

และขอการคืนดี นีเ่ป็นการเตรียมตัวทีส่�าคญัทีจ่ะน�าไปสูพ่ระเจ้าด้วยความเชือ่

เพื่อขอพระพรของพระองค์ {COL 144.2} 
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มีอีกเรื่องหนึ่งที่ผู ้ที่แสวงหาพระเป็นเจ้าโดยการอธิษฐานละเลย 

บ่อยๆ ท่านซือ่ตรงต่อพระเจ้าหรือไม่  พระเจ้าทรงประกาศผ่านผูเ้ผยพระวจนะ 

มาลาคีว่า “เจ้าได้หันเหไปเสียจากกฎเกณฑ์ของเราและไม่ได้รักษาไว้ ตั้งแต่

ครั้งสมัยบรรพบุรุษของเจ้า พระยาห์เวห์จอมทัพตรัสว่า เจ้าจงกลับมาหาเรา

และเราจะกลับมาหาเจ้าทั้งหลาย แต่เจ้ากล่าวว่าเราท้ังหลายจะท�าอย่างไร 

ถึงจะกลับมา มนุษย์จะฉ้อโกงพระเจ้าหรือ ที่จริงเจ้าท้ังหลายได้ฉ้อโกงเรา  

แต่เจ้ากล่าว่า พวกเราฉ้อโกงพระเจ้าอย่างไร ก็ฉ้อโกงในเร่ืองทศางค์และ 

เครื่องบูชานั่นซิ” มาลาคี 3:7, 8 {COL 144.3} 

ในฐานะที่ทรงเป็นผู้ประทานพระพรทุกอย่าง พระเจ้าทรงอ้างสิทธิ

ส่วนหนึ่งในทุกส่ิงที่เราเป็นเจ้าของ นี่เป็นข้อก�าหนดของพระองค์เพื่อการ

สนับสนุนการเผยแพร่ข่าวประเสริฐ และโดยการน�าส่วนนี้คืนพระเจ้าเป็นการ

แสดงออกถงึความซาบซึง้ในของประทานของพระองค์ แต่ถ้าหากเราไม่ยอม

ถวายพระองค์ในส่วนซึ่งเป็นของพระองค์ เราจะอ้างพระพรของพระองค ์

ได้อย่างไร หากเราเป็นผู้ดูแลสมบัติฝ่ายโลกที่ไม่ซื่อสัตย์ เราจะหวังคอย 

ให้พระเจ้าวางใจเราด้วยสิ่งของฝ่ายสวรรค์ได้อย่างไร นี่อาจเป็นเคล็ดลับของ 

ค�าอธิษฐานที่ไม่ได้รับค�าตอบก็ได้ {COL 144.4} 

แต่พระยาห์เวห์ผู้ทรงเปี่ยมด้วยความเมตตาย่ิงใหญ่ ทรงพร้อมที่จะ

ให้อภัย และพระองค์ตรัสว่า “จงน�าทศางค์เต็มขนาดมาไว้ในคลังเพื่อว่าจะ 

มีอาหารในนิเวศของเรา จงลองดูเราในเร่ืองนี้ว่าเราจะเปิดหน้าต่างในฟ้า 

สวรรค์ให้เจ้า และเทพรอย่างล้นไหลมาให้เจ้าหรือไม่ เราจะขจัดพวกตั๊กแตน

ให้แก่เจ้า เพื่อว่ามันจะไม่ท�าลายผลแห่งพื้นดินของเจ้า และผลองุ่นในสวน 

ของเจ้าจะไม่ร่วง...แล้วประชาชาติท้ังส้ินจะเรียกเจ้าว่าผู ้ที่ได้รับพระพร  

เพราะว่าแผ่นดินของเจ้าจะเป็นแผ่นดินที่น่าพึงใจ พระยาห์เวห์จอมทัพตรัส 

ดังนี้แหละ” มาลาคี 3:10-12 {COL 144.5} 

ข้อก�าหนดอืน่ๆ ทกุข้อของพระเจ้าก็เป็นเช่นนี ้ของประทานทัง้หมด

ของพระองค์ทรงโปรดสัญญาให้ภายใต้เงื่อนไขของการเช่ือฟัง พระองค์ทรง 

มีพระพรอยู่เต็มสวรรค์ส�าหรับผู้ที่จะร่วมมือกับพระองค์ ทุกคนที่เชื่อฟัง 

พระองค์จะมั่นใจในการอ้างสิทธิเพื่อให้พระสัญญานั้นส�าเร็จ {COL 145.1} 
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แต่เราจะต้องแสดงออกถงึความไว้วางใจทีม่ั่นคงและไม่หนัเหไปจาก

พระเจ้า บ่อยครั้งพระองค์ทรงตอบล่าช้าเพื่อทดสอบความเชื่อของเรา  

หรือเพื่อทดสอบความจริงใจในความต้องการของเรา เม่ือเราทูลขอไปตาม 

พระธรรมของพระเจ้าเราก็ควรเชือ่ในพระสัญญาและย�า้การทลูขอของเราด้วย

ความตั้งใจเพื่อให้ค�าทูลขอไม่ได้ถูกปฏิเสธ {COL 145.2} 

พระเจ้าไม่ได้ตรัสว่าจงขอหนึ่งคร้ังแล้วเจ้าจะได ้ พระองค์ทรงเชิญ- 

ชวนให้เราขอ จงอธิษฐานโดยไม่ย่อท้อ ความเพียรพยายามในการทูลขอจะ

ท�าให้ผู้ขอมีท่าทีของการตั้งใจมากข้ึน และท�าให้เขาต้องการที่จะรับสิ่งที่ขอ

มากย่ิงขึ้น พระคริสต์ตรัสกับมารธาท่ีข้างอุโมงค์ฝังศพของลาซารัสว่า “ถ้า 

เธอเชื่อ ก็จะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า” ยอห์น 11:40 {COL 145.3} 

แต่คนเป็นจ�านวนมากไม่มีความเชื่อที่มีชีวิต นี่คือเหตุผลที่เขาไม่ได้

เห็นอ�านาจของพระเจ้าได้มากกว่านี้ ความอ่อนแอของเขาเป็นเนื่องมาจาก

ความไม่เชื่อของเขา เขามีความเชื่อในการกระท�าของตนเองมากกว่าการ 

ปฏิบัติของพระเจ้าที่มีต่อเขา เขาจัดการกับการงานของเขาเอง เขาวางแผน

และออกแบบ แต่อธิษฐานน้อยและมีความวางใจอย่างจริงจังในพระเจ้าน้อย 

เขาคิดว่าตนเองมีความเชื่อแต่เป็นเพียงแรงกระตุ้นเพียงชั่วขณะหนึ่งเท่านั้น 

เม่ือเขามองไม่เห็นความต้องการของตนเอง หรือความเต็มพระทัยของ 

พระเจ้าในการประทานให้จงึไม่อดทนในการเสนอความต้องการต่อพระพกัตร์ 

พระเป็นเจ้า {COL 145.4} 

ค�าอธิษฐานของเราจะต้องจริงใจและทูลขอด้วยความเพียร ดังเช่น

ค�าร้องขอของเพื่อนที่ตกอยู่ในความต้องการ ผู้ร้องขอขนมปังในยามเที่ยงคืน 

เม่ือเรายิ่งขอด้วยความจริงใจและความแน่วแน่เพียงไร เราก็จะใกล้ชิดกับ 

พระคริสต์ในทางฝ่ายวิญญาณจิตได้มากย่ิงขึ้นเท่านั้น เราจะได้รับพระพร 

เพิ่มขึ้นเพราะเรามีความเชื่อเพิ่มขึ้น {COL 146.1} 

หน้าท่ีของเราคืออธิษฐานและเชื่อ จงเฝ้าอธิษฐาน จงเฝ้าและ 

ร่วมมือกับพระเจ้าผู้สดับฟังค�าอธิษฐาน จงจ�าไว้เสมอว่า “เราร่วมกันท�างาน 

เพื่อพระเจ้า” 1 โครินธ์ 3:9 จงพูดและท�าให้สอดคล้องกับค�าอธิษฐานของ 

ท่าน จะท�าให้เห็นถึงความแตกต่างอย่างเด่นชัดว่าการทดลองจะพิสูจน์ว่า 
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ความเชื่อของท่านนั้นเป็นความเชื่อที่แท้จริง หรือแสดงว่าค�าอธิษฐานของ 

ท่านเป็นเพียงแต่เป็นพิธีการเท่านั้นเอง {COL 146.2}

เม่ือความสับสนเกิดขึ้น และความทุกข์ยากอยู่ต่อหน้าท่าน จงอย่า

มองหาความช่วยเหลือจากมนุษย์ จงไว้วางใจในพระเจ้าในทุกสิ่ง การใช้วิธี

บอกเล่าความทุกข์ยากของเราแก่ผู ้อื่นจะเป็นเพียงท�าให้เราอ่อนแอและ 

ไม่ได้ท�าให้เกิดความเข้มแข็ง มีแต่จะเป็นการเพิ่มภาระความทุกข์ยากทาง 

ฝ่ายจิตวิญญาณของเราให้กับพวกเขาซึ่งเป็นภาระที่พวกเขาแก้ไขอะไร 

ให้เราไม่ได้ เรามองหาก�าลังของมนุษย์ที่มีขีดจ�ากัดและท�าผิดพลาดเสมอ 

แทนที่จะขอก�าลังเข้มแข็งจากพระเจ้าผู้ไม่เคยพลาดและไม่มีขอบขีดจ�ากัด  

{COL 146.3} 

ท่านไม่จ�าเป็นต้องไปถึงที่สุดปลายของแผ่นดินโลกเพื่อแสวงหา 

สติปัญญา เพราะพระเจ้าสถิตอยู่ใกล้ การที่ท่านประสพความส�าเร็จได้นั้น 

ไม่ใช่เพราะความสามารถทั้งหลายที่ท่านมีอยู่หรือที่จะได้มา แต่เป็นสิ่งที่พระ

เป็นเจ้าทรงประกอบกิจให้ท่านต่างหาก เราควรวางใจในส่ิงท่ีมนุษย์กระท�า 

ให้น้อยลงและพึ่งพิงพระเจ้าในส่ิงที่พระองค์ทรงสามารถท�าเพื่อจิตวิญญาณ 

ทุกดวงที่เชื่อให้มากยิ่งขึ้น พระองค์ทรงปรารถนาให้ท่านเข้ามาหาพระองค์

ด้วยความเชื่อ พระองค์ทรงปรารถนาให้ท่านคาดหวังสิ่งยิ่งใหญ่จากพระองค์ 

พระองค์ทรงปรารถนาท่ีจะประทานความเข้าใจในเร่ืองของทัง้ทางฝ่ายโลกและ

ทางฝ่ายจิตวิญญาณให้แก่ท่าน พระองค์ทรงกระท�าให้สติปัญญาของท่าน 

เฉยีบแหลมได้ พระองค์ประทานไหวพรบิและทกัษะได้ จงน�าตะลันต์ของท่าน

ลงไปสู่การปฏิบัติ จงทูลขอสติปัญญาจากพระเจ้าแล้วพระองค์จะประทานให ้

แก่ท่าน {COL 146.4} 

จงยึดพระวจนะของพระคริสต์เป็นหลักประกันของท่าน พระองค์ไม่

ได้ทรงเชื้อเชิญท่านให้มาหาพระองค์หรอกหรือ จงอย่าปล่อยให้ตัวเองพูดแต่

เร่ืองความส้ินหวังและผิดหวัง หากท่านท�าเช่นนี้ท่านจะสูญเสียมาก ด้วย 

การมองแต่ภายนอกและบ่นเม่ือความทุกข์ยากและความกดดันมาถึง ท่าน

ก�าลังแสดงถึงความเชื่อท่ีขี้โรคและอ่อนก�าลัง จงพูดและปฏิบัติเสมือนหนึ่ง 

ว่าความเชื่อของท่านนั้นไม่อาจถูกท�าลายได้ พระยาห์เวห์ทรงบริบูรณ์ด้วย
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ทรัพย์สมบัติ พระองค์ทรงเป็นเจ้าของโลกนี้ จงมองขึ้นไปยังสวรรค์เบ้ืองบน

ด้วยความเชื่อ มองไปที่พระองค์ผู้ทรงมีแสงสว่างและฤทธิ์อ�านาจและทรง 

พละก�าลังอันเข้มแข็ง {COL 146.5} 

ในความเชื่อท่ีแท้จริงจะมีความร่าเริง มีหลักการที่ม่ันคงและความ 

มุ่งหมายท่ีแน่นอนที่แม้เวลาหรือความเหนื่อยยากก็ไม่อาจท่ีจะท�าให้อ่อนแอ

ลงได้ “แม้คนหนุ่มๆ จะอ่อนเปลี้ยและเหน็ดเหนื่อย และชายฉกรรจ์จะล้มลง 

ทีเดียว แต่เขาทั้งหลายผู้รอคอยพระยาห์เวห์จะได้รับก�าลังใหม่ เขาจะบิน 

ขึ้นด้วยปีกเหมือนนกอินทรีย์ เขาจะวิ่งและไม่อ่อนเปลี้ย เขาจะเดินและ 

ไม่เหน็ดเหนื่อย” อิสยาห์ 40:30-31 {COL 147.1}

ยังมีคนอีกจ�านวนมากที่มีความประสงค์จะช่วยเหลือผู้อื่น แต่เขา 

รู้สึกว่าตนเองไม่มีก�าลังหรือแสงสว่างทางฝ่ายจิตวิญญาณเพื่อแบ่งปัน จงให้

เขาเหล่านั้นทูลขอความต้องการไปยังพระที่นั่งแห่งพระคุณ จงร้องขอ 

พระวิญญาณบริสุทธิ์ พระเจ้าทรงอยู ่เบ้ืองหลังค�าสัญญาทุกค�าท่ีตรัสไว้  

จงถือพระคัมภีร์ไว้ในมือของท่านและกล่าวว่า ข้าพระองค์ได้กระท�าตามท่ี

พระองค์ตรัสไว้แล้ว ข้าพระองค์ขอน�าพระสัญญามาทูลต่อพระองค์ “จงขอ 

แล้วจะได้ จงหาแล้วจะพบ จงเคาะแล้วจะเปิดให้แก่ท่าน” ลูกา 11:9 {COL 

147.2}

เราไม่ควรอธิษฐานในพระนามของพระคริสต์เท่านั้น แต่โดยการ 

ทรงดลใจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วย เรื่องนี้อธิบายความหมายซึ่งตรัสไว้

โดยพระวิญญาณท่ีกล่าวว่า “พระวิญญาณทรงช่วยขอแทน ด้วยการคร�่า- 

ครวญซึ่งไม่อาจกล่าวเป็นถ้อยค�า” โรม 8:26 ค�าอธิษฐานเช่นนี้พระเจ้าทรง 

พอพระทัยที่จะตอบ เม่ือเราอ้าปากอธิษฐานในนามของพระคริสต์ด้วย 

ความจริงใจและร้อนรนพระเจ้าทรงพร้อมที่จะตอบค�าอธิษฐานของเราตาม 

พระสัญญาของพระองค์ “มากยิ่งกว่าท่ีเราทูลขอหรือคิด” เอเฟซัส 3:20  

{COL 147.3} 

พระคริสต์ตรัสว่า “เม่ือพวกท่านอธิษฐานขอสิ่งใด จงเชื่อว่าได้รับ  

แล้วพวกท่านจะได้รับสิ่งนั้น” มาระโก 11:24 “สิ่งใดท่ีพวกท่านขอในนาม 

ของเรา เราจะท�าส่ิงนั้น เพื่อว่าพระบิดาจะทรงได้รับเกียรติอันย่ิงใหญ่ทาง 
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พระบุตร” ยอห์น 14:13 และยอห์นสาวกผู้เป็นที่รักได้พูดไว้อย่างชัดเจนและ

เป็นหลักประกันภายใต้การดลใจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่า “ถ้าเราทูลขอ 

ส่ิงใดที่เป็นพระประสงค์ของพระองค์ พระองค์ก็ทรงฟังเรา และถ้าเรารู้ 

ว่าพระองค์ทรงฟัง เม่ือเราทูลขอสิ่งใด เราก็รู้ว่าเราได้รับสิ่งที่ทูลขอนั้นจาก

พระองค”์ 1 ยอห์น 5:14, 15 ฉะนั้นจงเร่งเร้าค�าขอของท่านในนามของพระ

เยซไูปยงัพระบิดา พระเจ้าจะประทานเกียรตใิห้แก่พระนามนัน้  {COL 147.4}

รุ้งท่ีอยู่ล้อมรอบพระท่ีนั่งนั้นเป็นหลักประกันว่าพระเจ้าทรงสัตย์จริง 

ในพระองค์ไม่มีความผันแปรหรือเงาแห่งการหันเหไป เราท้ังหลายกระท�า 

ผิดต่อพระองค์และไม่สมควรท่ีจะได้รับความชอบพระทัยของพระองค์  

ถึงกระนั้นพระองค์ก็ยังประทานค�าทูลขอที่อัศจรรย์ที่สุดแก่ริมฝีปากของพวก 

เรา “เพราะเห็นแก่พระนามของพระองค์ ขออย่าทรงเกลียดพวกข้าพระองค์ 

ขออย่าให้พระท่ีนั่งรุ่งเรืองของพระองค์ต้องเสื่อมเสีย ขอทรงระลึกและอย่า 

ทรงหักพันธสัญญาของพระองค์ซึ่งมีไว้กับข้าพระองค์” เยเรมีย์ 14:21 เม่ือ 

เรามาเข้าเฝ้าพระองค์ สารภาพความไม่เหมาะสมและบาปของเรา พระองค์ 

ก็ทรงสัญญาว่าจะสดับค�าทูลขอของเรา พระเกียรติแห่งพระที่นั่งของ 

พระองค์เป็นเดิมพันถ้อยค�าของพระองค์ว่าจะส�าเร็จตามท่ีประทานไว้แก่เรา 

{COL 148.1} 

ด่ังอาโรนผูเ้ป็นสญัลักษณ์แทนพระคริสต์ พระผูช่้วยของเราทรงแบก

ชื่อของประชากรทั้งหมดของพระองค์แนบอยู่แทบพระอุระในวิสุทธิสถาน  

มหาปุโรหติผูย้ิง่ใหญ่ของเราทรงระลึกถงึค�าทีต่รัสไว้ทัง้หมดท่ีพระองค์ประทาน

ให้ เพือ่เป็นก�าลงัใจให้เราวางใจในพระองค์ พระองค์ทรงเอาใจใส่ต่อพระสญัญา

ของพระองค์เสมอ {COL 148.2} 

ทุกคนที่แสวงหาพระองค์จะได้พบ ทุกคนท่ีเคาะจะพบว่าประตูเปิด

ออกให้แก่เขา จะไม่มีค�าแก้ตัวว่าอย่ารบกวนฉันเลย ประตูก็ปิดเสียแล้ว ฉัน

ไม่อยากจะเปิดให้ จะไม่มีผู้ใดได้ยินว่า ฉันไม่อาจช่วยเจ้าได้ ผู้ท่ีขอในเวลา

เทีย่งคืนเพือ่ขนมปังทีจ่ะเล้ียงจติวิญญาณท่ีหิวกระหายจะได้พบกับความส�าเร็จ 

{COL 148.3} 

ในอุปมา ผู้ที่ขอขนมปังเพื่อแขกแปลกหน้าได้รับ “ตามที่คนนั้น 
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ต้องการ” ลูกา 11:8 และพระเจ้าจะประทานให้เราขนาดไหนเพื่อท่ีเราจะได้

แบ่งปันให้ผู้อ่ืน “ตามขนาดท่ีพระคริสต์ประทาน” เอเฟซัส 4:7 ทูตสวรรค ์

ก�าลังมองด้วยความสนใจอย่างย่ิงเพื่อดูว่ามนุษย์จะปฏิบัติต่อเพื่อนมนุษย์ 

ด้วยกันอย่างไร เม่ือทูตสวรรค์เห็นผู้หนึ่งแสดงความเห็นใจอย่างพระคริสต์ 

เพื่อผู้หลงผิด ทูตสวรรค์จะเร่งเข้าหา และช่วยให้เขาจดจ�าค�าพูดท่ีจะเป็น 

เสมือนหนึ่งอาหารแห่งชีวิตแก่จิตวิญญาณ ดังนั้นพระเจ้า “จะประทานทุกสิ่ง

ท่ีจ�าเป็นแก่พวกท่านจากทรัพย์อันรุ่งโรจน์ของพระองค์ในพระเยซูคริสต์”  

ฟีลิปปี 4:19 พระองค์จะทรงท�าให้ค�าพยานท่ีแท้จริงจากใจจริงของท่านเป็น

ก�าลังท่ีมีอ�านาจยิ่งข้ึนให้แก่ชีวิตที่จะมาถึง พระธรรมของพระเจ้าจะอยู่ใน 

ปากของท่านเป็นดั่งเช่นความจริงและความชอบธรรม {COL 148.4} 

การอธิษฐานในท่ีลับลี้ให้มากจะต้องมาก่อนการประกาศให้ผู้อื่นเป็น 

การส่วนตัว  เพราะศาสตร์แห่งการช่วยคนอื่นให้รอดต้องใช้ปัญญาอย่างมาก

ยิ่งเพื่อจะเข้าใจได้ ก่อนที่จะสื่อสารกับมนุษย์ ให้สนทนากับพระคริสต์  

ตรงพระที่นั่งแห่งพระคุณของพระเจ้า ให้รับการเตรียมตัวก่อนออกไปรับใช้

ประชาชน {COL 149.1} 

จงให้หวัใจของท่านแตกสลายให้กบัหัวใจทีค่อยเฝ้ารอพระเจ้า เฝ้ารอ

พระเจ้าผู้ทรงพระชนม์ ชีวิตของพระเยซูทรงส�าแดงออกถึงสิ่งท่ีมนุษย์ท�าได้

โดยการเข้าร่วมกับธรรมชาติของพระเจ้า สิ่งของทั้งปวงที่พระคริสต์รับจาก

พระเจ้า เราทั้งหลายก็จะสามารถรับมาได้ด้วย ดังนั้นจงขอและรับ ด้วย 

ความเชื่อท่ีพากเพียรอย่างของยาโคบ ด้วยความยึดม่ันท่ีไม่ย่อท้ออย่างของ 

เอลียาห์ ให้ทวงพระสัญญาทั้งหมดของพระเจ้ามาเป็นของท่านเอง {COL 

149.2} 

จงให้ความเข้าใจอนัมีสง่าราศีในเร่ืองของพระเจ้าครอบคลมุความคิด

ของท่าน จงให้ชีวิตของท่านผูกติดอยู่กับชีวิตของพระเยซูด้วยการเช่ือมเข้า

ด้วยกันกับสายโซ่ท่ีซ่อนไว้ พระองค์ผู้ตรัสส่ังให้แสงสว่างส่องออกมาจาก 

ที่มืด ทรงมีพระทัยเปี่ยมล้นท่ีจะส่องสว่างเข้าไปในใจของท่าน เพื่อให้แสง 

แห่งความรู้แห่งพระสิริของพระเจ้าผ่านพระพักตร์ของพระเยซูคริสต์ พระ

วิญญาณบริสุทธิ์จะทรงน�าเรื่องของพระเจ้าและเปิดเผยให้แก่ท่าน เพื่อน�าสิ่ง
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เหล่านี้มาด้วยพละก�าลังอันมีชีวิตเข้าสู่จิตใจท่ีเชื่อฟัง พระคริสต์จะทรงน�า 

ท่านไปยังธรณีประตูของพระเจ้า ท่านมองเห็นพระสิริด้านหลังม่านได้ และ 

จะเปิดเผยให้มนุษย์เห็นความบริสุทธิ์ของพระองค์ผู้ทรงพระชนม์อยู่ทุกเวลา 

เพื่อทูลขอเผื่อเราทั้งหลาย {COL 149.3}
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บทที่ 12 การนมัสการสองประเภท
อ้างอิงจากลูกา 18:9-14

 พระคริสต์ตรัสอุปมาเรื่องฟาริสีและคนเก็บภาษีไว้ “ส�าหรับบางคนที่

เชื่อม่ันในตัวเองว่าเป็นคนชอบธรรม และดูหม่ินคนอ่ืน” ลูกา 18:9 ฟาริสี 

คนนีข้ึ้นไปยงัวหิารเพือ่นมัสการไม่ใช่เพราะเขารู้สึกว่าตนเป็นคนบาป ต้องการ

การอภัยโทษ แต่เนื่องจากความคิดที่ว่าเขาป็นคนชอบธรรมและหวังท่ีจะได้

รับค�าเยินยอ เขาคิดว่าการนมัสการของเขาน้ันเป็นการกระท�าคุณงาม 

ความดีเพื่อเป็นการเสนอตัวเองต่อพระเจ้า ในขณะเดียวกันก็จะท�าให้คนอ่ืน

คิดเก่ียวกับตัวเขาในแง่บวกว่าเขาเป็นคนเคร่งศาสนา เขาหวังที่จะได้รับ 

ความชอบพระทัยของพระเจ้าและความพึงพอใจจากมนุษย์ การนมัสการ 

ของเขาได้รับแรงกระตุ้นจากผลประโยชน์ส่วนตัว {COL 150.1}



122 อุทาหรณ์จากค�าสอนของพระคริสต์

เขาคนนี้เต็มล้นไปด้วยการยกยอตนเอง เห็นได้จากการแสดงออก

ด้วยท่าทางของเขา การเดินของเขาและการอธิษฐานของเขา เขาแยกตัวเอง

ออกจากผู้อื่น ท�าตัวเสมือนหนึ่งที่จะพูดว่า “อย่าเข้ามาใกล้ เพราะข้าบริสุทธิ์

กว่าเจ้า” อิสยาห์ 65:5 เขายืนและอธิษฐาน “อยู่คนเดียว” เขามีความ 

พึงพอใจในตัวเองหมดทุกส่ิงทุกอย่าง และคิดว่าพระเจ้าและมนุษย์ก็มีความ

พึงพอใจในตัวเขาเช่นเดียวกัน {COL 150.2} 

เขาอธษิฐานว่า “ข้าแต่พระเจ้า ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ทีข้่า

พระองค์ไม่เหมือนคนอื่นที่เป็นคนฉ้อโกง เป็นคนอธรรมและคนล่วงประเวณ ี

และไม่เหมือนคนเก็บภาษีคนนี้” ลูกา 18:11 เขาตรวจสอบอุปนิสัยของ 

ตัวเองโดยไม่ได้ใช้พระลักษณะนิสัยของพระเจ้าเป็นเกณฑ์ แต่เอาอุปนิสัย 

ของผู้อ่ืนมาเป็นเกณฑ์ ความคิดของเขาหันเหจากพระเจ้าไปทางมนุษย์  

นี่คือเคล็ดลับของความพึงพอใจในตนเองของเขา {COL 150.3} 

เขาสาธยายคุณงามความดีของตนเองต่อไปว่า “ข้าพระองค์ถืออด

อาหารสองวันต่อสัปดาห์ และสิ่งสารพัดที่ข้าพระองค์หาได้ ข้าพระองค์ก็เอา

ทศางค์มาถวายเสมอ” ลูกา 18:12 ศาสนาของพวกฟาริสีสัมผัสจิตวิญญาณ 

ไม่ได้ พวกเขาไม่ได้แสวงหาอุปนิสัยที่เหมือนกับของพระเจ้า ผู้ทรงมีพระทัย

ท่ีเตม็เป่ียมด้วยความรกัและความเมตตา เขาพงึพอใจกับศาสนาท่ีแสดงออก

มาภายนอก ความชอบธรรมของเขาเป็นของเขาเอง เป็นผลของการกระท�า

ของตนเองและใช้มาตรฐานของมนุษย์กล่าวโทษผู้อื่น {COL 151.1} 

ผู้ใดที่วางใจในตัวเองว่าเป็นผู้ชอบธรรมจะดูหม่ินผู้อื่น เหมือนเช่น 

ฟาริสีคนน้ีท่ีเอาคนอื่นมาวัดเปรียบเทียบกับตัวเอง เขาก็กล่าวโทษผู้อื่นด้วย

มาตรฐานของตัวเขาเอง เขาประเมินความชอบธรรมของเขาเองด้วยความ

ชอบธรรมของผู้อ่ืน ถ้าคนเหล่านั้นเลวร้ายตัวเขาก็จะยิ่งดูชอบธรรมมากขึ้น 

ความรู้สึกชอบธรรมในตวัเองท�าให้เขากล่าวโทษผูอ้ืน่ เขากล่าวโทษ “คนอืน่” 

ว่าเป็นผู้ล่วงละเมิดพระบัญญัติของพระเจ้า ฉะนั้นเขาก�าลังแสดงลักษณะ

วิญญาณท่ีแท้จริงของซาตานออกมา เป็นผู้ท่ีกล่าวโทษพี่น้อง ด้วยสภาพ 

ของจิตวิญญาณเช่นนี้เขาจึงไม่อาจสื่อสารกับพระเจ้าได้ เขาจึงกลับบ้านโดย 

ที่ไม่ได้รับพระพรของพระเจ้า {COL 151.2} 
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คนเกบ็ภาษไีปยังวิหารพร้อมกับคนนมัสการอ่ืนๆ แต่เขาปลีกตวัออก

ห่างไปโดยเร็ว รู้สึกว่าตนเองไม่เหมาะท่ีเข้าใกล้ผู้ที่ร่วมนมัสการ  เขายืนอยู่

ห่างออกไป “ไม่ยอมแม้แต่แหงนหน้าดูฟ้า แต่ตีอกชกตัว” ลูกา 18:13 ด้วย

ความขมขื่นใจและเกลียดชังตนเอง เขารู้สึกว่าเขาละเมิดต่อพระเจ้าและเป็น

คนบาปและเต็มไปด้วยมลทิน เขาไม่อาจที่จะหวังความสงสารจากผู้ที่อยู่ 

รอบตัวเขา เพราะคนเหล่านั้นมองดูเขาด้วยสายตาท่ีเหยียดหยาม เขารู้ว่า

ตนเองไม่มีคุณงามความดีอะไรท่ีจะเสนอตัวเองแก่พระเจ้าได้ และด้วย 

สภาพที่ส้ินหวังเช่นนี้เขาทูลว่า “ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงเมตตาแก่ข้าพระองค์ 

ผู้เป็นคนบาปเถิด” ลูกา 18:13 เขาไม่ได้เปรียบเทียบตัวเขาเองกับผู้อื่น  

เขาถูกทับถมด้วยความรู้สึกผิดราวกับว่าเขายืนอยู่อย่างโดดเด่ียวต่อเบ้ือง 

พระพักตร์พระเจ้า ความหวังเดียวที่เขาต้องการคือได้รับอภัยและสันติสุข  

ค�าทูลขอเพียงประการเดียวคือขอพระเมตตาจากพระเจ้า และเขาก็ได้รับ 

พระพร พระคริสต์ตรัสว่า “เราบอกพวกท่านว่าคนนี้แหละเม่ือกลับลงไปถึง

บ้านของตนก็ถูกนับว่าเป็นคนชอบธรรม ไม่ใช่อีกคนหนึ่งนั้น” ลูกา 18:14  

{COL 151.3} 

ฟารสีิและชายเก็บภาษเีปรยีบได้กับการแบ่งคนท่ีเข้ามานมัสการพระเจ้า

เป็นสองกลุ่มใหญ่ บุตรชายสองคนแรกท่ีเกิดมาในโลกเป็นตัวแทนของคน 

สองประเภทน้ี คาอินคิดว่าตนเองชอบธรรมและเข้าเฝ้าพระเจ้าด้วยของ 

ถวายขอบพระคุณเท่านั้น เขาไม่ได้สารภาพบาป และไม่ยอมรับว่าตนเอง

ต้องการความเมตตา แต่อาเบลเข้ามาเฝ้าพร้อมกับเลือดของสัตว์ที่ช้ีไปยัง 

พระเมษโปดกของพระเจ้า เขามาในสภาพของคนบาป สารภาพว่าตนเอง 

หลงทางไป ความหวังเดียวของเขาคือความรักที่ไม่มีเงื่อนไขของพระเจ้า 

พระองค์ทรงให้เกียรติแก่ของถวายของเขา แต่ส�าหรับคาอินและของถวาย 

ของเขาพระเจ้าไม่ทรงยอมรับ ความรู้สึกถึงความต้องการและการรู้ส�านึกถึง 

ความขัดสนและบาปเป็นคุณสมบัติอันดับที่หนึ่งของการยอมรับจากพระเจ้า  

“คนที่ยากจนด้านจิตวิญญาณก็เป็นสุข เพราะว่าแผ่นดินสวรรค์เป็นของเขา 

ท้ังหลาย” มัทธิว 5:3 ฟาริสีและชายเก็บภาษีที่เป็นตัวแทนของคนในแต่ละ 

กลุ่มนี้มีบทเรียนที่ได้จากประวัติของอัครทูตเปโตรด้วย ในช่วงแรกของชีวิต 
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การติดตามพระองค์นั้น เปโตรคิดว่าตนเองเข้มแข็ง เหมือนฟาริสีคนนั้น  

เขาประเมินว่าตัวเอง “ไม่เหมือนคนอื่น” ในคืนท่ีพระคริสต์ถูกทรยศนั้น  

พระองค์ทรงเตือนสาวกทั้งหลายว่า “ในคืนวันนี้พวกท่านทุกคนจะทิ้งเรา” 

มัทธิว 26:31 เปโตรประกาศด้วยความเชื่อม่ันสูงว่า “แม้ว่าทุกคนจะท้ิง 

พระองค์ แต่ข้าพระองค์จะไม่ทิ้งพระองค”์ มาระโก14:29 เปโตรไม่เคยทราบ

ถึงภัยอันตรายของตัวเอง ความม่ันใจในตัวเองท�าให้เขาหลงผิดไป เขา 

คิดว่าเขาจะยืนหยัดต่อการทดลองได้ แต่ในเวลาเพียงไม่ก่ีชั่วโมงเม่ือการ 

ทดสอบมาถึง เขาก็ปฏิเสธองค์พระผู้เป็นเจ้าของเขาด้วยค�าสาปแช่งและ 

ค�าสาบาน {COL 152.2} 

คร้ันเม่ือไก่ขันเตือนเขาให้นึกถึงพระด�ารัสของพระคริสต์ เขารู้สึก 

ตกตะลึงและแทบช็อคต่อส่ิงท่ีกระท�าไป เขาหันและมองไปยังพระอาจารย์ 

ของเขา ในเวลานั้นพระคริสต์ทรงทอดพระเนตรเปโตร และภายใต้สาย 

พระเนตรท่ีโศกเศร้าระคนด้วยความเมตตาและความรักต่อเขา เปโตรเข้าใจ

ในตัวเอง เขาออกไปและร้องไห้ด้วยความขมข่ืนใจ พระเนตรของพระคริสต์ 

ทีท่รงเพ่งมานัน้ท�าให้หวัใจของเปโตรแตกสลายไป เปโตรมาถงึจดุเปลีย่นแปลง 

และเขากลับใจจากบาปด้วยความขมข่ืน เขาเปรียบได้กับคนเก็บภาษีใน 

สภาพของการเสียใจและการกลับใจ และเป็นเหมือนคนเก็บภาษีก็ได้รับ 

ความเมตตา การมองของพระคริสต์ให้ความม่ันใจว่าเขาได้รับการอภัยแล้ว 

{COL 152.3} 

บัดนี้ความเชื่อม่ันในตัวเองสูญส้ินไป การโอ้อวดในอดีตจะไม่เกิด 

ขึ้นซ�้าอีก {COL 154.1} 

หลงัจากท่ีพระคริสต์ทรงเป็นขึน้จากตายแล้ว พระองค์ทรงทดสอบเป

โตรถึงสามคร้ัง พระองค์ตรัสว่า “ซีโมน บุตรยอห์นเอ๋ย ท่านรักเรามากกว่า

พวกนี้หรือ” ขณะนั้นเปโตรไม่ได้ยกตัวเองข้ึนเหนือพี่น้องทั้งหลาย เขา 

อ้อนวอนขอพระองค์ผู้ทรงอ่านใจของเขาได้ว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้า พระองค์

ทรงทราบว่าข้าพระองค์รักพระองค”์ ยอห์น 21:15, 17 {COL 154.2} 

แล้วเขาก็ได้รับพระบัญชา เขาได้รับมอบหมายหน้าท่ีอันกว้างขวาง

กว่าและละเอียดซับซ้อนกว่าท่ีเขาเคยรับมาก่อน พระคริสต์ทรงเรียกให้เขา
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เลี้ยงแกะและลูกแกะ ซึ่งเป็นการอารักขาเล้ียงดูจิตวิญญาณทั้งหลายท่ีพระผู้

ช่วยให้รอดทรงสละพระชนม์เพื่อพวกเขา พระคริสต์ทรงให้หลักฐานย่ิงใหญ ่

ที่สุดแก่เปโตรเพื่อให้เขาเห็นว่าได้รับการทรงเรียกกลับมาให้อยู่ในสภาพเดิม

ด้วยความม่ันใจ สาวกท่ีคร้ังหนึ่งเป็นคนฉุนเฉียว โอ้อวด มีความเชื่อม่ันใน 

ตัวเองสูง บัดน้ีกลายเป็นคนสงบและถ่อมตน จากนี้ไปเขาติดตามพระเป็น

เจ้าของเขาด้วยการละทิ้งตนเองและการถวายตัว เขาเป็นผู้หนึ่งท่ีร่วมทน 

ทุกข์กับพระคริสต์ และเม่ือพระคริสต์จะประทับบนบัลลงัก์แห่งพระสริิ เปโตร 

ก็จะร่วมรับพระสิริของพระองค์ด้วย {COL 154.3} 

ความชัว่ทีท่�าให้เปโตรล้มลงและปิดก้ันคนฟาริสีจากการมีความสมัพนัธ์

กับพระเจ้าน้ันยังเป็นตัวการท่ีก�าลังท�าลายคนจ�านวนมากในปัจจุบัน ไม่มี 

สิง่ใดทีส่ะอดิสะเอยีดต่อเบือ้งพระพกัตร์พระเจ้าหรือเป็นอนัตรายต่อจติวิญญาณ

ของมนุษย์ได้เท่ากับความหยิ่งยโส และการทะนงตน ในบรรดาบาปทั้งหลาย 

บาปนี้เป็นบาปที่สิ้นหวังที่สุด เป็นบาปที่รักษายากที่สุด {COL 154.4} 

การล้มลงของเปโตรไม่ได้เกิดขึน้ทันท ีแต่เกิดขึน้มาอยูอ่ย่างต่อเนือ่ง 

ความเชื่อมั่นในตวัเองท�าให้เขาคิดว่าเขารอดแล้ว และในแตล่ะก้าวเขาเดินลง

สู่ทางแห่งความตกต�่าจนเขาปฏิเสธพระอาจารย์ของตนเองได้ เราไม่ควร 

ท่ีจะวางใจในตวัเองหรือมีความรูส้กึว่าปลอดภยัจากการทดลองแล้ว ตราบใด

ท่ีเราอยู่อีกฟากหนึ่งของสวรรค์ ผู ้ที่รับพระผู้ช่วยให้รอดไม่ว่าจะมีความ 

จริงใจต่อการกลับใจเพียงไร ไม่ควรได้รับการสอนให้พูดหรือรู้สึกว่าเขารอด

แล้ว นี่จะท�าให้เราเข้าใจผิดได้ ทุกคนควรได้รับการสอนให้ยึดม่ันในความ 

หวังและความเชื่อ แต่ถึงแม้ว่าเราถวายตัวให้พระคริสต์แล้วและรู้ว่าพระองค์

ยอมรับเราแล้วก็ตาม เราก็ยังไม่พ้นจากการทดลอง พระวจนะของพระเจ้า

ประกาศว่า “คนเป็นอันมากจะช�าระตนเอง ท�าให้ตนเองสะอาดหมดจดและ 

ถูกถลุง” ดาเนียล 12:10 ส�าหรับผู้ที่อดทนต่อการทดลองเท่านั้นจะรับมงกุฎ 

แห่งชีวิต (ยากอบ 1:12) {COL 155.1} 

ผู้รับพระคริสต์และในความเชือ่ม่ันเป็นคร้ังแรกพดูขึน้ว่า ฉนัรอดแล้ว

จะตกอยู่ในอันตรายของการวางใจในตนเอง พวกเขาหลงไปในความอ่อนแอ

ของตนเองและยังต้องการก�าลังของพระเจ้าอยู่เสมอ พวกเขาไม่พร้อมต่อ 
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เล่ห์กลของซาตานและเหมือนกับเปโตร เม่ือการทดลองมาถึงเขาก็ตกลงใน

หลุมแห่งบาป เราได้รับค�าเตือนว่า “คนท่ีคิดว่าตัวเองม่ันคงแล้ว ก็จงระวัง 

ไม่ให้ล้มลง” 1 โครินธ์ 10:12 ความปลอดภัยประการเดียวของเราที่ต้อง 

ท�าอย่างต่อเนื่องคือ ไม่วางใจตนเอง แต่หวังพึ่งในพระคริสต์เท่านั้น {COL 

155.2}

สิ่งที่จ�าเป็นส�าหรับเปโตรคือต้องเรียนรู้ความบกพร่องของอุปนิสัย 

ในตัวของเขาเอง และความต้องการฤทธิ์อ�านาจและพระคุณของพระคริสต์ 

พระเป็นเจ้าจะช่วยให้เขาออกจากการทดลองไม่ได้ แต่พระองค์ทรงสามารถ

ช่วยเขาจากความพ่ายแพ้ได้ หากเปโตรยอมรับค�าตักเตือนของพระคริสต์  

เขาคงเฝ้าอธิษฐานอยู่ตลอดเวลา เขาคงด�าเนินชีวิตไปด้วยหวั่นเกรงและ 

ตัวส่ันเกลือกว่าเท้าของเขาจะเดินพลาดไป และเขาจะได้รับการช่วยเหลือ 

จากพระเจ้าเพื่อซาตานไม่อาจเอาชัยชนะเขาได้ {COL 155.3} 

 ด้วยความทะนงตนที่ท�าให้เปโตรล้มลง และด้วยการกลับใจและการ

ถ่อมตนท�าให้เขากลับสู่สภาพเดิม คนบาปท่ีกลับใจทุกคนรับก�าลังใจจาก 

บันทึกแห่งชีวิตของเปโตรได้ แม้ว่าเขาท�าบาปอย่างน่าเศร้าสลดใจ เขาก็ 

ยังไม่ถูกทอดทิ้ง พระวจนะของพระคริสต์ถูกจารึกลงในจิตใจของเขาว่า “เรา

อธิษฐานเผื่อตัวท่าน เพื่อความเชื่อของท่านจะไม่ได้ขาด” ลูกา 22:32 ใน 

ความทุกข์อันขมข่ืนเศร้าเสียใจต่อการกระท�าผิด ค�าอธิษฐานนี้และภาพ 

ความทรงจ�าที่พระคริสต์ทอดพระเนตรมายังเขาด้วยความรักและสงสารน�า

ความหวังมาให้เปโตร หลังจากพระคริสต์ทรงกลับเป็นข้ึนจากตาย พระองค์

ทรงระลึกถึงเปโตรและทรงให้ทูตสวรรค์น�าข่าวไปบอกพวกผู้หญิงว่า “จงไป

บอกพวกสาวกของพระองค์รวมทั้งเปโตรด้วยว่า พระองค์จะเสด็จไปที่แคว้น

กาลิลีก่อนพวกท่าน พวกท่านจะเห็นพระองค์ที่นั่น” มาระโก 16:7 พระผู ้

ช่วยให้รอดผู้ทรงอภัยบาปทรงยอมรับการกลับใจของเปโตร {COL 155.4} 

 ความเห็นใจเดียวกันท่ีย่ืนไปช่วยเปโตร ก็ถูกย่ืนไปยังจิตวิญญาณ 

ทุกดวงที่ล้มลงภายใต้การทดลอง การท�าให้มนุษย์ล้มลงในการท�าบาปเป็น

เล่ห์กลพิเศษของซาตานและจากนั้นมันก็จะปล่อยเขาให้ตกอยู่ในสภาพ 

สิ้นหวังและหวาดกลัวที่จะเสาะหาการอภัยโทษ แต่ท�าไมเราต้องกลัวมันใน 
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เมื่อพระเจ้าตรัสว่า “ให้มันยอมอยู่ใต้การปกป้องของเรา ให้มันสร้างสันติภาพ

กับเรา ให้มันสร้างสันติภาพกับเรา” อิสยาห์ 27:5 วิถีทางทั้งหลายได้จัดวาง

ไว้เพื่อรองรับความบอบช�้าใดๆ ของเรา การหนุนใจทุกอย่างก็เชิญชวนเรา 

ให้เข้าไปหาพระคริสต์ {COL 156.1} 

พระคริสต์ทรงพลีพระวรกายฟกช�า้เพือ่ซือ้มรดกของพระเจ้ากลับคนื

มา เพื่อให้มนุษย์ชาติได้รับโอกาสอีกครั้ง “พระองค์จึงทรงสามารถช่วยคน 

ทัง้หลายทีเ่ข้ามาใกล้พระเจ้าโดยทางพระองค์นัน้อย่างเตม็ท่ี เพราะว่าพระองค์

ทรงพระชนม์อยู่ทุกเวลา เพื่อทูลขอเผื่อคนเหล่านั้น” ฮีบรู 7:25 พระคริสต์ 

ทรงอุทธรณ์เพื่อมนุษยชาติท่ีหลงหายด้วยชีวิตท่ีไร้มลทิน โดยการเชื่อฟัง 

ของพระองค์ โดยการส้ินพระชนม์บนไม้กางเขนคาลวารี และขณะนี้แม่ทัพ 

แห่งกองทัพความรอดไม่ได้เพยีงแต่อทุธรณ์ให้เราเท่านัน้แต่พระองค์เสด็จมา

อย่างผู้ครอบครองที่ได้รับชัยชนะ การถวายตัวเองของพระองค์สมบูรณ์แบบ

และในฐานะของผู้ไกล่เกล่ีย พระองค์ทรงท�างานท่ีพระองค์รับมาเอง ทรงถือ

เคร่ืองหอมซึ่งบรรจุคุณความดีอันไร้ต�าหนิและค�าอธิษฐาน ค�าสารภาพและ 

ค�าขอบพระคุณของประชากรของพระเจ้าต่อเบ้ืองพระพักตร์พระองค์ สิ่ง 

เหล่านีอ้าบด้วยกล่ินหอมแห่งความชอบธรรมของพระองค์ ลอยขึน้ไปยงัพระเจ้า

ดุจความหอมหวาน เคร่ืองถวายบูชาได้รับการยอมรับอย่างสมบูรณ์และการ

อภัยครอบคลุมการล่วงละเมิดทั้งหมด {COL 156.2} 

พระคริสต์ทรงปฏิญาณพระองค์เองเป็นผู้แทนและเป็นผู้ค�้าประกัน 

และพระองค์ไม่ทอดทิ้งผู ้ใด พระองค์ผู ้ไม่อาจทนดูมนุษย์เผชิญกับการ 

ถูกท�าลายเป็นนิจโดยไม่ได้ทรงทุ่มเทชีวิตของพระองค์จนถึงมรณาเพื่อเขา

เหล่าน้ัน แต่จะทอดพระเนตรด้วยความสงสารและเมตตาต่อจิตวิญญาณท่ี

ส�านึกว่าตนช่วยตนเองให้รอดไม่ได้ {COL 157.1} 

พระองค์จะไม่ทอดพระเนตรผู้ที่อ้อนวอนด้วยตัวส่ัน โดยไม่พยุงเขา

ขึ้นมา พระองค์ทรงเปิดทางไปสู่แหล่งอ�านาจทางศีลธรรมเพื่อมนุษย์โดยการ

ทรงไถ่ของพระองค์ พระองค์จะไม่ละเลยที่จะใช้อ�านาจของพระองค์เพื่อเรา 

เราน�าบาปและความทุกข์ใจไปยังพระบาทของพระองค์ได้ เพราะพระองค์ 

ทรงรักเรา พระเนตรและพระด�ารัสของพระคริสต์เชิญชวนให้เราวางใจ 
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พระองค์ พระองค์จะทรงดัดแปลงและปั้นอุปนิสัยของเราให้เป็นไปตามน�้า

พระทัยของพระองค์ {COL 157.2}

ในกองทัพทัง้หมดของซาตานไม่มีอ�านาจทีจ่ะเอาชนะจติวญิญาณแม้

ดวงเดียวท่ีมอบตวัเองให้พระคริสต์ด้วยความวางใจได้ “พระองค์ประทานก�าลัง

แก่คนอ่อนเปล้ียและผู้ไม่มีพลังนั้น พระองค์ทรงให้มีเร่ียวแรงมาก” อิสยาห์ 

40:29 {COL 157.3}

“ถ้าเราสารภาพบาปของเรา พระองค์ทรงซือ่สตัย์และเทีย่งธรรมก็จะ

ทรงโปรดยกบาปของเราและจะทรงช�าระเราให้พ้นจากการอธรรมท้ังสิ้น”  

พระเป็นเจ้าตรสัว่า “เพยีงแต่ยอมรับความผดิของเจ้าว่าเจ้ากบฏต่อพระยาห์เวห์

พระเจ้าของเจ้า” “เราจะเอาน�้าสะอาดพรมเจ้าท้ังหลาย แล้วเจ้าจะสะอาด 

พ้นจากมลทินท้ังหลายของเจ้า และเราจะช�าระเจ้าจากรูปเคารพท้ังหลาย 

ของเจ้า” 1 ยอห์น 1:9 เยเรมีย์ 3:13 เอเสเคียล 36:25 {COL 158.1} 

ก่อนที่เราจะได้รับการอภัยและพบสันติสุข เราจะต้องรู้จักตัวเราเอง 

เป็นความรู้ที่จะน�าเราไปสู่ความเสียใจที่ได้ท�าบาป ฟาริสีไม่รู้สึกส�านึกใน 

บาป พระวิญญาณบริสุทธิ์ท�างานกับพวกเขาไม่ได้ จิตวิญญาณของพวกเขา

สวมเสื้อเกราะแห่งความชอบธรรมของตัวเอง ลูกศรของพระเจ้าซึ่งเล็งโดย 

มือของทูตสวรรค์ไม่อาจแทงทะลุได้ ผู้ที่รู ้ว่าตนเองเป็นคนบาปเท่านั้นท่ี 

พระคริสต์จะทรงช่วยให้รอดได้ พระองค์เสด็จมา “เพื่อน�าข่าวดีมายังคน 

ยากจน พระองค์ทรงใช้ข้าพเจ้ามาประกาศอิสรภาพแก่พวกเชลย ประกาศ 

แก่คนตาบอดว่าจะได้เห็นอีก ปล่อยผู้ถูกบีบบังคับเป็นอิสระ” ลูกา 4:18  

“คนสบายไม่ต้องการหมอ” ลูกา 5:31 เราต้องรู้สภาพที่แท้จริงของตัวเราเอง  

ไม่เช่นนั้นแล้วเราจะไม่ทราบว่าเราต้องการความช่วยเหลือจากพระคริสต์  

เราต้องเข้าใจถึงภัยอันตรายของเราเสียก่อน ไม่เช่นนั้นเราจะวิ่งหาที่ล้ีภัย 

ไม่ได้ เราจะต้องรู้สึกถึงความเจ็บปวดของบาดแผล ไม่เช่นนั้นเราก็ไม่หวังท่ี

จะได้รับการรักษา {COL 158.1} 

พระยาห์เวห์ตรัสว่า “เพราะเจ้าพูดว่า ข้าเป็นเศรษฐีและข้าร�่ารวย 

แล้ว ข้าไม่ต้องการสิ่งใดเลย เจ้าไม่รู้ว่าเจ้าเป็นคนน่าสมเพช น่าสังเวช  

เจ้ายากจน ตาบอด และเปลือยกาย เราแนะน�าเจ้าให้ซื้อทองค�าที่หลอมด้วย
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ไฟจากเรา เพื่อเจ้าจะม่ังมี และให้เจ้าซื้อเส้ือผ้าสีขาวเพื่อจะได้สวมให้พ้น 

จากความอับอายที่ต้องเปลือยกาย และซื้อยาหยอดตาของเจ้าเพื่อเจ้าจะได้

แลเห็น” วิวรณ์ 3:17, 18 ทองค�าที่หลอมให้บริสุทธิ์คือความเชื่อท่ีมีการ 

กระท�าด้วยความรัก สิ่งนี้เท่านั้นที่ท�าให้เราเข้าสนิทกับพระเจ้าได้ เราอาจ 

จะมีความกระตือรือร้น เราอาจท�างานมากมาย แต่หากไม่มีความรักคือ 

ความรักท่ีสถิตอยู่ในพระทัยของพระคริสต์ เราก็ไม่อาจจะเข้าร่วมครอบครัว 

แห่งสวรรค์ได้ {COL 158.2}

ไม่มีมนุษย์คนใดเข้าใจความผิดพลาดของตนเองด้วยตัวของเขาเอง

ได้ “จิตใจก็เป็นตัวล่อลวงเหนือกว่าสิ่งใดทั้งหมด มันเสื่อมทรามอย่างร้ายที

เดียว ใครจะรู้จักใจนั้นเล่า” เยเรมีย์17:9 ริมฝีปากอาจกล่าวถึงความขัดสน 

ของจิตวิญญาณที่ใจไม่ยอมรับ ในขณะที่เขาทูลพระเจ้าว่าตนยากจนทาง 

จิตวิญญาณ แต่ใจเขาอาจอวดดีด้วยความคิดในความถ่อมที่เหนือกว่าผู้อื่น 

และการยกความชอบธรรมของตนเองขึ้นสูง มีอยู่ทางเดียวเท่านั้นที่จะได้ 

ความรู้เรื่องสภาพท่ีแท้จริงของตัวเราเอง เราจะต้องมองไปยังพระคริสต์  

การไม่รู้จักพระองค์ที่ท�าให้มนุษย์ยกความชอบธรรมของตนเองขึ้นสูง เม่ือ 

เราตรึกตรองถึงความบริสุทธิ์และความดีงามของพระคริสต์ เรามองเห็น 

ความอ่อนแอและความแร้นแค้นของเราเอง และความบกพร่องที่แท้จริง เรา 

จะมองเห็นว่าเราหลงทางและหมดหวัง สวมเส้ือแห่งความชอบธรรมของ 

ตนเองเหมือนเช่นคนบาปอื่นๆ เราจะมองเห็นว่าหากจะได้รับความรอดแล้ว 

ความรอดนั้นไม่ใช่ได้มาโดยความดีของเราเอง แต่โดยพระคุณอันไม่รู้สิ้นสุด

ของพระเจ้า {COL 159.1} 

ค�าอธษิฐานของคนเก็บภาษไีด้รับค�าตอบเนือ่งจากเป็นค�าอธษิฐานท่ี

แสดงถึงการพึ่งพระองค์โดยการย่ืนมือไปยังพระองค์ผู้ทรงฤทธานุภาพอัน 

ไม่จ�ากัด ส�าหรับคนเก็บภาษีแล้วเขาถือว่าตัวเองไม่มีค่าอันใด นอกจาก 

ความอับอาย ทุกคนท่ีแสวงหาพระเจ้าจะต้องเห็นตัวเองในสภาพเช่นนี้ โดย 

ความเชือ่เป็นความเชือ่ทีจ่ะละทิง้การพึง่ตนเองโดยส้ินเชิง คนท่ีมีความต้องการ

ที่เฝ้าอ้อนวอนจะต้องยึดมั่นในฤทธิ์อ�านาจของพระเจ้า {COL 159.2} 

ไม่มีการกระท�าทีแ่สดงออกใดจะทดแทนความเช่ืออย่างเรยีบง่ายและ
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การบังคับจิตใจตนเอง แต่ไม่มีผู้ใดจะละท้ิงอัตตาของเขาเองได้ สิ่งเดียวท่ี 

เราท�าได้เท่าน้ันคือยอมให้พระคริสต์ประกอบกิจจนส�าเร็จ และแล้วค�าพูด 

ของจิตใจก็จะกล่าวว่า องค์พระผู้เป็นเจ้า โปรดรับจิตใจของข้าพระองค์  

เพราะข้าพระองค์มอบถวายให้พระองค์ไม่ได้ หัวใจนี้เป็นสมบัติของพระองค์  

ขอทรงรักษาให้บริสุทธิ์เพราะข้าพระองค์ดูแลให้พระองค์ไม่ได้ ขอทรงรักษา

ข้าพระองค์ไว้แม้ว่าตัวข้าพระองค์เองจะเป็นคนอ่อนแอ มีชีวิตท่ีไม่เหมือน 

พระคริสต์ โปรดปั้นข้าพระองค์ ตบแต่งข้าพระองค์ พยุงข้าพระองค์ให้เข้า 

ไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่บริสุทธิ์และศักด์ิสิทธิ์ ท่ีซึ่งมีกระแสแห่งความรัก 

อันอุดมไหลผ่านจิตวิญญาณของข้าพระองค์ได้ {COL 159.3} 

การควบคุมจิตใจของตนเอง ไม่ใช่กระท�าเม่ือเริ่มต้นชีวิตคริสเตียน

เท่านั้น ในขณะมุ่งหน้าสู่สวรรค์ควรต้องทบทวนทุกขั้นตอนอยู่เสมอ การ 

กระท�าดีทั้งหมดของเราจะต้องได้รับอ�านาจจากภายนอกตัวเรา ฉะนั้นจิตใจ

ของเราจะต้องมุ่งหาพระเจ้าอยู่อย่างต่อเนื่อง การสารภาพบาปและการถ่อม

จิตใจต่อพระพักตร์พระเจ้าจะต้องท�าอย่างต่อเนื่อง จริงใจและด้วยจิตใจที ่

แตกสลาย การควบคุมจิตใจของตนเอง และการพึ่งพระคริสต์เท่านั้นที่เราจะ

เดินไปได้อย่างปลอดภัย {COL 159.4} 

เม่ือเราย่ิงเข้าใกล้พระเยซูมากขึ้นและเรามองเห็นความบริสุทธิ์ของ

พระอุปนิสัยของพระองค์ชัดเจนมากเท่าใด เราก็จะมองเห็นความเลวร้าย 

ของบาปมากยิ่งขึ้นเท่านั้น และเราก็จะไม่อยากท่ีจะยกชูตนเองขึ้น ผู ้ท่ี 

สวรรค์จัดว่าเป็นคนบริสุทธิ์จะเป็นกลุ่มสุดท้ายท่ีจะอวดความดีของตนเอง  

อัครสาวกเปโตรได้มาเป็นผู้รับใช้ซื่อสัตย์ของพระคริสต์ และเขาได้รับเกียรติ

ด้วยแสงสว่างและฤทธิ์อ�านาจของพระเจ้า เขามีส่วนร่วมในการสร้างคริสต- 

จักรของพระคริสต์อย่างเต็มที่ แต่เปโตรไม่เคยลืมประสบการณ์แห่งความ

อับอาย บาปของเขาได้รับอภัยแล้ว แต่เขาทราบว่าโดยพระคุณของพระเจ้า

เท่านั้นที่ช่วยอุปนิสัยที่อ่อนแอท่ีท�าให้เขาล้มลง เขามองไม่เห็นส่ิงใดใน 

ตัวเองที่น่าสรรเสริญ {COL 160.1}

ไม่มีอัครสาวกหรือผู้เผยพระวจนะคนใดท่ีจะอ้างว่าตนเองไม่มีบาป 

บรรดาคนท่ีด�ารงชีวิตติดสนิทกับพระเจ้ามากท่ีสุด ผู้ที่ยอมสละชีวิตของตน
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แทนที่จะยอมท�าสิ่งที่เขารู้ว่าผิด ผู้ท่ีพระเจ้าประทานเกียรติด้วยความสว่าง

และฤทธิ์อ�านาจจากพระเจ้า คือ บุคคลที่สารภาพบาปหนาท่ีมีอยู่ตาม 

ธรรมชาตขิองเขา พวกเขาไม่ได้วางใจในเนือ้หนงั ไม่อ้างว่ามีความชอบธรรม

ของตนเองแต่ไว้วางใจในความชอบธรรมของพระคริสต์อย่างเต็มท่ี ทุกคนท่ี

มองไปยังพระคริสต์ก็จะเป็นเช่นนี้ {COL 160.2} 

ทุกย่างก้าวท่ีมุ่งหน้าต่อไปในประสบการณ์ชีวิตคริสเตียน การ 

กลับใจจากบาปของเราจะลึกซึ้งยิ่งขึ้น พระเจ้าตรัสกับผู้ที่พระองค์ทรงอภัย

และยอมรับเป็นประชากรของพระองค์ว่า “แล้วพวกเจ้าจะระลึกถึงวิถีช่ัวของ

เจ้าและการกระท�าที่ไม่ดีของเจ้า แล้วเจ้าจะเกลียดตัวเอง” เอเสเคียล 36:31 

และพระองค์ตรัสอีกว่า “เราจะสถาปนาพันธสัญญาของเราไว้กับเจ้า และเจ้า

จะทราบว่าเราคือพระยาห์เวห์ เพื่อว่าเจ้าจะจ�าได้และมีความละอาย เจ้า 

จะไม่อ้าปากพูดอีกเพราะขายหน้า เม่ือเราลบมลทินบาปในทุกส่ิงท่ีเจ้าได้ท�า

มาแล้ว พระยาห์เวห์องค์เจ้านายตรัสดังนี้แหละ” เอเสเคียล 16:62, 63 และ

แล้วริมฝีปากของเราจะไม่เอ๋ยเพื่อยกชูตัวเองขึ้น เราจะทราบว่าความพอใจ

ของเราอยู ่ในพระคริสต์เท่านั้น เราจะรับค�าสารภาพของอัครสาวกเป็น 

ค�าสารภาพของเรา “ด้วยว่าในตัวข้าพเจ้า คือในเนื้อหนังของข้าพเจ้าไม่มี 

ความดีใดอยู่เลย” โรม 7:18 “ข้าพเจ้าไม่ขออวดอะไรนอกจากเร่ืองกางเขน 

ของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา ซึ่งโดยกางเขนนั้นโลกได้ตาย 

จากข้าพเจ้าและข้าพเจ้าก็ได้ตายจากโลก” กาลาเทีย 6:14 {COL 160.3} 

เพื่อให้สอดคล้องกับประสบการณ์นี้ ค�าบัญชาท่ีให้มาก็คือ “ท่านจง

อุตส่าห์ประพฤติอย่างสมกับความรอดของท่านท้ังหลายด้วยความเกรงกลัว

และตัวส่ัน เพราะว่าพระเจ้าเป็นผู้ทรงท�าการอยู่ภายในพวกท่าน ให้ท่านมี

ความประสงค์และมีความสามารถท�าตามชอบพระทัยพระองค์” ฟีลิปปี  

2:12, 13 พระเจ้าไม่ทรงประสงค์ให้ท่านวิตกที่พระองค์จะไม่ทรงกระท�าตาม 

ท่ีทรงสัญญาไว้ หรือพระองค์จะทรงหมดความอดทน หรือพระองค์ขาด 

ความเมตตา แต่จงกลัวว่าท่านไม่ยอมมอบตัวอยู่ใต้พระประสงค์ของพระ 

คริสต์ หาไม่แล้วอุปนิสัยที่รับการถ่ายทอดมาหรือท่ีสั่งสมมาจะเข้าควบคุม 

ชีวิตของท่าน “เพราะว่าพระเจ้าเป็นผู้ทรงกระท�าการอยู่ภายในพวกท่าน ให้
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ท่านมีความประสงค์และมีความสามารถท�าตามชอบพระทัยของพระองค์”  

ฟีลิปปี 2:13 จงกลัวว่าท่านเองจะเป็นอุปสรรคในการขัดขวางระหว่างจิต

วิญญาณของท่านและพระองค์ผู้เป็นนายงานย่ิงใหญ่ จงกลัวความปรารถนา

ของตัวเอง จะเป็นส่ิงท�าลายพระประสงค์อันสูงส่งท่ีพระเจ้าจะทรงกระท�า 

ผ่านตัวท่าน จงกลัวที่จะวางใจในพละก�าลังของตนเอง จงกลัวเผื่อมือของ 

ท่านจะหลุดจากพระหัตถ์ของพระครสิต์และพยายามเดินไปตามทางแห่งชวีติ

โดยไม่ยอมอยู่ภายใต้การทรงน�าของพระเจ้า {COL 161.1}

เราจะต้องหลีกให้ห่างไปจากทุกสิ่งที่สนับสนุนให้เกิดความหย่ิงยโส

และความทะนงตน ฉะนั้นเราจะต้องระมัดระวังการให้และการรับค�ายกย่อง

หรือค�าสรรเสริญ การยกย่องเป็นงานของซาตาน มารชอบยกยอ มันเข้าไป 

ยุง่เกีย่วทัง้การยกย่องและการใส่ร้าย ด้วยวิธนีีมั้นจงึหาทางท�าลายจติวญิญาณ 

คนท่ีคอยสรรเสริญผู้อื่นจะถูกซาตานใช้ให้เป็นตัวแทนของมัน ขอให้ผู้รับใช้

พระคริสต์ทุกคนปัดค�ายกย่องสรรเสริญออกไปให้ไกลตัว จงอย่ามองดูแต่ 

ตัวเอง พระคริสต์เท่านั้นที่สมควรได้รับการยกย่องเชิดชู จงให้ดวงตา 

ทุกดวงหันไปหาและค�าสรรเสริญจากใจขึ้นไปยัง “พระองค์ [ผู ้] ทรงรัก  

ทรงปลดปล่อยเราจากบาปของเราด้วยพระโลหิตของพระองค”์ วิวรณ์ 1:5  

{COL 161.2}

ชีวิตที่ยึดม่ันความย�าเกรงพระเป็นเจ้าไว้จะไม่ใช่ชีวิตท่ีโศกเศร้าและ

มืดมน การขาดพระคริสต์ต่างหากที่ท�าให้ใบหน้าเศร้าหมองและการด�าเนิน

ชีวิตท่ีน่าเบ่ือหน่าย ผู้ที่หย่ิงในศักด์ิศรีของตัวเองและรักแต่ตัวเองจะไม่รู้สึก

ต้องการเข้าสนิทกับพระคริสต์ จิตใจท่ีไม่ได้ตกลงบนพระศิลาจะหยิ่งเพราะ

ความดีพร้อมของตนเอง มนุษย์ต้องการศาสนาที่ท�าให้ดูสง่าผ่าเผย พวก 

เขาต้องการเดินอยู่บนทางที่กว้างพอท่ีเขาจะใช้ความคิดเห็นของเขาเอง  

การรักตนเอง รักชื่อเสียงและรักค�าเยินยอ จะกีดกันพระผู้ช่วยออกจากจิตใจ 

และหากไม่มีพระองค์ก็จะมีแต่ความมืดมนและความเศร้าหมอง แต่เม่ือพระ

คริสต์สถิตในจิตใจแล้วก็จะกลายเป็นบ่อน�้าพุแห่งความชื่นชมยินดี ส�าหรับ 

ทุกคนท่ีต้อนรับพระองค์ ถ้อยค�าของพระเจ้าท่ีจะเปล่งออกมาเสมอคือค�าว่า

ชื่นชมยินดี {COL 162.1} 
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“องค์ผู ้สูงเด่นและสูงส่ง ผู ้ทรงด�ารงอยู่นิรันดร์ ทรงพระนามว่า 

บริสุทธิ์ ตรัสดังนี้ว่า เราด�ารงอยู่ในท่ีสูงและบริสุทธิ์ และอยู่กับผู้ส�านึกผิด 

และมีวิญญาณจิตท่ีถ่อม เพื่อฟื้นฟูวิญญาณจิตของผู้ท่ีถ่อมและฟื้นฟูใจของ 

ผู้ส�านึกผิด” อิสยาห์ 57:15 

เมื่อโมเสสซ่อนตัวอยู่ในช่องศิลา เขาจึงเห็นพระสิริของพระเจ้า เมื่อ

เราซ่อนตัวอยู่ในพระศิลาแล้วพระคริสต์จะทรงปกปิดเราด้วยพระหัตถ์ที่ถูก

แทงและเราจะได้ยินถ้อยค�าที่พระองค์ตรัสกับผู้รับใช้ของพระองค์ คือถ้อยค�า

ที่ตรัสกับโมเสสว่า “พระเจ้าผู้เปี่ยมด้วยพระกรุณาและพระคุณ พระองค์กริ้ว

ช้า ทรงบริบูรณ์ด้วยความรักม่ันคงและความสัตย์จริง ผู้ทรงส�าแดงความรัก

ม่ันคงจนถึงพันๆ ชั่วอายุคน ผู้ประทานอภัยการล่วงละเมิด การทรยศและ

บาป” อพยพ 34:6, 7 {COL 162.3} 

ภารกิจแห่งการไถ่บาปรวมไปถงึผลท่ีมนษุย์จะเข้าใจได้ยากยิง่ “สิง่ที่

ตาไม่เห็น หูไม่ได้ยิน และสิ่งท่ีใจมนุษย์คิดไม่ถึงคือสิ่งท่ีพระเจ้าทรงจัด 

เตรียมไว้ส�าหรับคนทั้งหลายที่รักพระองค”์ 1 โครินธ์ 2:9 ขณะที่อ�านาจของ

พระคริสต์ดึงคนบาปให้เข้ามาใกล้ไม้กางเขนและคุกเข่าต่อพระองค์ เขาจะ 

เป็นคนท่ีถูกสร้างใหม่ เขาจะได้รับจิตใจใหม่ เป็นผู้ที่สร้างใหม่ในพระเยซู 

คริสต์ ไม่ต้องไปหาความบริสุทธิ์จากที่ไหนอีกแล้ว เพราะพระเจ้าเองทรง 

เป็นผู้ “ให้ผู้ท่ีเชื่อในพระเยซูเป็นผู้ชอบธรรมด้วย” โรม 3:26 และ “ผู้ที่ 

พระองค์ทรงให้เป็นผู้ชอบธรรมนั้น พระองค์ก็ทรงให้มีศักด์ิศรีด้วย” โรม  

8:30 บาปที่น�ามาซึ่งความอับอายและความตกต�่าจะมีมากมายเพียงใด แต่

ความรกัแห่งการช่วยให้รอดจะน�ามาซึง่เกียรตแิละการยกย่องเชิดชูมากยิง่ขึน้

เท่านั้น ส�าหรับบรรดาผู้ที่พยายามปฏิบัติตามพระฉายของพระเจ้า พระองค์ 

จะประทานขุมทรัพย์แห่งสวรรค์ ฤทธิ์อ�านาจอันสูงส่งที่จะท�าให้เขารับ 

ต�าแหน่งที่สูงกว่าบรรดาทูตสวรรค์ที่ไม่เคยล้มลงในบาป {COL 162.4} 

“พระผู้ไถ่และองค์บริสุทธิ์ของอิสราเอลตรัสกับผู้ถูกดูหม่ินและถูก 

ประชาชาติรังเกียจ... กษัตริย์ทั้งหลายจะมองดูแล้วจะยืนขึ้น และพวก 

เจ้านายจะกราบลงด้วยตัวเองเพราะเหตุพระยาห์เวห์ผู้สัตย์จริงองค์บริสุทธิ ์

ของอิสราเอลผู้ได้เลือกสรรเจ้า” อิสยาห์ 49:7 {COL 163.1} 
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 “เพราะว่าทุกคนท่ียกตัวข้ึนจะต้องถูกเหยียดลง แต่ทุกคนท่ีถ่อมตัว

ลงจะได้รับการยกขึ้น” ลูกา 18:14 {COL 163.2}
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บทท่ี 13 “พระเจ้าจะไม่ประทานความ
ยตุธิรรมแก่คนทีพ่ระองค์ทรงเลอืกไว้หรอื”
อ้างอิงจาก ลูกา 18:1–8

 พระครสิต์ทรงกล่าวถงึช่วงเวลาก่อนการเสด็จมาคร้ังท่ีสองของพระองค์ 

และภัยอันน่ากลัวที่บรรดาผู้ติดตามของพระองค์จะต้องประสบ เม่ือทรง 

ค�านึงถึงช่วงเวลาพิเศษนี้ พระองค์ทรงบรรยายอุปมา “เพื่อสอนว่าเขาท้ัง 

หลายควรอธิษฐานอยู่เสมอและไม่อ่อนระอาใจ” ลูกา 18:1 {COL 164.1} 

 พระองค์ตรัสว่า “ในเมืองหนึ่งมีผู้พิพากษาอยู่คนหนึ่ง เป็นคนท่ีไม่

เกรงกลัวพระเจ้าและไม่เห็นแก่มนุษย์ด้วย ในเมืองนั้นมีหญิงม่ายคนหนึ่งมา

หาท่านพูดว่า ขอให้ความยุติธรรมแก่ดิฉันในการสู้ความเถิด แต่ผู้พิพากษา

คนน้ันไม่ยอมท�าจนเวลาผ่านไปนาน แต่ภายหลังเขานึกในใจว่า แม้ว่าข้าจะ

ไม่เกรงกลัวพระเจ้าและไม่เห็นแก่มนุษย์ แต่เพราะแม่ม่ายคนนี้มาท�าให้ข้า
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ล�าบาก ข้าจะให้ความยุติธรรมแก่นาง เพื่อไม่ให้นางมารบกวนให้ร�าคาญใจ

บ่อยๆ และองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า จงฟังค�าที่ผู ้พิพากษาอธรรมคนนี ้

ได้พูด พระเจ้าจะไม่ประทานความยุติธรรมแก่คนที่พระองค์ทรงเลือกไว้ คือ

พวกท่ีร้องถึงพระองค์ท้ังกลางวันกลางคืนหรือ พระองค์จะทรงอดทนได้หรือ 

เราบอกพวกท่านว่าพระองค์จะประทานความยุติธรรมแก่พวกเขาโดยเร็ว”  

ลูกา 18:6  {COL 164.2} 

 ผู้พพิากษาท่ีกล่าวไว้ในทีน่ีเ้ป็นผูท่ี้ไม่เหน็แก่สิทธขิองผูอ่ื้นหรือสงสาร

ผู้ท่ีตกทุกข์ หญิงม่ายที่ไปร้องขออย่างไม่หยุดหย่อนได้รับการปฏิเสธอย่าง 

แข็งขัน นางไปหาเขาคร้ังแล้วครั้งเล่าโดยได้รับแต่การดูถูกเหยียดหยาม 

และไล่ออกไปจากบัลลังก์ ผู้พิพากษาทราบดีว่าคดีของนางถูกต้องและเขา

จัดการท�าให้เธอโล่งอกได้ทันที แต่เขาก็ไม่ยอมท�า เขาต้องการแสดงอ�านาจ

การชี้ขาดของเขา และการท่ีนางมาขอและร้องเรียนและอ้อนวอนและไม่ได้ 

ผลนั้นท�าให้เขามีความพึงพอใจ แต่นางก็ไม่ยอมหยุดหรือท้อถอย โดย 

หารู ้ไม่ว ่าผู ้พิพากษาคนนี้ไม่สนใจและเป็นคนใจแข็งกระด้าง เธอเฝ้า 

ร้องเรียนผู้พิพากษาจนกระทั่งผู้พิพากษายอมช่วยคดีของเธอ เขาจึงพูดว่า 

“แม้ว่าข้าจะไม่เกรงกลัวพระเจ้าและไม่เห็นแก่มนุษย์ แต่เพราะแม่ม่าย 

คนนี้มาท�าให้ข้าล�าบาก ข้าจะให้ความยุติธรรมแก่นางเพื่อไม่ให้นางมา 

รบกวนให้ร�าคาญใจบ่อยๆ” ลูกา 18:4, 5 เพื่อเป็นการรักษาชื่อเสียงของ 

ตนเอง เพื่อหลีกเล่ียงไม่ให้สาธารณชนทราบถึงการพิพากษาอย่างล�าเอียง 

และไม่เป็นธรรม เขาก็ให้ความยุตธิรรมแก่หญิงทีเ่รียกร้องอย่างไม่หยุดหย่อน 

คนนี้ {COL 164.3} 

 “องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า จงฟังค�าท่ีผู้พิพากษาอธรรมคนนี้ได้พูด 

พระเจ้าจะไม่ประทานความยุติธรรมแก่คนท่ีพระองค์ได้ทรงเลือกไว้ คือ 

พวกท่ีร้องถึงพระองค์ท้ังกลางวันกลางคืนหรือ พระองค์จะทรงอดทนได้หรือ 

เราบอกพวกท่านว่าพระองค์จะประทานความยุติธรรมแก่พวกเขาโดยเร็ว”  

ในทีน้ี่พระครสิต์ทรงขีดเส้นแบ่งความแตกต่างอย่างเด่นชัดระหว่างผูพ้พิากษา

อธรรมและพระเจ้า ผู้พิพากษาสนองตอบค�าร้องขอของหญิงม่ายด้วยความ

เห็นแก่ตัวเท่าน้ัน เพื่อท่ีเขาจะไม่ถูกรบเร้า เขาไม่มีความสงสารหรือความ 
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เห็นอกเห็นใจต่อนางเลย ความทุกข์ล�าบากของหญิงผู้นี้ไม่ได้มีความหมาย

ใดๆ ต่อเขา ส�าหรับท่าทีของพระเจ้าที่ปฏิบัติต่อผู้ท่ีแสวงหาพระองค์นั้นมี 

ความแตกต่างมากเพียงไร การร้องเรียนของผู้ขัดสนและทุกข์โศกนั้น 

พระเจ้าทรงสนพระทยัด้วยความกรณุาอนัล้นเหลือของพระองค์ {COL 165.1} 

 หญิงท่ีมาร้องขอผู้พิพากษาเพื่อความยุติธรรมนั้นสูญเสียสามีไป 

เพราะความตาย นางยากจนและขาดมิตร นางไม่มีทรัพย์สินใดๆ ท่ีจะมา 

ช่วยกอบกู้ชีวิตในอนาคตของตนเอง มนุษย์ก็เป็นเหมือนหญิงคนนี้ บาป 

ท�าให้เขาสูญเสียความสัมพันธ์กับพระเจ้า เขาแสวงหาความรอดด้วยตนเอง 

ไม่ได้ แต่ในพระคริสต์ เราถูกน�าให้เข้ามาใกล้พระบิดา ผู้ที่พระเจ้าทรง 

เลือกสรรเป็นที่รักยิ่งดังดวงใจของพระองค์ พวกเขาคือผู้ที่พระองค์ทรงเรียก

ให้ออกจากความมืดเพื่อเข้าไปยังแสงสว่างอันอัศจรรย์ เพื่อถวายสรรเสริญ 

พระองค์ เพื่อให้ส่องสว่างในที่มืดของโลก ผู้พิพากษาอธรรมไม่มีความใส่ใจ

เป็นพิเศษใดเลยที่จะช่วยหญิงม่ายคนนี้ท่ีเฝ้ารบเร้าให้เขาช่วยเธอออกจาก

ความทุกข์ ถึงกระนั้นก็ตามเพื่อจะให้ตนหลุดพ้นจากการร้องขอที่น่าสงสาร 

เขารับฟังค�าขอของนางและช่วยนางจากความทุกข์ยาก แต่พระเจ้าทรงรัก 

บุตรทั้งหลายของพระองค์ด้วยความรักที่ไม่มีขอบเขตจ�ากัด ส�าหรับพระองค์  

คริสตจักรบนโลกนี้เป็นที่รักยิ่งของพระองค์ {COL 165.2} 

 “เพราะว่าส่วนของพระยาห์เวห์คือประชากรของพระองค์ ยาโคบ 

เป็นส่วนมรดกของพระองค์ พระองค์ทรงพบเขาในแผ่นดินทุรกันดาร ใน 

ที่ร้างเปล่าวังเวง พระองค์ทรงโอบล้อมเขาและทรงดูแลเขา ทรงรักษาเขาไว ้

ดังแก้วพระเนตรของพระองค์” เฉลยธรรมบัญญัติ 32:9,10 “พระยาห์เวห ์

จอมทัพจึงตรัสกับประชาชาติที่ปล้นเจ้าดังนี้ เม่ือพระสิริใช้ข้าพเจ้าให้ไป  

ผู้ใดได้แตะต้องเจ้าก็ได้แตะต้องแก้วพระเนตรของพระองค”์ เศคาริยาห์ 2:8 

 ค�าอธษิฐานของหญิงม่าย “ขอให้ความยุตธิรรมแก่ดิฉนัในการสูค้วาม

เถิด” เป็นตัวอย่างค�าอธิษฐานของบุตรพระเจ้า ซาตานเป็นศัตรูยิ่งใหญ่ของ

พวกเขา มารเป็น “ผูก้ล่าวหาพวกเขาเฉพาะพระพกัตร์พระเจ้าของเราทัง้กลาง

วันและกลางคืน” วิวรณ์ 12:10 มารท�างานอย่างต่อเนื่องเพื่อแจ้งเร่ืองเท็จ 

และกล่าวร้ายและหลอกลวงและท�าลายประชากรของพระเจ้า และเพื่อเป็น 
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การช่วยให้หลุดพ้นจากอ�านาจของซาตานและพรรคพวกของมัน พระคริสต์

ทรงใช้อุปมานี้สอนสาวกให้อธิษฐาน  {COL 166.2} 

 เราเห็นภาพของงานการกล่าวร้ายของซาตานในค�าพยากรณ์ของ 

เศคาริยาห์และพระราชกิจของพระคริสต์ในการต่อต้านศตัรูของประชากรของ

พระองค์ ผู้เผยพระวจนะกล่าวว่า “ทูตสวรรค์ได้แสดงให้ข้าพเจ้าเห็นโยซูวา

มหาปุโรหิตซึ่งยืนอยู่หน้าทูตสวรรค์ของพระยาห์เวห์และซาตานยืนอยู่ข้าง 

ขวามือของท่าน จะฟ้องท่านและพระยาห์เวห์ตรัสกับซาตานว่า โอ ซาตาน  

พระยาห์เวห์ทรงว่ากล่าวเจ้าเถอะ พระยาห์เวห์ผูท้รงเลือกสรรกรงุเยซซูาเลม็

ทรงว่ากล่าวเจ้า น่ีเป็นดุ้นฟืนท่ีฉวยออกมาจากไฟไม่ใช่หรือ โยซูวาสวมเสื้อ

ต�าแหน่งสกปรกยืนอยู่หน้าทูตสวรรค”์ เศคาริยาห์ 3:1-3 {COL 166.3} 

 ในท่ีนี้เปรียบประชากรของพระเจ้าเหมือนจ�าเลยในคดีศาล โยซูวา 

ในฐานะปุโรหิตใหญ่ ก�าลังแสวงหาพระพรส�าหรับประชาชนของเขา ซึ่งตก 

อยู่ในความทุกข์ยากใหญ่หลวง ในขณะที่เขาร้องทูลขอต่อพระพักตร์พระเจ้า

นั้น ซาตานก�าลังยืนอยู่ขวามือคอยท�าตัวเป็นศัตรู มันกล่าวหาบุตรท้ังหลาย

ของพระเจ้าและคอยท�าให้คดีของคนเหล่านี้ดูเลวร้ายท่ีสุดเท่าท่ีจะท�าได้ มัน

เสนอการกระท�าอนัชัว่ช้าและต�าหนเิขาต่อพระพกัตร์พระเป็นเจ้า มันเปิดเผย

ความผิดและความล้มเหลวของพวกเขา โดยหวังว่าเม่ือเสนออปุนสิยัของเขา 

เหล่าน้ันต่อสายพระเนตรของพระคริสต์ พระองค์จะไม่ทรงช่วยพวกเขาใน 

ยามทีมี่ความต้องการอย่างมากมายเช่นนี ้โยซวูาเป็นเหมือนตวัแทนประชากร 

ของพระเจ้ายืนอยู่ภายใต้การกล่าวโทษ สวมใส่เสื้อผ้าสกปรก เขาทราบถึง

บาปของผู ้คนของเขาดี เขาถูกกดดันด้วยความผิดหวัง ซาตานก�าลัง 

บีบคั้นจิตวิญญาณเขาด้วยความรู้สึกผิด ท่ีท�าให้เขารู้สึกว่าช่วยตัวเองไม่ได้  

ถึงกระนั้นเขายังยืนอยู่ในฐานะผู้อ้อนวอนทูลขอโดยมีซาตานคอยขัดขวาง 

{COL 166.4}

 งานของซาตานในฐานะของผูก้ล่าวหานัน้เร่ิมขึน้ในสวรรค์ นีเ่ป็นงาน

ของมันบนโลกนี้ตั้งแต่สมัยที่มนุษย์ล้มลงในบาป และในความหมายท่ีพิเศษ

แล้ว จะเป็นงานของมันเมื่อยิ่งเข้าใกล้เวลาสิ้นสุดของประวัติศาสตร์โลก มันก็

จะท�างานอย่างเอาจริงเอาจังมากย่ิงขึ้นเพื่อการหลอกลวงและการท�าลาย  
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มารโกรธเม่ือเหน็คนใดคนหนึง่ในโลกนีแ้ม้จะอ่อนแอและมีบาปหนาก็ยังเคารพ

พระบัญญัติของพระยาห์เวห์ มันมุ่งม่ันไม่ให้พวกเขาเช่ือฟังพระเจ้า มัน 

ปรีดาในความไม่คู่ควรของคนเหล่านี้ และมีกลวิธีท่ีเตรียมพร้อมไว้ส�าหรับ 

จิตวิญญาณทุกดวง เพื่อทุกคนจะติดกับดักและแยกตัวห่างออกไปจาก 

พระเจ้า มารหาทางกล่าวหาและต�าหนพิระเจ้าและทกุคนท่ีพยายามต่อสู้เพือ่

ท�าให้พระประสงค์แห่งความเมตตาและความรัก ความกรุณาและการอภัย 

ของพระองค์ส�าเร็จ {COL 167.1} 

 การแสดงออกซึง่อ�านาจของพระเจ้าทกุอย่างเพือ่ประชากรของพระองค์

น้ันจะไปปลุกความเป็นศัตรูของซาตาน ทุกครั้งที่พระเจ้าทรงท�างานเพื่อ 

คนเหล่านี้ซาตานพร้อมด้วยทูตทั้งหลายของมันจะท�างานด้วยความแข็งขัน 

ท่ีเพิ่มขึ้นเพื่อการท�าลาย มารริษยาต่อคนท่ียึดพระคริสต์เป็นผู้เสริมก�าลัง  

มันมุ่งเป้ายุยงส่งเสริมความชั่วร้าย และเม่ือมันท�าได้ส�าเร็จมันก็จะโยนความ

ผิดนั้นให้แก่คนที่มันหลอกลวง มารชี้ไปยังเสื้อผ้าสกปรกของพวกเขาหรือ

อุปนิสัยที่บกพร่อง มันเสนอความอ่อนแอและความโง่ของพวกเขา บาปของ

การไม่ซาบซึ้งในพระคุณ การกระท�าที่ไม่เหมือนพระคริสต์ซึ่งเป็นการไม ่

ถวายเกยีรตแิด่พระผูช่้วยของพวกเขา สิง่ทัง้หมดนีซ้าตานน�ามาชีเ้พือ่พสิจูน์

ว่าการท�าลายคนเหล่านีข้องมันเป็นส่ิงท่ีถกูต้อง มารพยายามท�าให้จติวญิญาณ

ของพวกเขาตกอยู่ในสภาพความหวาดกลัวด้วยให้พวกเขาคิดว่าเรื่องของ 

พวกเขาส้ินหวัง รอยเปื้อนของความผิดไม่อาจที่จะล้างออกได้ มันหวังท่ีจะ 

ท�าลายความเชื่อของพวกเขาเพื่อให้ยอมต่อการทดลองของมันอย่างส้ินเชิง 

และหันพวกเขาให้ออกไปจากการจงรักภักดีต่อพระเจ้า {COL 168.1} 

 ประชากรของพระเจ้าไม่อาจจะตอบข้อกล่าวหาของซาตานด้วยตนเอง 

ขณะท่ีพวกเขามองสภาพตนเองก็พร้อมทีจ่ะท้อแท้ใจ แต่พวกเขาอทุธรณ์ต่อ

พระผู้ทรงเป็นทนาย ทูลขอความดีของพระผู้ช่วย พระเจ้า “ทรงเป็นผู้ชอบ

ธรรม และทรงให้ผู้ที่เชื่อในพระเยซูเป็นผู้ชอบธรรมด้วย” โรม 3:26 บุตรทั้ง

หลายของพระเป็นเจ้าร้องทูลพระองค์ด้วยความเชือ่ม่ันเพือ่หยุดการกล่าวหา

ของซาตานให้เงียบเสียงลง และท�าให้แผนการของมารเงียบหายไป พวกเขา

อธิษฐานว่า “ขอให้ความยุติธรรมแก่ดิฉันในการสู้ความเถิด” และด้วยอ�านาจ
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การโต้แย้งของไม้กางเขน พระคริสต์ทรงหยุดผู้กล่าวหาท่ีบังอาจผู้นี้ให้เงียบ 

{COL 168.2} 

 “พระยาห์เวห์ตรัสกับซาตานว่า โอ ซาตาน พระยาห์เวห์ทรงว่ากล่าว

เจ้าเถอะ พระยาห์เวห์ผู้ทรงเลือกสรรกรุงเยซูซาเล็มทรงว่ากล่าวเจ้า นี่เป็น 

ดุ้นฟืนทีฉ่วยออกมาจากไฟไม่ใช่หรอื ” เม่ือซาตานพยายามครอบง�าประชากร

ของพระเจ้าด้วยความมืดและท�าลายพวกเขา พระคริสต์ก็ทรงขัดขวาง ถึง 

แม้พวกเขาท�าบาป พระคริสต์ก็ทรงรับความผิดบาปนั้นไปไว้ในจิตวิญญาณ

ของพระองค์เอง พระองค์ทรงแย่งชิงเผ่าพันธุ์นี้ไว้เหมือนการดึงเอาดุ้นฟืน 

ออกจากไฟ พระองค์ทรงเชือ่มโยงพระองค์กบัมวลมนุษย์ด้วยสภาพความเป็น

มนุษย์ของพระองค์ ในขณะเดียวกันโดยสภาพความเป็นพระเจ้า พระองค์ก็

ทรงเป็นอนัหนึง่อนัเดียวกบัพระเจ้า ความช่วยเหลือเข้ามาใกล้จนจติวิญญาณ

ที่ก�าลังพินาศสามารถเอื้อมถึง ศัตรูถูกปราบ {COL 169.1} 

 “โยซวูาสวมเส้ือต�าแหน่งสกปรกยนือยู่หน้าทตูสวรรค์ และทูตสวรรค์

บอกพวกท่ียนือยูข้่างหน้าท่านว่า จงเปล้ืองเสือ้ต�าแหน่งท่ีสกปรกออกจากเขา

เสีย และทูตสวรรค์พูดกับท่านว่า นี่แน่ะ เราได้เอาความผิดบาปออกไปเสีย

จากเจ้าแล้ว และเราจะประดับตัวเจ้าด้วยเสื้อผ้าดีๆ และข้าพเจ้าว่า จงให้เขา

เอาผ้าสะอาดมาโพกศรีษะของท่าน เขาจงึโพกผ้าสะอาดและสวมเส้ือต�าแหน่ง

ให้ท่าน” จากน้ันโดยอ�านาจจากพระเป็นเจ้า ทูตสวรรค์ให้ค�าปฏิญาณอัน

ศักดิ์สิทธิ์แก่โยซูวาผู้เป็นตัวแทนประชากรของของพระเจ้าว่า “ถ้าเจ้าด�าเนิน

ตามมรรคาของเราและรักษาค�าก�าชับของเรา เจ้าจะได้ปกครองนิเวศของเรา

และดูแลบรเิวณของเรา และเราจะให้เจ้ามีสิทธิทีจ่ะเขา้ไปท่ามกลางผู้ทีย่ืนอยู่

ที่นี่” แม้อยู่ท่ามกลางทูตสวรรค์ที่ล้อมรอบพระที่นั่งของพระเจ้า เศคาริยาห์ 

3:3-7 {COL 169.2} 

 พระคริสต์ไม่ได้ทรงหนัไปจากผูท่ี้พระองค์ทรงรัก โดยไม่ทรงค�านงึถงึ

ความบกพร่องของประชากรของพระเจ้า พระองค์ทรงมีอ�านาจเปลี่ยนเครื่อง

แต่งกายของเขาเหล่านี้ พระองค์ทรงน�าเครื่องแต่งกายที่สกปรกออกไป ทรง

สวมเส้ือแห่งความชอบธรรมของพระองค์ให้แก่ผู้ที่เชื่อและกลับใจ และทรง

เขียนค�าอภัยข้างชื่อของพวกเขาในหนังสือบันทึกของสวรรค์ พระองค์ทรง
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ยอมรับพวกเขาเป็นของพระองค์ต่อจกัรวาลแห่งสวรรค์ ซาตานผูเ้ป็นศตัรูนัน้

เป็นผู้กล่าวหาและผู้หลอกลวง พระเจ้าประทานความยุติธรรมแก่ผู้เลือกสรร

ของพระองค์เอง {COL 169.3} 

 ค�าอธษิฐาน “ขอให้ความยุตธิรรมแก่ดิฉนัในการสูค้วามเถดิ” ไม่เพยีง

แต่ชีถ้งึตวัซาตาน แต่ยงัชีไ้ปถงึตวัแทนทีม่ารใช้เป็นเคร่ืองมือในการหลอกลวง 

ในการล่อลวงและในการท�าลายประชากรของพระเจ้า ผู้ที่ตัดสินใจเชื่อฟัง 

พระบัญญัติของพระเจ้าจะมีความเข้าใจโดยผ่านประสบการณ์ว่าพวกเขามี

ศัตรูท่ีถูกควบคุมโดยอ�านาจจากเบ้ืองล่าง ศัตรูเหล่านี้ต่อต้านพระคริสต์ทุก 

ย่างก้าวด้วยความตั้งใจและสม�่าเสมอเพียงใด ไม่มีมนุษย์คนไหนรู้ได้ สาวก

ของพระคริสต์ก็เหมือนกับพระอาจารย์ที่ถูกล่อลวงอย่างต่อเนื่องเช่นกัน  

{COL 170.1} 

 พระคมัภร์ีบรรยายถงึสภาพของโลกในช่วงเวลาก่อนการเสด็จมาครัง้

ที่สองของพระคริสต์ อัครสาวกยากอบวาดภาพของการโลภและการกดขี่ที่มี 

อยู่ว่า “ฟังให้ดีนะ พวกคนม่ังมี…ท่านสะสมสมบัติไว้ส�าหรับวาระสุดท้าย  

นี่แน่ะ ค่าจ้างของคนเหล่านั้นที่เก่ียวข้าวในนาของพวกท่านท่ีท่านฉ้อโกงไว้ 

นั้นก็ฟ้องร้องขึ้น และเสียงร้องทุกข์ของคนงานเหล่านั้นที่เกี่ยวข้าวก็ดังไปถึง 

พระกรรณขององค์พระผู้เป็นเจ้าจอมทัพแล้ว ท่านทั้งหลายมีชีวิตอยู่ในโลก 

อย่างฟุ่มเฟือยและปล่อยตัว ท้ังยังบ�ารุงบ�าเรอจิตใจของท่านไว้เพื่อรอวันถูก 

ฆ่า พวกท่านตัดสินลงโทษและฆ่าคนชอบธรรม และเขาก็ไม่ได้ต่อต้านท่าน”  

ยากอบ 5:1-6 นี่คือภาพที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้ โดยการกดขี่และการเคี่ยวเข็ญ 

ทุกรูปแบบ มนุษย์กองสมบัติไว้มหาศาล ในขณะที่เสียงร้องของเพื่อนมนุษย ์

ผู้หิวโหยขึ้นไปยังพระเจ้า {COL 170.2} 

 “ความยุติธรรมก็หันกลับและความชอบธรรมก็ยืนอยู่แต่ไกลเพราะ

ความจริงล้มเสียท่ีลานเมือง และความเที่ยงตรงเข้าไปไม่ได้ ความจริงขาด 

หายไปและผู้พรากจากความชั่วก็ท�าให้ตัวเองถูกปล้น” อิสยาห์ 59:14, 15  

สิ่งเหล่านี้เกิดข้ึนตามนี้ในชีวิตของพระคริสต์บนโลก พระองค์ทรงภักดีต่อ 

พระบัญญัติของพระเจ้า ไม่ทรงค�านึงถึงประเพณีและกฎระเบียบของมนุษย์

ซึ่งถูกยกชูขึ้นมาแทน ด้วยเหตุนี้เองพระองค์จึงถูกเกลียดชังและถูกข่มเหง 
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ประวัติศาสตร์นี้เกิดขึ้นซ�้าอีก กฎและประเพณีนิยมของมนุษย์ถูกยกชูขึ้น 

เหนือพระบัญญัติของพระเจ้าและผู้ที่สัตย์ซื่อต่อพระบัญญัติของพระเจ้า 

ได้รับความทุกข์ด้วยการติเตียนและการข่มเหง เนื่องจากความซื่อสัตย์ของ

พระคริสต์ที่มีต่อพระเจ้า พระองค์ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ท�าลายวันสะบาโตและ

หมิ่นประมาทพระเจ้า พระองค์ทรงถูกตราหน้าว่าถูกผีสิงและถูกเรียกว่าเป็น 

เบเอลเซบูล ผู้ติดตามของพระคริสต์จะถูกกล่าวหาและใส่ความในลักษณะ 

เดียวกัน ฉะนัน้ซาตานหวงัทีจ่ะน�าพวกเขาให้ท�าบาปและท�าให้เกียรตยิศของ

พระเจ้าเสื่อมเสียไป {COL 170.3} 

 จากลักษณะของผู้พิพากษาในอุปมา ผู้ที่ไม่ย�าเกรงพระเจ้าหรือเห็น

แก่เพื่อนมนุษย์นั้น พระคริสต์ทรงแสดงให้เห็นถึงลักษณะและการตัดสิน 

ของการพิพากษาของสมัยนั้น และอีกไม่นานพวกเขาจะเป็นพยานในการ

พิพากษาพระองค์ พระองค์ทรงประสงค์ให้ประชากรของพระองค์ทุกยุคสมัย

ตระหนกัว่าในวนัแห่งความทุกข์ยากนัน้พวกเขาจะพึง่ผู้ปกครองหรือผูพ้พิากษา

ได้มากน้อยเพยีงใด บ่อยคร้ังผูท้ีพ่ระเจ้าทรงเลือกสรรไว้แล้วนัน้จะต้องยนืต่อ

หน้าเจ้าหน้าทีข่องทางการผูซ้ึง่ไม่ได้ใช้พระธรรมของพระเจ้าเป็นเคร่ืองน�าทาง

และเป็นท่ีปรึกษา แต่ปฏิบัติตามแรงกระตุ้นของความนึกคิดที่ไม่ได้รับการ

ช�าระและไร้กฎเกณฑ์ {COL 171.1} 

 ในอุปมาของผู้พิพากษาอยุติธรรม พระคริสต์ทรงแสดงให้เห็นถึง

แนวทางท่ีเราควรปฏิบัต ิ“พระเจ้าจะไม่ประทานความยุตธิรรมแก่คนทีพ่ระองค์

ทรงเลือกไว้ คือพวกท่ีร้องถงึพระองค์ทัง้กลางวนักลางคนืหรือ” ลกูา 18:7 พระ

คริสต์ผู้ทรงเป็นแบบอย่างของเราไม่ได้ทรงกระท�าการใดๆ เพือ่พสูิจน์พระองค์

เองหรือช่วยตัวเอง พระองค์ทรงมอบภาระไว้กับพระเจ้า ฉะนั้นผู้ติดตามของ

พระองค์จึงไม่ควรกล่าวโทษหรือติเตียนหรือพยายามใช้ก�าลังเพื่อช่วยตัวเอง

ให้รอดพ้น {COL 171.2} 

 เม่ือการทดลองเกิดข้ึนท่ีดูเหมือนไม่อาจจะอธิบายได้ เราไม่ควรปล่อย

ให้สันติสุขของเราถูกท�าลาย ไม่ว่าเราจะได้รับการปฏิบัติอย่างไม่ยุติธรรม 

เพียงใด อย่าปล่อยให้เกิดโทสะ ด้วยการปล่อยตัวให้หมกมุ่นอยู่ในวิญญาณ

แห่งการแก้แค้น เราจะท�าลายตัวของเราเอง เราท�าลายความวางใจของเรา 
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ในพระเจ้าและท�าให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เศร้าพระทัย ท่ีข้างตัวเรามีพยานผู้

หนึ่ง เป็นผู้สื่อข่าวชาวสวรรค์ผู้จะยกชูธงขึ้นให้เราต่อต้านศัตรู ท่านจะปกปิด

เราไว้ด้วยแสงสว่างของดวงอาทิตย์แห่งความชอบธรรม เลยจากนีไ้ป ซาตาน 

บุกผ่านไปไม่ได้ มันก้าวข้ามเกราะของแสงบริสุทธิ์ไม่ได้ {COL 171.3} 

 ในขณะทีโ่ลกก�าลงัมุง่หน้าไปสูค่วามชัว่ร้าย อย่าให้ผูใ้ดคอยปลอบใจ

ตัวเองว่าเราจะไม่พบกับความทุกข์ยาก แต่ความทุกข์ยากเหล่านี้แหละท่ีจะ

น�าเราเข้าไปอยู่เบ้ืองพระที่นั่งของพระผู้สูงสุด เราแสวงหาค�าปรึกษาจาก

พระองค์ผู้ทรงกอปรด้วยพระปัญญาอันไม่มีขอบเขตจ�ากัดได้ {COL 172.1} 

 พระยาห์เวห์ตรัสว่า “จงร้องทูลเราในวันยากล�าบาก” สดุดี 50:15 

พระองค์ทรงเชื้อเชิญเราให้ทูลต่อพระองค์ในเร่ืองความทุกข์ยากสับสน สิ่งท่ี

จ�าเป็นและความต้องการของเราท่ีจะให้พระองค์ช่วยเรา พระองค์ตรัสส่ังให้

ขะมักเขม้นอธิษฐาน ในทันทีที่ความยากล�าบากเกิดขึ้น เราจะต้องเสนอ 

ค�าอ้อนวอนท่ีจริงใจและร้อนรนต่อพระองค์ ด้วยค�าอธิษฐานที่เร่งด่วน เรา

แสดงออกให้เห็นถึงการไว้วางใจอย่างมั่นคงของเราที่มีต่อพระเจ้า ความรู้สึก

ถึงความต้องการของเราจะน�าเราไปสู่การอธิษฐานด้วยความจริงใจและพระ

บิดาผู้สถิตบนสวรรค์จะทรงตอบสนองต่อการวิงวอนของเรา {COL 172.2}

 บ่อยครั้งผู้ที่ตกลงสู่ความทุกข์ยากจากการต�าหนิติเตียนหรือกดขี่

ข่มเหงเพราะความเชื่อ ถูกทดลองให้คิดเอาเองว่าพระเจ้าละท้ิงพวกเขาเสีย

แล้ว ในสายตาของมนุษย์คนเหล่านี้เป็นคนกลุ่มน้อย จากรูปการภายนอก 

แล้วศัตรูของพวกเขาได้รับชัยชนะ แต่อย่าให้พวกเขาคิดผิดเช่นนี้ พระองค์

ผู้ทรงทนทกุข์เพือ่ทกุคนและเป็นผูท้รงแบกความโศกเศร้าและความทกุข์ยาก

ไม่ทรงทอดทิ้งพวกเขาเลย {COL 172.3} 

 บุตรท้ังหลายของพระเจ้าไม่ได้ถูกทอดทิ้งให้อยู่โดดเด่ียวโดยไม่มี 

ส่ิงปกป้อง ค�าอธิษฐานท�าให้พระกรของพระผู้ทรงฤทธานุภาพอันไม่จ�ากัด

เคล่ือนไหวเพื่อคุ้มครอง ค�าอธิษฐาน “พิชิตอาณาจักรต่างๆ ปกครองด้วย 

ความเที่ยงธรรม ได้รับสิ่งต่างๆ ที่ทรงสัญญาไว้ ได้ปิดปากสิงโต ได้ดับไฟที่

ไหม้อย่างรุนแรง” เมื่อเราฟังเรื่องของผู้ที่ยอมพลีชีพเพื่อความเชื่อแล้ว เราจะ

เข้าใจว่าส่ิงเหล่านีห้มายความว่าอะไรจนท�าให้ “มีก�าลังมากในการท�าสงคราม 
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ได้ตีกองทัพประเทศอื่นๆ แตกพ่ายไป” ฮีบรู 11:33, 34 {COL 172.4}

 หากเรามอบถวายชีวิตเพื่อรับใช้พระองค์ เราจะไม่ตกอยู่ในสภาพ 

ที่พระเจ้าไม่ได้ทรงจัดเตรียมให้ ไม่ว่าสภาพการณ์ของเราจะเป็นอย่างไร เรา

มีพระผู้ทรงน�าทางเรา ไม่ว่าความกังวลของเราเป็นเช่นไร เรามีพระผู้ทรง

ปรึกษาที่ไม่แปรเปลี่ยน ไม่ว่าความโศกเศร้า ความเสียใจ ความเหงาของเรา

เป็นเช่นไร เรามีพระผู้ทรงเป็นสหายที่เห็นใจ แม้ในความรู้เท่าไม่ถึงการณ ์

เราท�าผิดไป พระคริสต์ไม่ทรงละท้ิงเรา เราจะได้ยินพระสุรเสียงอันใสและ

ชัดเจนตรัสว่า “เราเป็นทางนั้น เป็นความจริง และเป็นชีวิต” ยอห์น 14:6  

“ท่านจะช่วยกู้คนขัดสนผู้ทูลขอความช่วยเหลือ ช่วยกู้คนยากจน และคนที่ 

ไร้ผู้อุปถัมภ”์ สดุดี 72:12 {COL 173.1}

 พระยาห์เวห์ทรงประกาศว่า พระองค์ทรงได้รับเกียรติจากผู้ที่เข้ามา

ใกล้พระองค์ ผู้ที่รับใช้พระองค์อย่างสัตย์ซื่อ “พระองค์จะทรงพิทักษ์ผู้มีใจ 

แน่วแน่ไว้ในสวัสดิภาพที่สมบูรณ์เพราะเขาวางใจในพระองค์” อิสยาห์ 26:3 

พระกรของพระผูท้รงฤทธานภุาพสูงสุดทรงย่ืนออกเพือ่น�าเราก้าวต่อไปเรือ่ยๆ 

พระยาห์เวห์ตรัสว่า จงเดินขึ้นหน้าไป เราจะส่งความช่วยเหลือมาให้เจ้า  

การที่เจ้าขอและได้นั้นก็เพื่อที่นามเราจะได้รับเกียรติยศ เราจะได้รับเกียรติ 

ต่อหน้าผู้ที่คอยจ้องในความล้มเหลวของเจ้า พวกเขาจะเห็นถ้อยค�าของเรา 

รับชัยชนะอย่างมีสง่าราศี “ทุกสิ่งที่ท่านอธิษฐานขอด้วยความเชื่อก็จะได้”  

มัทธิว 21:22 {COL 173.2} 

 ขอให้ทุกคนที่มีความทุกข์ หรือถูกใช้อย่างอยุติธรรม จงร้องทูล 

พระเจ้า หันไปจากคนทั้งหลายที่มีใจแข็งดั่งเหล็ก และเสนอความต้องการแด่

พระผู้ทรงสร้างท่าน ไม่เคยมีผู้ใดเลยที่เข้ามาหาพระองค์ด้วยจิตใจที่โศกเศร้า

จะถูกปฏิเสธ ไม่มีค�าอธษิฐานท่ีจรงิใจจะสญูหายไป ท่ามกลางเพลงสรรเสริญ

ของนกัร้องชาวสวรรค์ทัง้หลาย พระเจ้าทรงสดับเสยีงร้องของมนษุย์ท่ีอ่อนแอ

ที่สุด ความต้องการของจิตใจที่เราเสนอจากภายในห้องมิดชิด ค�าอธิษฐานที่

เราทูลขอไปขณะที่เดินทางและค�าทูลขอของเราไปถึงบัลลังก์ของพระราชา

แห่งจักรวาล ค�าเหล่านั้นหูมนุษย์อาจไม่ได้ยิน แต่ค�าทูลของคนเหล่านั้นจะ 

ไม่จางหายไปหรือสูญหายไปในท่ามกลางการงานในธุรกิจที่ด�าเนินอยู่ ไม่มี 
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สิ่งใดปิดบังความต้องการของจิตวิญญาณ ความต้องการนั้นจะดังขึ้นเหนือ

เสียงวุ่นวายของถนน เหนือความวุ่นวายของฝูงชน ขึ้นไปยังพระราชส�านัก

แห่งสวรรค์ เพราะเราทูลขอต่อพระเจ้าและพระองค์ทรงสดับค�าอธิษฐานของ

เรา {COL 174.1} 

 ท่านที่คิดว่าตนเองเป็นผู้ที่ไร้คุณค่า จงอย่ากลัวที่จะมอบภาระไว้กับ

พระเจ้า เม่ือพระองค์ประทานตวัของพระองค์เองโดยผ่านพระคริสต์เพือ่บาป

ของโลก ก็ทรงสนพระทัยในจิตวิญญาณทุกดวง “พระองค์ผู้ไม่ทรงหวงพระ

บุตรของพระองค์เอง แต่ประทานพระบุตรนั้นเพื่อเราทุกคน ถ้าเช่นนั้น 

พระองค์จะไม่ประทานสิ่งสารพัดให้เราด้วยกันกับพระบุตรนั้นหรือ” โรม  

8:32 พระองค์จะไม่ทรงโปรดประทานพระวจนะแห่งพระกรุณาเพื่อหนุนใจ 

และเสริมก�าลังแก่เราหรือ {COL 174.2} 

 พระคริสต์ไม่ทรงคาดหวังส่ิงใดมากไปกว่าการท่ีจะทรงไถ่มรดกของ

พระองค์จากการครอบง�าของซาตาน แต่ก่อนท่ีเราจะได้รับการปลดปล่อยจาก

อ�านาจของซาตานจากภายนอกนั้น เราจะต้องได้รับการช่วยกู้ออกจากก�าลัง

ของมันจากภายในเสียก่อน พระยาห์เวห์ทรงอนุญาตให้มีการทดลองเพื่อเรา

จะได้รบัการช�าระจากทางโลก จากการเหน็แก่ตวั จากลักษณะอุปนสัิยท่ีหยาบ

กร้านไม่เหมือนพระคริสต์ พระองค์ทรงอนุญาตให้กระแสน�้าแห่งความทุกข์

ยากไหลผ่านจิตวิญญาณของเรา เพื่อให้เรารู้จักพระองค์และพระเยซูคริสต์ผู้

ทีพ่ระองค์ทรงใช้มาเพือ่ให้เรามีความหวงัใจอย่างลึกซึง้ในการช�าระจากมลทิน

และหลุดพ้นจากการทดลอง ให้มีชวีติทีส่ะอาดกว่าเดิม บริสทุธิก์ว่าเดิมและมี

ความสุขมากกว่าเดิม บ่อยคร้ังทีเ่ราเข้าสูเ่ตาไฟแห่งการทดลองด้วยจติวิญญาณ

ท่ีด�ามืดด้วยความเหน็แก่ตวั หากเรามีความอดทนในการทดสอบท่ีโหดร้ายนี้ 

เราจะหลุดพ้นออกมามีชีวิตท่ีสะท้อนพระลักษณะนิสัยของพระองค์ เม่ือพระ

ประสงค์ในความทุกข์ยากสัมฤทธิ์ผล “พระองค์จะทรงให้ความชอบธรรมของ

ท่านปรากฏอย่างความสว่างและให้ความยตุธิรรมของท่านปรากฏอย่างเทีย่ง

วัน” สดุดี 37:6 {COL 174.3}

 หากพระเจ้าจะปฏิเสธไม่ตอบค�าอธษิฐานแก่ประชากรของพระองค์ก็

ไม่ใช่เร่ืองที่ต้องวิตก ภัยอันตรายจะเกิดจากการท้อถอยขณะตกอยู่ในการ
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ทดลองและการล่อลวงเพราะไม่เพียรทนในการอธิษฐาน {COL 175.1} 

 พระผูช่้วยให้รอดทรงส�าแดงความเมตตาต่อหญงิชาวฟีนเีชีย พระทัย

ของพระองค์ทรงเปี่ยมด้วยความเห็นใจต่อความทุกข์ของเธอ พระองค์ทรง

ปรารถนาท่ีจะให้เธอรับความม่ันใจทันทีว่าค�าอธิษฐานของเธอพระองค์ทรง

สดับฟังแล้ว แต่พระองค์มีพระประสงค์ทีจ่ะสอนบทเรียนแก่สาวกท้ังหลายและ

ชั่วเวลาหนึ่งดูเหมือนว่าพระองค์ทรงเพิกเฉยต่อการร้องทูลขอจากจิตใจที่ 

แตกสลายของเธอ เม่ือความเชื่อเธอได้เปิดเผยออกมา พระองค์ตรัสค�า 

เยินยอและให้เธอจากไปด้วยความหวังอันมีค่าตามที่ขอ สาวกไม่เคยลืมบท

เรียนนี้และบันทึกไว้เพื่อให้เห็นถึงผลของการอธิษฐานอย่างไม่หยุดหย่อน 

{COL 175.2} 

 พระคริสต์เองทรงเป็นผูท้ีใ่ส่ความเพยีรไว้ในจติใจของคุณแม่ ผูไ้ม่ยอม

ท้อถอย พระคริสต์เองทรงเป็นผู้ประทานความกล้าหาญและความตั้งใจแก่

หญิงม่ายในการเข้ามาหาผูพ้พิากษา เม่ือหลายศตวรรษก่อนในการปล�า้สู้อย่าง

ลึกลับท่ีริมฝั่งแม่น�้ายับบอก พระคริสต์เองทรงเป็นผู้ดลใจยาโคบด้วยความ 

เชือ่ท่ีเพยีรพยายามเช่นเดียวกัน และความไว้วางใจทีพ่ระองค์เองทรงปลกูฝัง

ไว้นั้น พระองค์ไม่ได้ละเลยที่จะตอบแทน {COL 175.3} 

 พระองค์ผูป้ระทบัอยู่ในพลับพลาแห่งสวรรค์ทรงพพิากษาด้วยความ

ชอบธรรม พระองค์ทรงพอพระทัยในประชากรท้ังหลายของพระองค์ท่ีต้อง

ด้ินรนต่อสู้กับการทดลองในโลกแห่งบาปมากย่ิงกว่าหมู่ทูตสวรรค์ท่ีล้อมรอบ

พระที่นั่งของพระองค์ {COL 176.1} 

 ณ จุดเล็กๆ นี้ของโลก ทั่วทั้งจักรวาลแสดงออกถึงความสนใจอันยิ่ง

ใหญ่ เพราะพระครสิต์ทรงช�าระค่าไถ่ด้วยราคาอนัประเมินค่าไม่ได้เพือ่แลกจติ

วิญญาณที่อาศัยอยู่ในท่ีนี้ พระผู้ไถ่ของโลกทรงเชื่อมโยงโลกกับสวรรค์ด้วย

สายเชื่อมของชาวสวรรค์ เพราะผู้ท่ีได้รับการไถ่ของพระเจ้าอยู่ท่ีนี่ ชาว 

สวรรค์ยังคงเยีย่มเยียนโลกเหมือนคร้ังสมัยท่ีมาด�าเนนิและสนทนากับอบัราฮมั 

และโมเสส ท่ามกลางกิจกรรมอนัวุน่วายสบัสนของเมืองใหญ่ ท่ามกลางฝงูชน

ที่แออัดบนทางหลวงและศูนย์กลางธุรกิจ ท่ีๆ ซึ่งตั้งแต่เช้าจรดเย็น ผู้คน 

เหล่านั้นมีชีวิตท�าธุรกิจและดูกีฬาและสนุกสนานกับสิ่งบันเทิงเหมือนกับว่า
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ทั้งหมดนี้คือชีวิต มีคนน้อยนักที่จะไตร่ตรองถึงความจริงที่ไม่อาจมองเห็นได้ 

แม้แต่ท่ีนี่สวรรค์ยังเฝ้ามองดูและมีเหล่าผู ้บริสุทธิ์เฝ้าสังเกต มีผู ้แทนท่ี 

ตาเปล่ามองไม่เห็นคอยสังเกตทุกค�าพูดและการกระท�าทุกอย่างของมนุษย์  

ในทุกการชุมนุมทางธุรกิจและการบันเทิง ในทุกสถานท่ีนมัสการจะมีผู้ฟัง 

เป็นจ�านวนมากเกินกว่าที่ตาเปล่าจะมองเห็น บางคร้ังชาวสวรรค์รูดม่านซึ่ง

บดบังโลกอีกโลกทีต่ามนษุย์มองไม่เหน็ออกเพือ่ให้ความคิดหนัเหออกจากการ

เร่งรัดและเร่งรีบของชีวิต มาเพื่อไตร่ตรองว่ามีพยานในอีกโลกท่ีมองไม่เห็น

นั้นคอยเฝ้าดูการกระท�าหรือค�าพูดของเรา {COL 176.2} 

 เราต้องท�าความเข้าใจในภารกิจของทูตสวรรค์ผู้มาเยือนให้ดียิ่งขึ้น 

จะเป็นการดีอย่างย่ิงที่จะค�านึงว่าในการงานของเราทุกอย่าง เรามีผู้ร่วมงาน

และมีผู้คอยดูแลเอาใจใส่จากชาวสวรรค์ กองทัพแห่งความสว่างและฤทธิ ์

อ�านาจท่ีตาเปล่ามองไม่เห็นจะอยู่เคียงข้างผู้ที่มีใจอ่อนสุภาพและถ่อม เป็น 

ผูม้ใีจเชือ่และอ้างพระสญัญาของพระเจ้า เครบูและเสราฟมิและทตูสวรรค์ผูม้ี

พละก�าลังยิ่งใหญ่ นับหม่ืนนับแสนยกก�าลังยืนอยู่ท่ีพระหัตถ์ข้างขวาเป็น 

“วญิญาณทีร่บัใช้พระเจ้า ทีท่รงส่งไปปรนนบัิตบิรรดาคนทีจ่ะได้รบัความรอด” 

ฮีบรู 1:14 {COL 176.3}

 ทตูสวรรค์ผูส้ือ่ข่าวเหล่านีจ้ดบันทึกค�าพดูและการกระท�าของบรรดา

บุตรของมนษุย์ การกระท�าอนัโหดร้ายหรืออยุตธิรรมทุกอย่างทีท่�าต่อประชากร

ของพระเจ้า ทุกคนท่ีเป็นต้นเหตุท�าให้เกิดความทุกข์ยากโดยอ�านาจของ 

สมุนชั่วของมารจะถูกจดบันทึกไว้ในสวรรค์ {COL 177.1}

 “พระเจ้าจะไม่ประทานความยุติธรรมแก่คนท่ีพระองค์ทรงเลือกไว้ 

คือพวกท่ีร้องถึงพระองค์ท้ังกลางวันกลางคืนหรือ พระองค์จะทรงอดทนได้

หรือ เราบอกพวกท่านว่า พระองค์จะประทานความยุติธรรมแก่พวกเขา 

โดยเร็ว” ลูกา 18:7, 8 {COL 177.2}

  “อย่าละท้ิงความไว้วางใจของท่าน อันจะน�ามาซึ่งบ�าเหน็จย่ิงใหญ่ 

ท่านทัง้หลายจ�าเป็นต้องมีความทรหดอดทน เพือ่ท่านจะสามารถท�าตามพระทัย

ของพระเจ้าได้ แล้วท่านก็จะได้รับสิ่งที่ทรงสัญญาไว้นั้น เพราะอีกเพียง 

ไม่นาน พระองค์ผู้จะเสด็จมาก็เสด็จมาและจะไม่ทรงชักช้า” ฮีบรู 10:35-37 
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“เพราะฉะนั้น พี่น้องเอ๋ย จงอดทนจนกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จมา ดูซิ 

ชาวนายังรอคอยพืชผลอันล�้าค่าที่จะได้จากแผ่นดิน อดทนรอยคอยจนกว่า 

ฝนต้นฤดูและฝนชุกปลายฤดูจะมา ท่านท้ังหลายก็ต้องอดทนอย่างนั้น จง 

ท�าใจให้ดีไว้ เพราะการเสด็จมาขององค์พระผู ้เป็นเจ้าใกล้เข้ามาแล้ว”  

ยากอบ 5:7, 8 {COL 177.3}

 การอดทนนานของพระเจ้าน่าอัศจรรย์ยิ่งนัก ความยุติธรรมรอคอย

มานานแล้ว ในขณะทียั่งร้องขอให้คนบาปรับความเมตตา แต่ “ความชอบธรรม

และความยุติธรรมเป็นรากฐานแห่งพระบัลลังก์ของพระองค์” สดุดี 97:2  

“พระยาห์เวห์กริ้วช้า” แต่พระองค์ “ทรงฤทธานุภาพใหญ่ยิ่ง พระยาห์เวห์จะ

ไม่ทรงปล่อยให้คนผิดลอยนวล พระมรรคาของพระองค์อยู่ในพายุหมุนและ

พายุและเมฆเป็นผงคลีแห่งพระบาทของพระองค”์ นาฮูม 1:3 {COL 177.4}

 โลกละเมิดพระบัญญตัขิองพระเจ้าอย่างอาจหาญ เพราะความอดทน

นานของพระองค์ มนุษย์เหยียบย�่าสิทธิอ�านาจของพระองค์ พวกเขา 

ช่วยเหลือซ่ึงกันและกันเพื่อกดขี่และทารุณมรดกของพระองค์โดยกล่าว 

ว่า “พระเจ้าทรงทราบได้อย่างไร พระเจ้าผู้สูงสุดมีความรู้หรือ” สดุดี 73:11  

แต่มีเส้นขวางก้ันเส้นหนึ่งท่ีเขาผ่านไปไม่ได้ เวลาใกล้จะถึงแล้วเม่ือพวกเขา

จะไปถึงขอบเขตท่ีบ่งไว้ แม้ขณะนี้พวกเขาก็เกือบจะละเมิดขีดความอดทน

นานของพระเจ้า คือขีดจ�ากัดของพระกรุณาธิคุณของพระองค์ ขีดจ�ากัดของ

พระเมตตาของพระองค์ พระองค์จะทรงเข้าขัดขวางเพื่อพิสูจน์ให้เห็นถึง 

พระเกียรติของพระองค์เอง เพื่อทรงช่วยกู้ประชากรของพระองค์ และเพื่อ 

กดความอธรรมที่พองตัวไว้ {COL 177.5} 

 ในสมัยของโนอาห์ มนุษย์ละเลยพระบัญญัติของพระเจ้าจนกระทั่ง

ความทรงจ�าทั้งหมดท่ีเก่ียวกับพระเจ้าอันตรธานไปจากโลก ความชั่วของ 

พวกเขาทะยานสูงขึ้นจนกระท่ังพระยาห์เวห์น�าน�้ามาท่วมโลกและกวาดล้าง

คนชั่วไป {COL 178.1} 

 ในแต่ละยุคพระยาห์เวห์ทรงเปิดเผยวิธีการท�างานของพระองค์ เมื่อ

วิกฤตการณ์มาถึง พระองค์ทรงเปิดเผยพระองค์เองและทรงเข้าขัดขวางการ

ท�างานตามแผนการของซาตาน บ่อยคร้ังพระองค์ทรงอนุญาตให้เหตุการณ ์
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ในประเทศชาติ ในครอบครัว ในตัวบุคคลท�าให้เกิดวิกฤตการณ์เพื่อให้การ 

ทรงเข้าขัดขวางของพระองค์จะถูกเปิดเผยให้เห็นเด่นชัดขึ้น จากนั้นก็จะ 

ทรงส�าแดงให้เหน็ว่ามีพระเจ้าองค์หนึง่ในอสิราเอลผูท้รงรักษาพระบัญญตัขิอง

พระองค์ไว้และทรงช่วยกู้ประชากรของพระองค์ {COL 178.2} 

 ในขณะที่ความชั่วร้ายแพร่ขยายออกไป ขอให้เรารู้ว่าวิกฤตการณ์ 

ยิง่ใหญ่ครัง้สดุท้ายก�าลงัเข้ามาใกล้แล้ว เม่ือการท้าทายไม่เชือ่ฟังพระบัญญตัิ

แพร่ไปเกือบท่ัวโลก เม่ือเพือ่นมนษุย์ด้วยกนักดขีข่่มเหงและทรมานประชากร

ของพระเจ้า พระยาห์เวห์จะทรงเข้าขัดขวาง {COL 178.3} 

 เวลาใกล้จะมาถึงแล้ว เมื่อพระองค์จะตรัสว่า “มาเถิด ชนชาติของ

ข้าพเจ้าเอ๋ย จงเข้าในห้องของท่านและปิดประตูเสีย จงซ่อนตัวเจ้าอยู่สักพัก

หนึ่ง จนกว่าพระพิโรธจะผ่านไป เพราะดูเถิด พระยาห์เวห์ก�าลังเสด็จออกมา

จากสถานท่ีของพระองค์ เพือ่ลงโทษชาวแผ่นดนิโลกเพราะความบาปผดิของ

เขาทั้งหลายและแผ่นดินโลกจะเผยโลหิต ซึ่งหลั่งอยู่บนมันและจะไม่ปิดบัง 

ผู้ถูกฆ่าของมันไว้อีก” อิสยาห์ 26:20, 21 ขณะนี้ผู้ที่อ้างตนว่าเป็นคริสเตียน

อาจคดโกงและกดขี่ผู ้ยากไร้ พวกเขาอาจปล้นหญิงม่ายและเด็กก�าพร้า  

พวกเขาอาจปล่อยตัวท�าตามความเกลียดชังแบบซาตาน เพราะพวกเขาไม่

อาจควบคุมจิตใต้ส�านึกของประชากรพระเจ้าได้ แต่ส�าหรับเร่ืองทั้งหมดนี้

พระเจ้าจะทรงน�าเข้าสู่การพิพากษา “การพิพากษาย่อมไม่เมตตาต่อคนท่ี 

ไม่แสดงความเมตตา” ยากอบ 2:13 ไม่นานจากนี้ไปพวกเขาจะยืนอยู่เบ้ือง

พระองค์ผู้พิพากษาของทั่วโลก เพื่อให้การกับความเจ็บปวดที่พวกเขาท�าต่อ 

ร่างกายและจิตวิญญาณของมรดกของพระองค์ ขณะนี้พวกเขาอาจหมกมุ่น

อยู่กับการใส่ร้ายอันเทียมเท็จ พวกเขาอาจเยาะเย้ยผู้ท่ีพระเจ้าทรงแต่งตั้ง 

ให้ท�างานของพระองค์ พวกเขาอาจออกค�าสั่งขังผู้เชื่อของพระองค์ไว้ในคุก 

ล่ามโซ่ไว้ด้วยกัน เนรเทศและฆ่าให้ตาย แต่ส�าหรับความเจ็บปวดแต่ละคร้ัง 

น�า้ตาแต่ละหยดทีไ่หลออกมาพวกเขาจะต้องรับผดิชอบ พระเจ้าจะทรงตอบแทน

บาปของพวกเขาสองเท่า พระองค์ตรัสกับผูรั้บใช้ของพระองค์ในการพพิากษา

เกีย่วกับกรุงบาบิโลนซึง่เป็นสญัลกัษณ์ของคริสตจกัรทีห่นัหลังให้กบัความเชือ่

ว่า “บาปของนครนั้นกองสูงข้ึนถึงสวรรค์แล้ว และพระเจ้าทรงจ�าการอธรรม
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ของนครนั้นแล้ว จงท�ากับนครนั้นเหมือนอย่างที่นครนั้นเคยท�ากับคนอื่น  

และจงตอบแทนการกระท�าของนครนัน้เป็นสองเท่า ในถ้วยท่ีนครนัน้ได้ผสมไว้  

ก็จงผสมเหล้าลงไปเป็นสองเท่า” วิวรณ์ 18:5, 6 {COL 178.4} 

 จากประเทศอนิเดีย อาฟริกา จนี หมู่เกาะของมหาสมุทรและดินแดน

ต่างๆ ที่ชื่อว่าเป็นดินแดนของคริสเตียน เสียงร้องทุกข์ของมนุษย์ข้ึนไปยัง

พระเจ้า อีกไม่นานเสียงนั้นจะได้รับการตอบสนอง พระเจ้าจะทรงล้างความ

เส่ือมทรามของศีลธรรมออกไปจากโลก ไม่ใช่ด้วยน�า้ท่วมเหมือนเช่นสมัยของ

โนอาห์แต่ด้วยทะเลเพลิงที่ไม่อาจดับได้ด้วยวิธีการใดๆ ของมนุษย์ {COL 

179.1} 

 “จะมีเวลายากล�าบากอย่างไม่เคยมีมาตั้งแต่ครั้งมีประชาชาติจนถึง

สมัยน้ัน แต่ในคร้ังนัน้ชนชาตขิองท่านจะได้รับการช่วยกู ้คอืทุกคนทีมี่ชือ่บันทกึ

ไว้ในหนังสือ” ดาเนียล 12:1 {COL 179.2} 

 พระคริสต์จะทรงรวบรวมบตุรท้ังหลายของพระองค์จากห้องคุกใต้ดิน 

จากที่กักขัง จากแดนประหาร จากภูเขาและทะเลทราย จากถ�้าของโลกและ

ใต้ท้องทะเล ขณะที่อยู่ในโลกพวกเขาสิ้นเนื้อประดาตัว มีความทุกข์ล�าเค็ญ

และทรมาน คนนับล้านไปสู่หลุมฝังศพด้วยชื่อเสียงท่ีเสียไปเพราะพวกเขา

ปฏิเสธท่ีจะยอมต่อการกล่าวอ้างหลอกลวงของซาตาน โดยการพพิากษาของ

ศาลมนุษย์ บุตรของพระเจ้าถูกกล่าวหาว่าเป็นนักโทษที่ชั่วที่สุด แต่วันนั้น 

ใกล้เข้ามาแล้วเม่ือ “พระเจ้านั่นแหละทรงเป็นผู้พิพากษา” สดุดี 50:6 แล้ว 

การตดัสินใจของโลกจะพลกิกลบั พระองค์ “จะทรงเอาการลบหลู่แห่งชนชาติ

ของพระองค์ไปจากท้ังแผ่นดินโลก” อิสยาห์ 25:8 จะมีการมอบเส้ือสีขาว 

ให้แก่เขาทุกคน วิวรณ์ 6:11 “และคนทั้งหลายจะเรียกพวกเขาว่าชนชาติ 

บริสุทธิ์ ผู้รับการไถ่ไว้แล้วของพระยาห์เวห”์ อิสยาห์ 62:12 {COL 179.3} 

 ไม่ว่าพวกเขาจะถกูเรียกให้แบกกางเขนชนดิใด ไม่ว่าจะมีการสูญเสีย

ไปมากเพยีงไร ไม่ว่าคนเหล่านีไ้ด้รับการทรมานจากการกดข่ีเพยีงไร แม้กระทัง่

การสญูเสียชวิีตในโลกนี ้บตุรท้ังหลายของพระเจ้าจะได้รับการตอบแทนอย่าง

เต็มที่ “พวกเขาจะเห็นพระพักตร์พระองค์และพระนามของพระองค์จะอยู่บน

หน้าผากของเขาทั้งหลาย” วิวรณ์ 22:4 {COL 179.4}
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บทที่ 14 “คนนี้ต้อนรับคนบาป”
อ้างอิงจาก ลูกา 15:1 – 10

 ขณะท่ี “บรรดาคนเก็บภาษีและพวกคนบาป” ชุมนุมรอบพระคริสต์ 

พวกธรรมาจารย์แสดงออกถึงความไม่พอใจพูดว่า “คนนี้ต้อนรับคนบาปและ

กินด้วยกันกับเขา” ลูกา 15:1, 2 {COL 185.1}

 ด้วยค�ากล่าวหานี้ พวกเขาพูดเป็นเชิงว่าพระคริสต์ทรงชอบคบกับ

คนบาปและคนชั่วและไม่มีความรู้สึกต่อความชั่วของพวกเขา พวกรับบีต่าง

รู้สึกผิดหวังในพระเยซู ท�าไมพระองค์ผู้ทรงอ้างว่าตนเองเป็นผู้มีอุปนิสัย 

สูงส่งจึงไม่เข้ามาร่วมกลุ่มกับพวกเขาและปฏิบัติตามวิธีการสั่งสอนของ 

พวกเขา ท�าไมพระองค์จึงด�าเนินไปอย่างไม่แสแสร้ง ท�างานกับคนทุกชนชั้น 

พวกเขาพูดว่า หากพระองค์ทรงเป็นผู้เผยพระวจนะที่แท้จริง พระองค์คงจะ

ต้องร่วมมือกบัพวกเขาและจะปฏิบัตต่ิอคนเกบ็ภาษแีละคนบาปด้วยการไม่ให้
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ความสนใจคนเหล่านี ้เหตกุารณ์เช่นนีท้�าให้ผูพ้ทัิกษ์สงัคมโกรธเคือง พระองค์

ผูท่ี้พวกเขามีความขัดแย้งอยู่อย่างสม�า่เสมอ แต่ถงึกระนัน้ชีวติอันบรสิทุธิข์อง

พระองค์ท�าให้คนเหล่านีห้วาดหว่ันและเป็นสิง่ทีค่อยตเิตยีนพวกตน พระองค์

ยังเข้าหาผู้คนท่ีสังคมรังเกียจด้วยความเห็นใจ ผู้น�าเหล่านี้ไม่เห็นด้วยกับวิธี

การของพระองค์ พวกเขาถือว่าตัวเองเป็นผู้ที่ได้รับการศึกษาสูง เป็นผู้ดีและ

เป็นเลิศในการเคร่งศาสนา แต่แบบอย่างของพระคริสต์เปิดโปงความเห็นแก่

ตัวของพวกเขา  {COL 185.2}

 พวกเขาโกรธท่ีเห็นคนท้ังหลายท่ีดูหม่ินรับบีและไม่เคยเห็นไปธรรม

ศาลาพากนัห้อมล้อมพระเยซแูละฟังค�าส่ังสอนของพระองค์ด้วยใจจดจ่อ พวก

ธรรมาจารย์และฟาริสีรู้สึกเหมือนถูกกล่าวโทษเม่ืออยู่เบ้ืองพระพักตร์ของ

พระองค์ที่บริสุทธิ์ แล้วท�าไมพวกคนเก็บภาษีและคนบาปจึงถูกชักชวนให้

เข้าหาพระเยซูได้อย่างไร  {COL 186.1}

 คนเหล่านี้ไม่ทราบเลยว่า ค�าอธิบายนั้นอยู่ท่ีค�ากล่าวหาท่ีดูหม่ิน 

ของพวกเขาท่ีว่า “คนนี้ต้อนรับคนบาป” ลูกา 15:2 จิตวิญญาณท่ีเข้ามาหา

พระเยซสูมัผสักับพระองค์ได้ว่าแม้ส�าหรบัพวกเขาก็ยงัมีทางหนจีากหลุมแห่ง

บาป  พวกฟาริสมีีแต่การดูถกูและกล่าวโทษคนเหล่านัน้แต่พระคริสต์ต้อนรับ

พวกเขาราวกับว่าเป็นบุตรของพระเจ้าทีห่่างเหนิจากปราสาทของพระบิดาไป

แล้ว แต่พระทัยของพระบิดายังไม่ได้ทอดทิ้งพวกเขาไป ความทุกข์ยากและ

บาปของพวกเขายิ่งท�าให้เป็นเป้าหมายแห่งความเมตตาของพระองค์ พวก

เขาย่ิงออกห่างไปไกลจากพระองค์มากเท่าใด พระองค์ก็ยิ่งรอคอยมากขึ้น  

และย่ิงต้องการเสยีสละให้มากขึน้เพือ่ช่วยกู้พวกเขากลบัคืนมา {COL 186.2}

 เร่ืองราวทัง้หมดนี ้ครูของชาวอสิราเอลควรต้องเรียนรู้จากพระคัมภร์ี

ศกัด์ิสิทธิซ์ึง่พวกเขาภาคภมิูใจทีเ่ป็นผูเ้ก็บรกัษาและอธบิายด้วยความหวงแหน 

กษัตริย์ดาวิดผู้ซึ่งล้มลงต่อบาปท่ีน�าไปสู่ความตายไม่ได้เขียนไว้หรือว่า “ข้า

พระองค์หลงเจิ่นดังแกะที่หายไป ขอทรงเสาะหาผู ้รับใช้ของพระองค์”  

สดุดี 119:176 มีคาห์ไม่ได้แสดงถึงความรักของพระเจ้าที่มีต่อคนบาปไว้หรือ  

“ใครเล่าจะเป็นพระเจ้าเหมือนพระองค์ผูท้รงอภยั และทรงมองข้ามการทรยศ

ของคนท่ีเหลอือยูอ่นัเป็นมรดกของพระองค์ท่าน พระองค์ท่านมิได้ทรงพระพโิรธ
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เป็นนิตย์ เพราะพระองค์ท่านพอพระทัยในความรักม่ันคง” มีคาห์ 7:18  

{COL 186.3}

แกะหลงหาย
 เวลานี้ พระคริสต์ไม่ได้ทรงเตือนสติผู้ฟังของพระองค์ถึงค�าสอนของ

พระคัมภีร์ แต่พระองค์ทรงร้องขอให้พวกเขาดูจากพยานของประสบการณ์

ของพวกเขาเอง ผืนดินราบเรียบอันกว้างใหญ่ไพศาลทางทิศตะวันออกของ

แม่น�้าจอร์แดนเป็นทุ่งหญ้าอันอุดมสมบูรณ์ของฝูงสัตว์ และในหุบเขาท่ีมีน�้า

ไหลผ่านและบนเนินเขาอันอุดมด้วยป่าไม้มีแกะหลงหายมากมายเดินเร่ร่อน

อยู่ ซึ่งก�าลังรอคอยการค้นหาของผู้เลี้ยงเพื่อน�าไปอยู่ภายใต้การดูแลของเขา  

ท่ามกลางฝงูชนท่ีล้อมรอบพระเยซนูัน้ มีผูเ้ล้ียงแกะ และผูท่ี้น�าเงนิลงทนุเลีย้ง

ฝูงสัตว์เหล่านั้นและทุกคนก็ชื่นชอบกับภาพประกอบของพระองค์ “ใครใน 

พวกท่านที่มีแกะร้อยตัวและตัวหนึ่งหลงหายไป จะไม่ทิ้งเก้าสิบเก้าตัวนั้นไว้

ท่ีกลางทุง่หญ้าแล้วออกไปตามหาตวัท่ีหายไปนัน้จนกว่าจะพบหรือ” ลกูา 15:2   

{COL 186.4}

 พระเยซูตรสัว่า จติวญิญาณเหล่านีท้ีท่่านดูหม่ินเป็นสมบัตขิองพระเจ้า  

คนเหล่านี้มีค่าในสายพระเนตรของพระองค์ ทั้งโดยการสร้างและโดยการไถ่ 

ดังเช่นผูเ้ล้ียงแกะรักแกะของเขา พระเจ้าทรงรกัจติวญิญาณท่ีถกูทอดทิง้ด้วย

ความรักทีส่งูส่งกว่านีเ้พยีงไร มนษุย์อาจปฏิเสธการเรียกร้องจากความรักของ

พระองค์ พวกเขาอาจจะหนอีอกห่างไปจากพระองค์ อาจเลือกเจ้านายคนอืน่ 

ถงึกระน้ันก็ตามเขาเป็นของพระองค์และพระองค์ทรงหวงัท่ีจะให้คนของพระองค์

กลับมา พระองค์ตรัสว่า “เหมือนผูเ้ล้ียงแกะเสาะหาฝงูแกะเม่ือเขาอยูท่่ามกลาง

แกะของเขาที่กระจัดกระจายไป เราก็จะเสาะหาแกะของเราเช่นนั้น และเรา 

จะช่วยพวกแกะให้รอดพ้นจากสถานที่ทั้งหลายซึ่งพวกเขาได้กระจัดกระจาย

ไปอยู่เมื่อวันที่มีเมฆและมึดทึบ” เอเศเคียล 34:12  {COL 187.1}

 ผู้เล้ียงแกะในอุปมาออกไปหาแกะตัวเดียว แม้จะเป็นเพียงหนึ่งตัว 

แต่ก็ยังนับว่ามีค่า ฉะนั้นหากมีจิตวิญญาณเพียงดวงเดียวท่ีหลงหาย พระ 
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คริสต์ก็พร้อมจะตายแทนที่เพื่อจิตวิญญาณดวงนี้ {COL 187.2}

 แกะที่หลงไปจากฝูงเป็นสัตว์ที่ช่วยตัวเองไม่ได้เลย ผู้เล้ียงจะต้อง 

ตามหามัน เพราะมันหาทางกลับไม่ได้ จติวญิญาณทีห่ลงหายไปจากพระเจ้า 

ก็เช่นกัน พวกเขาเป็นเหมือนแกะท่ีช่วยเหลอืตวัเองไม่ได้ นอกจากการได้รบั

การช่วยเหลือจากความรักของพระเจ้าเท่านั้น ไม่อย่างนั้นพวกเขาจะไม่มี 

ทางกลับไปหาพระเจ้าได้ {COL 187.3}

 เมื่อผู้เลี้ยงแกะพบว่าแกะของเขาหายไปหนึ่งตัว เขาไม่ได้มองดูแกะ

ทีอ่ยู่อย่างปลอดภัยในคอกและพดูว่า “เรามีแกะตัง้เก้าสิบเก้าตวั การออกตาม

หาแกะเพยีงตวัเดียวท่ีหลงไปนัน้จะน�าความยุ่งยากมาให้เรามากเกนิไป ปล่อย

ให้มันกลับมาเอง และเราจะเปิดประตคูอกแกะและให้มันเข้ามาเอง” แต่หาได้

เป็นเช่นนัน้ไม่ เวลาไม่นานนกัหลังจากทีท่ราบว่าแกะหาย ผูเ้ล้ียงแกะก็มีความ

ทุกข์และกังวลใจ เขานับฝูงแกะซ�้าแล้วซ�้าอีก เม่ือเขาแน่ใจว่ามีตัวหนึ่งหาย 

เขานอนหลบัไม่ได้ เขาละแกะเก้าสบิเก้าตวัไว้ในคอกและออกตามหาตวัท่ีหาย 

ค�่าคืนย่ิงมืดและย่ิงน่ากลัวมากเท่าไร ทางนั้นย่ิงอันตรายมากอย่างไรผู้เล้ียง

แกะจะมีความกังวลมากข้ึนเท่านั้น และจะค้นหาอย่างเอาจริงเอาจังมากขึ้น 

เขาใช้ความพยายามทุกวิถีทางเพื่อหาแกะตัวเดียวที่หายไป {COL 187.4}

 เม่ือเขาได้ยินเสียงร้องอันแผ่วเบามาแต่ไกลในคร้ังแรก เขาก็รู้สึก 

โล่งอก เขาตามเสียงนั้นไปโดยเอาชีวิตเข้าเส่ียง เขาปีนป่ายไปตามที่สูงชัน  

ไปยังริมหน้าผา เขาค้นหาไป เสียงร้องที่แผ่วเบาลงบ่งบอกว่าแกะของเขา

ก�าลังจะตาย ในท่ีสุดความพยายามของเขาก็ได้รับการตอบสนอง เขาพบ 

แกะทีห่ายไปแล้ว แต่เขาก็ไม่ได้ต่อว่าแกะท่ีท�าให้เขาได้รับความยุง่ยากล�าบาก 

ไม่ได้ใช้แส้ไล่ตีให้มันลุกเดิน ผู้เล้ียงไม่ได้พยายามแม้แต่จะลากจูงมันกลับ 

บ้าน เขาอุ้มสัตว์ท่ีตวัส่ันเทาข้ึนพาดบนบ่าด้วยความยินดี หากมันรับบาดเจบ็ 

หรือฟกช�้า เขาก็อุ้มมันไว้กับอ้อมแขน กอดมันแนบหน้าอกเพื่อให้มันรับ 

ความอบอุ่นจากหัวใจของเขา เพื่อให้ชีวิตแก่มันอีกคร้ัง ผู้เล้ียงมีความยินดี

ปรีดาท่ีการค้นหาของตนไม่สูญเปล่า จึงอุ ้มมันกลับไปยังฝูงแกะอีกคร้ัง  

{COL 188.1}
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 ขอบพระคุณพระเจ้าที่พระองค์ไม่ได้เสนอให้เราเห็นภาพผู้เล้ียงแกะ

ที่เศร้าหมองกลับบ้านโดยไม่มีแกะ อุปมาไม่ได้กล่าวถึงความล้มเหลวแต่พูด

ถึงความส�าเร็จและความสุขที่ค้นพบสิ่งที่หาย นี่แหละเป็นการรับประกันจาก

เบ้ืองบนว่า แม้แกะในฝูงของพระเจ้าที่หลงหายไปก็ไม่ได้ถูกมองข้าม ไม่มี 

ตัวใดถูกทิ้งไว้โดยไม่ได้รับการช่วยเหลือ ทุกคนท่ียอมจ�านนท่ีจะรับการไถ่  

พระคริสต์จะทรงช่วยเขาจากหบุเหวแห่งความชัว่และจากขวากหนามแห่งบาป 

{COL 188.2}

 จติวิญญาณทีส่ิน้หวงัทัง้หลาย จงมีก�าลังใจ แม้ว่าท่านท�าบาปชัว่มาก

เท่าใดก็ตาม อย่าคิดว่าพระเจ้าอาจจะอภัยความผิดของท่านและอนุญาตให้

ท่านเข้าไปอยู่เบ้ืองพระพักตร์พระองค์ พระเจ้าทรงเป็นผู้เริ่มก่อน ในขณะท่ี

ท่านยังทรยศต่อสู้พระองค์อยู่ พระองค์ทรงออกตามหาท่าน ด้วยจิตใจที่ 

อ่อนโยนของผู้เล้ียงแกะ พระองค์ทรงละแกะเก้าสิบเก้าตัวและเข้าไปในป่า 

เพื่อค้นหาตัวที่หลงหาย จิตวิญญาณที่บอบช�้าและบาดเจ็บและจวนจะพินาศ

น้ัน พระองค์ทรงกอดด้วยแขนแห่งความรักและแบกกลับมาด้วยความยินดี

จนถึงคอกด้วยความปลอดภัย {COL 188.3}

 ชาวยิวสอนกันว่าก่อนทีพ่ระเจ้าจะทรงย่ืนความรักให้แก่คนบาป เขา 

จะต้องกลับใจเสียก่อน ในทัศนะของพวกเขา การกลับใจใหม่เป็นการกระท�า

ของมนุษย์เพื่อให้สวรรค์พอพระทัย และก็เพราะความคิดเช่นนี้ท่ีท�าให้พวก 

ฟาริสีร้องขึ้นด้วยความประหลาดใจและความโกรธเคืองว่า “คนนี้ต้อนรับคน

บาป” ตามแนวความคิดของคนเหล่านี้ พระองค์จะต้องไม่อนุญาตให้ผู้ใดเข้า

ใกล้พระองค์ นอกจากผู้ที่กลับใจใหม่แล้ว แต่ในอุปมาเร่ืองแกะหลงหายนั้น 

พระคริสต์ทรงสอนว่าความรอดไม่ได้มาจากการทีเ่ราแสวงหาพระเจ้า แต่โดย

การท่ีพระเจ้าทรงค้นหาเรา “ไม่มีคนที่เข้าใจ ไม่มีคนท่ีแสวงหาพระเจ้า เขา 

ทุกคนหลงผิดไปหมด พวกเขาเลวทรามเหมือนกันสิ้น” โรม 3:11, 12 เรา 

ไม่ได้กลบัใจเพือ่จะให้พระเจ้ารักเรา แต่พระองค์ทรงส�าแดงความรักของพระองค์

แก่เราเพื่อเราจะกลับใจได้  {COL 189.1}

 ในท่ีสดุเม่ือแกะท่ีหลงทางถกูรับกลับบ้าน ความรู้สึกยนิดีปรีดาของผู้

เล้ียงแกะก็จะแสดงออกมาด้วยเสียงเพลงไพเราะแห่งความชื่นชม เขาเรียก
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มิตรสหายและเพื่อนบ้านมาและพูดกับพวกเขาว่า “มาร่วมยินดีกับข้า เพราะ

ข้าพบแกะของข้าท่ีหายไปนั้นแล้ว” ลูกา 15:6 เช่นเดียวกัน เม่ือพระผู้เล้ียง

แกะพบคนพเนจร สวรรค์และโลกร่วมกันขอบพระคุณและชื่นชมยินดี {COL 

189.2}

 “จะมีความชื่นชมยินดีในสวรรค์เร่ืองคนบาปคนเดียวท่ีกลับใจใหม่

มากกว่าเร่ืองคนชอบธรรมเก้าสิบเก้าคนที่ไม่ยอมกลับใจ” ลูกา 15:7  

พระคริสต์ตรสัว่า ฟาริสีทัง้หลาย ท่านถอืว่าท่านเป็นทีช่อบพระทัยของสวรรค์ 

ท่านคิดว่าตัวท่านม่ันคงอยู่ในความชอบธรรมของตัวเอง ขอให้รู้ไว้เถิดว่า 

หากท่านไม่ต้องการกลับใจแล้ว ภารกิจของเรานั้นก็ไม่ใช่มีไว้เพื่อท่าน  

จิตวิญญาณท่ีขัดสนเหล่านี้ตระหนักถึงความขัดสนและบาปผิดของตน พวก

เขานี่แหละท่ีเราต้องการมาช่วย ทูตสวรรค์สนใจผู้หลงหายเหล่านี้ที่ท่าน 

ดูหม่ิน ท่านบ่นและเยาะเย้ยเม่ือจิตวิญญาณดวงหนึ่งมาติดสนิทกับเรา แต่ 

จงรู้ไว้เถิดว่า ทูตสวรรค์ต่างชื่นชมยินดีและเสียงเพลงแห่งชัยชนะก็จะดังไป 

ทั่วพระราชวังเบื้องบน {COL 189.3}

 พวกรับบีมีค�าพดูตดิปากว่า ในสวรรค์มีความชืน่ชมยินดีเม่ือคนหนึง่

ที่ท�าบาปต่อพระเจ้าถูกท�าลาย แต่พระเยซูทรงสอนว่า การท�าลายนั้นเป็น 

ส่ิงแปลกประหลาดส�าหรับพระเจ้า ส่ิงท่ีชาวสวรรค์ชื่นชมนั้น คือการน�า 

พระฉายาของพระเจ้ากลับคืนให้แก่จิตวิญญาณท่ีพระเจ้าทรงสร้าง {COL 

190.1}

 เม่ือใครก็ตามท่ีหลงหายไปไกลเพราะอยู่ในบาป พยายามแสวงหา

ทางกลับมาหาพระเจ้า เขาจะพบกับการติเตียนและไม่ไว้วางใจ จะมีคน 

สงสัยการกลับใจของเขาว่าจริงใจหรือไม่ หรือจะกระซิบกันว่า “เขาเป็นคน 

ไม่แน่วแน่ ฉันไม่เชื่อว่าเขาจะยึดม่ันไปตลอด” คนเหล่านี้ไม่ได้ท�างานของ 

พระเจ้า แต่ท�างานของซาตานผู้กล่าวโทษพี่น้องด้วยการติเตียน จอมชั่วร้าย 

หวงัท่ีจะท�าลายก�าลังใจของจติวญิญาณดวงนัน้และผลกัไสให้เขาออกห่างไกล

จากความหวังและพระเจ้าให้มากย่ิงข้ึน ขอให้คนบาปท่ีกลับใจใคร่ครวญถึง

ความชื่นชมยินดีในสวรรค์ที่มีคนหลงหายคนหนึ่งกลับมา ให้เขาพ�านักใน 

ความรักของพระเจ้าและอย่าท้อแท้เพราะการดูหม่ินและความสงสัยของ 
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พวกฟาริสี {COL 190.2}

 รับบีเข้าใจเป็นอย่างดีว่าอุปมาของพระคริสต์นั้นเล็งถึงคนเก็บภาษี

และคนบาป แต่ว่าอุปมานี้มีความหมายท่ีกว้างไกลกว่านี้ พระคริสต์ทรง 

เปรียบลูกแกะท่ีหลงหายนัน้ว่าไม่เพยีงหมายถงึคนบาปคนหนึง่ท่ีหายไป แต่

หมายถงึโลกใบหนึง่ทีล่ะทิง้พระเจ้าและถกูบาปท�าลาย โลกนีเ้ป็นเพยีงอะตอม

หนึง่ทีอ่ยูท่่ามกลางสารพดัสิง่อนัมีอยู่อย่างมหาศาลทีพ่ระองค์ทรงครอบครอง  

ถึงกระนั้นก็ตามโลกใบน้อยๆ ที่หลงหายนี้ ก็เปรียบเสมือนลูกแกะตัวหนึ่งท่ี

หลงหายท่ีมีค่าในสายพระเนตรมากกว่าแกะเก้าสิบเก้าตัวท่ีไม่ได้หลงไปจาก

ฝูง พระคริสต์องค์ผู้บัญชาการแห่งความรัก ผู้ควบคุมพระราชวังแห่งสวรรค์

ทรงก้าวลงจากฐานะอันสูงส่งของพระองค์ ทรงวางพระสิริที่ทรงมีร่วมกับ 

พระบิดาลงเพื่อมาช่วยโลกใบเดียวท่ีหลงหายนี้ เพราะเหตุนี้พระองค์ทรงละ

โลกเบ้ืองบนทีป่ราศจากบาป เหมือนกับทรงทิง้แกะเก้าสิบเก้าตวัท่ีรักพระองค์ 

และเสด็จมายังโลกนี้ “ถูกแทงเพราะความทรยศของเรา ท่านบอบช�้าเพราะ

ความบาปผิดของเรา” อิสยาห์ 53:5 พระเจ้าประทานพระองค์เองในพระบุตร

เพื่อพระองค์จะทรงมีความสุขในการรับลูกแกะท่ีหลงหายกลับคืนมา {COL 

190.3}

 “ลองคิดดู พระบิดาได้ประทานความรักแก่เราเพียงไรท่ีเราได้ช่ือว่า

เป็นลูกของพระเจ้า” 1 ยอห์น 3:1 และพระคริสต์ตรัสว่า “พระองค์ทรงใช้ข้า

พระองค์มาในโลกอย่างไร ข้าพระองค์ก็ใช้พวกเขาไปในโลกอย่างนั้น” ยอห์น 

17:18 เพื่อเห็นแก ่ “ความยากล�าบากอย่างพระคริสต์ท่ีทรงทนเพราะเห็นแก่

พระกายของพระองค์คือคริสตจักร” โคโลสี 1:24 จิตวิญญาณทุกดวงที่ 

พระคริสต์ทรงช่วยกู้มานัน้ได้รับการทรงเรียกในนามของพระคริสต์เพือ่ท�างาน

ของการหาผู้หลงหาย ชนชาติอิสราเอลละเลยงานนี้ ทุกวันนี้ผู้อ้างตัวว่าเป็น 

ผู้ติดตามพระคริสต์ก็ละเลยงานนี้ด้วยไม่ใช่หรือ  {COL 191.1}

 ท่านผู้อ่านท้ังหลาย ท่านลงมือค้นหาและน�าผู้ท่ีหลงหายกลับมายัง

คอกได้ก่ีคน เม่ือท่านหันหลังให้กับผู้ที่ดูเหมือนว่าไม่มีหวังและไม่น่าสนใจ  

ท่านรู้สึกตัวไหมว่าท่านก�าลังละเลยจิตวิญญาณที่พระคริสต์ทรงแสวงหาอยู่ 

ในเวลาที่ท่านหันหลังให้กับพวกเขา พวกเขาอาจจะอยู่ในสภาพท่ีต้องการ
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ความเห็นใจจากท่านมากท่ีสุด ในที่ประชุมนมัสการทุกแห่งยังมีจิตวิญญาณ 

ที่รอคอยการพักผ่อนและสันติสุข พวกเขาอาจดูเหมือนก�าลังด�าเนินชีวิต 

อย่างไม่มีความกังวลใจ แต่พวกเขาก็ไม่ใช่ว่าไม่มีความรู้สึกต่อการชักน�า 

ของพระวิญญาณบริสุทธิ์เลย มีหลายคนในพวกเขากลับใจมาหาพระคริสต์ 

ได้ {COL 191.2}

 หากลูกแกะท่ีหลงหายไม่ได้ถูกน�ากลับมายังฝูง มันจะหลงหายจน

พินาศไป และจิตวิญญาณจ�านวนมากตกลงไปสู่ความหายนะเพราะขาดมือที่

ยื่นออกไปเพื่อการช่วยให้รอด ผู้ที่หลงผิดเหล่านี้ดูเหมือนเป็นคนใจแข็งและ

ไม่มีความย้ังคิด แต่ถ้าหากคนเหล่านี้ได้รับโอกาสเช่นเดียวกับท่ีผู้อื่นได้รับ 

พวกเขาอาจจะแสดงคณุงามความดีและความสามารถในการท�าสิง่ท่ีมีประโยชน์

ออกมาได้มากยิ่งขึ้น ทูตสวรรค์สงสารผู้หลงหายเหล่านี้ ทูตสวรรค์เหล่านั้น 

พากันร้องไห้ด้วยความสงสารขณะท่ีสายตาของมนุษย์แล้งน�้าใจและหัวใจ

ปิดตายให้กับความสงสาร {COL 191.3}

 โอ จติใจท่ีขาดความเหน็อกเหน็ใจอย่างแท้จริงทีใ่ห้กับผูท้ีถ่กูทดลอง

และกระท�าผิด โอ ให้เรามีน�้าใจเหมือนพระคริสต์มากยิ่งขึ้นและเห็นแก่ตัวเอง

ให้น้อยลง ยิ่งน้อยลงก็ยิ่งดี {COL 192.1}

 ฟาริสีเข้าใจว่าอุปมาของพระคริสต์เป็นค�าติเตียนพวกเขา แทนท่ี

พระองค์จะยอมรับค�าติเตียนของพวกเขาที่มีต่อพระราชกิจของพระองค์  

พระองค์ทรงประณามพวกเขาท่ีละเลยคนเก็บภาษีและคนบาป พระองค ์

ไม่ได้กระท�าการน้ีอย่างเปิดเผยเพราะเกรงว่าพวกเขาจะปิดใจต่อต้านพระองค์ 

แต่ด้วยการใช้ตัวอย่าง พระองค์ทรงเปิดเผยไว้ต่อหน้าพวกเขาถึงส่ิงท่ี 

พระเจ้าทรงปรารถนาให้คนเหล่านี้กระท�าแต่กลับละเลย หากพวกเขาเป็น 

ผูเ้ล้ียงแกะท่ีแท้จริงแล้ว ผูน้�าชาวอสิราเอลเหล่านีจ้ะท�าหน้าทีข่องผูเ้ล้ียง พวก

เขาจะแสดงความกรุณาและความรักของพระคริสต์และควรจะร่วมกับพระองค์

ในพันธกิจของพระองค์ การที่พวกเขาปฏิเสธท่ีจะท�างานนี้ เป็นการพิสูจน์

ว่าการเคร่งครัดในทางศาสนาของคนเหล่านีเ้ป็นสิง่จอมปลอม มีสกักีค่นปฏิเสธ

ค�าตักเตือนของพระคริสต ์  ถึงกระนั้นพระด�ารัสของพระองค ์ ก็ยั ง 

มีผลต่อจิตใจของอีกหลายคน หลังจากพระคริสต์เสด็จกลับสู่สวรรค์ พระ
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วญิญาณบรสิทุธิเ์สด็จลงมายงัคนเหล่านี ้พวกเขาเข้าร่วมกับสาวกของพระองค์

ท�างานที่พระองค์ทรงวางแผนไว้ในอุปมาเรื่องแกะหาย  {COL 192.2}

เหรียญเงินที่หาย
 หลังจากที่พระคริสต์ทรงสอนอุปมาเร่ืองแกะหายแล้ว พระองค์ตรัส

อุปมาอีกเร่ืองหนึ่งว่า “หญิงคนใดท่ีมีเหรียญเงินสิบเหรียญและเหรียญหนึ่ง

หายไป จะไม่จุดตะเกียงกวาดบ้านค้นหาอย่างละเอียดถี่ถ้วนจนกว่าจะพบ 

หรือ” ลูกา 15:8 {COL 192.3}

 ในโลกแถบตะวันออกนั้น บ้านของคนยากจนมักมีเพียงห้องเดียว 

ส่วนใหญ่จะไม่มีหน้าต่างและห้องก็มืด ห้องก็ไม่ค่อยถูกปัดกวาด และเงิน 

แผ่นหนึ่งที่ตกลงสู่พื้นจะถูกฝุ่นและขยะปกปิดทันที ดังนั้นเมื่อต้องการค้นหา 

แม้ในยามกลางวันก็ต้องจุดเทียนและกวาดบ้านเพื่อค้นหาอย่างจริงจัง  

{COL 192.4}

 สินสอดแต่งงานในส่วนของภรรยามักจะเป็นเหรียญเงิน ซึ่งเธอจะ 

เก็บรักษาเป็นสมบัตอินัมีค่าเพือ่มอบให้บุตรสาวของเธอต่อไป เม่ือเหรียญเงนิ

นี้หายไปหนึ่งเหรียญจะหมายถึงความสูญเสียอันใหญ่หลวงและเม่ือหาพบ 

ก็จะมีความชื่นชมยินดีอย่างย่ิง จนหญิงเพื่อนบ้านจะพากันร่วมชื่นชมด้วย 

{COL 193.1}

 พระคริสต์ตรัสว่า “เม่ือพบแล้วนางจึงเชิญมิตรสหายและเพื่อนบ้าน

มาพร้อมกัน แล้วพูดกับพวกเขาว่า มาร่วมยินดีกับฉัน เพราะฉันพบเหรียญ

เงินที่หายไปนั้นแล้ว ในท�านองเดียวกัน เราบอกท่านทั้งหลายว่า จะมีความ

ชื่นชมยินดีท่ามกลางพวกทูตสวรรค์ของพระเจ้าเร่ืองคนบาปคนเดียวท่ีกลับ

ใจใหม”่ ลูกา 15:9, 10 {COL 193.2}

 อุปมานี้ก็เหมือนอุปมาก่อนหน้านี้ที่กล่าวถึงการสูญเสียของบางสิ่ง 

เม่ือค้นหาอย่างจริงจังก็อาจพบและมีความยินดีปรีดาเป็นอย่างยิ่ง แต่อุปมา

ทั้งสองเป็นตัวแทนของกลุ่มคนท่ีไม่เหมือนกัน แกะท่ีหายรู้ตัวว่ามันหลงทาง 
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มันไปจากผู้เล้ียงและฝูงแกะ และมันหาทางกลับไม่ได้ เร่ืองนี้หมายถึงผู้ที ่

รู ้ตัวว่าเขาเหินห่างจากพระเจ้าและหลงอยู ่ในเมฆแห่งความสับสน ถูก 

เหยียดหยามและถูกทดลองอย่างหนัก เหรียญเงินที่หายเป็นตัวแทนของผู้ที่

หลงหายไปในการล่วงละเมิดและบาป แต่ว่าไม่รู้สึกถึงสภาพของตนเอง  

พวกเขาเหินห่างจากพระเจ้าแต่ก็หาทราบไม่ จิตวิญญาณของเขาตกอยู่ใน 

ภัยอันตรายแต่กลับไม่รู้สึกตัวและไม่สนใจ ในอุปมาน้ี พระคริสต์ทรงสอนว่า

แม้แต่ผู้ท่ีไม่ใยดีต่อการเรียกหาของพระเจ้าก็ยังเป็นเป้าหมายของความรัก 

ความเห็นอกเห็นใจของพระองค์ จะต้องค้นหาพวกเขาเพื่อน�ากลับมาหา 

พระเจ้าให้ได้ {COL 193.3}

 แกะท่ีหลงหายไปจากฝูง มันหลงอยู่ในป่าหรือบนภูเขา เหรียญเงิน

หลงหายในบ้านอยู่ใกล้ๆ มือ แต่จะหาพบได้ก็โดยการค้นหาอย่างเอาจริง 

เอาจังเท่านั้น {COL 194.1}

 อุปมานี้มีบทเรียนส�าหรับทุกครอบครัว บ่อยครั้งบุคคลในครอบครัว

เดียวกันมักไม่เอาใจใส่จติวญิญาณของสมาชกิในบ้าน ในท่ามกลางคนเหล่านี้

อาจมีผู้หลงหายไปจากพระเจ้า แต่จะมีใครบ้างที่มีความห่วงกังวลเพื่อไม่ให้

ของประทานที่พระเจ้าทรงฝากไว้ในครอบครัวนี้หายไป {COL 194.2}

 ถงึแม้เหรียญเงนิตกอยูใ่นกองฝุน่และกองขยะ กย็งัคงเป็นเหรียญเงนิ

อยู่นั่นเอง เจ้าของค้นหามันเพราะมันมีค่า ดังนั้นจิตวิญญาณทุกดวงไม่ว่า 

บาปจะท�าให้เสื่อมลงเพียงใด ยังคงมีค่าในสายพระเนตรของพระเจ้า เหรียญ 

มีภาพและตัวอักษรแสดงถึงผู้ปกครองประเทศผู้มีอ�านาจครอบครอง เช่น 

เดียวกบัมนษุย์เม่ือถกูสร้างมานัน้ได้รับพระฉายาและตราประทบัของพระเจ้า  

และถึงแม้ขณะนี้เสื่อมและมัวหมองไปเพราะอิทธิพลของบาป ร่องรอยของ 

ตราประทับนี้ก็ยังคงมีเหลือในจิตวิญญาณของทุกคน พระเจ้าทรงประสงค ์

ช่วยจิตวิญญาณนั้น และค้นหาพระฉายาให้กลับคืนสู่ความชอบธรรมและ 

ความบริสุทธิ์อีกครั้ง {COL 194.3}

 หญิงในอุปมานี้ค้นหาเหรียญท่ีหายด้วยความขยันขันแข็ง เธอจุด

เทียนและกวาดบ้าน ขนย้ายทุกสิ่งท่ีขัดขวางการค้นหา ถึงแม้เป็นเหรียญ 

เดียวที่หายไป เธอก็จะไม่หยุดยั้งความพยายามจนกว่าจะพบเหรียญนั้น  
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ดังนั้นในครอบครัวใดที่มีสมาชิกคนหนึ่งหายไปจากพระเจ้า ก็จะต้องใช้ความ

พยายามทุกวิถีทางเพื่อตามเขากลับมา ส่วนในหน้าที่ของคนอื่นๆ ก็ควรจะมี

การส�ารวจตัวเองอย่างเอาจริงเอาจังและระมัดระวัง จงส�ารวจวิถีการด�าเนิน 

ชีวิตเพื่อจะดูว่ามีความผิดใดบ้าง ความผิดพลาดในทางปฏิบัติประการใดท่ี

จิตใจยืนยันไม่ยอมกลับใจใหม่ {COL 194.4}

 หากในครอบครัวมีลูกคนใดคนหนึ่งไม่มีความส�านึกในบาปของตน  

ผู้ปกครองไม่ควรอยู่เฉย จงจุดเทียนให้สว่าง จงค้นหาพระธรรมของพระเจ้า  

และจงใช้แสงแห่งพระธรรมนัน้ค้นหาทกุสิง่ในบ้านด้วยความเพยีรเพือ่หาสาเหตุ

ของการหลงหายของบุตรคนนั้น จงให้ผู้ปกครองตรวจสอบจิตใจของตนเอง 

ค้นดูนิสัยและการกระท�าของตนเอง บุตรท้ังหลายเป็นมรดกของพระเจ้าและ

เราจะต้องรับผิดชอบต่อการจดัการกับสมบัตเิหล่านีข้องพระองค์ {COL 195.1}

 มีบิดามารดาจ�านวนมากต้องการท�างานประกาศในดินแดนต่างประเทศ 

มีคนจ�านวนมากกระตือรือร้นในการท�างานรับใช้พระเจ้านอกบ้าน ในขณะท่ี

บุตรของตนเองเป็นคนแปลกหน้าของพระผู้ช่วยและความรักของพระองค ์ 

ผูป้กครองหลายคนมองเหน็ว่าภาระของการน�าเด็กๆ เข้ามาหาพระคริสต์เป็น

หน้าที่ของศิษยาภิบาลและครูโรงเรียนวันสะบาโต แต่การท�าเช่นนี้ เขาก�าลัง

ละเลยภาระรับผิดชอบของตนที่พระเจ้าประทานให้ การศึกษาและการอบรม

ให้บุตรเป็นคริสเตียนเป็นหน้าที่สูงสุดที่ผู้ปกครองสามารถถวายแด่พระเจ้า 

เป็นงานที่ต้องท�าด้วยความอดทน ด้วยความพยายามตลอดชีวิตอย่างขยัน

และมานะบากบ่ัน การละเลยภาระท่ีได้รับมอบนี้เป็นการพิสูจน์ให้เห็นว่า 

เราเป็นผู้ดูแลที่ไม่ซื่อสัตย ์การละเลยหน้าที่นี ้พระเจ้าจะไม่ยอมรับการแก้ตัว

ใดๆ ทั้งสิ้น {COL 195.2}

 แต่ส�าหรับผู้ท่ีรู้ตัวว่าผิดไปแล้วท่ีละเลยหน้าท่ีนี้ก็จงอย่าท้อใจ หญิง 

ที่เหรียญหายไปนั้นค้นหาจนกระทั่งเธอพบเหรียญนั้น ดังนั้นบิดามารดาจง 

ท�าหน้าที่เพื่อครอบครัวของตนด้วยความรักความเชื่อและการอธิษฐานจน

กระท่ังสามารถเข้าเฝ้าพระเจ้าด้วยความยินดีพร้อมที่จะทูลต่อพระองค์ว่า  

“ดูส ิข้าพเจ้าและบุตรซึง่พระยาห์เวห์ประทานแก่ข้าพเจ้า” อสิยาห์ 8:18 {COL 

195.3}
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 น่ีคือการประกาศศาสนาในบ้านท่ีแท้จริงและเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่

ท�างานนี้และต่อผู้ท่ีได้ผลจากการกระท�านี้ การเอาใจใส่อย่างซื่อสัตย์ต่อ 

ครอบครัวของเรา ท�าให้เราพร้อมที่จะท�างานเพื่อสมาชิกในครอบครัวของ 

องค์พระผู้เป็นเจ้า หากผู้ใดมีความจงรักภักดีต่อพระคริสต์ ก็จะมีชีวิตอยู ่

ร่วมกับคนเหล่าน้ีตลอดชัว่นรัินดร์ ส�าหรับพีน้่องชายหญิงของเราในพระครสิต์ 

เราจะต้องแสดงความสนใจเหมือนกันโดยให้ถอืว่าเขาเป็นเสมือนหนึง่สมาชกิ

ในครอบครัวเดียวกัน {COL 196.1}

 พระเจ้าทรงวางแผนการไว้ด้วยว่าการกระท�าสิ่งเหล่านี้จะท�าให้เรา

เหมาะสมท่ีจะท�างานเพื่อผู้อื่นมากย่ิงข้ึน ขณะที่ความเห็นอกเห็นใจของเรา 

จะกว้างขวางข้ึนและความรักของเราเพิ่มขึ้น เราจะพบว่าในสถานที่ทุกแห่ง 

มีงานให้เราท�า ครอบครัวมนุษย์ที่ย่ิงใหญ่ของพระเจ้ามีอยู่ท่ัวโลกและจะไม่มี

สมาชิกคนไหนถูกมองข้ามละเลยไป {COL 196.2}

 ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ใด เหรียญที่หายก�าลังคอยการค้นหาอยู่ เราก�าลัง

ค้นหามันอยู่หรือเปล่า ทุกวันท่ีผ่านไปเราพบกับคนที่ไม่สนใจในเรื่องของ 

ศาสนา เราเคยพดูคยุกับพวกเขา เย่ียมเยียนเขา เคยสนใจสภาพจติวญิญาณ

ของพวกเขาหรือไม่ เราเคยน�าพระคริสต์มาให้พวกเขารู้จกัหรือไม่ว่าพระองค์

ทรงเป็นพระผูช่้วยผู้อภยับาป  จติใจของเราอบอุน่ด้วยความรักของพระคริสต์

หรือเปล่า เราเคยบอกให้เขารู้จักความรักนี้หรือไม่ หากเราไม่ท�า เราจะ 

เผชิญหน้ากับจิตวิญญาณเหล่านี้ที่จะพินาศไปและพินาศไปตลอดกาล เม่ือ

ต้องมายืนอยู่เบ้ืองหน้าพระที่นั่งของพระเจ้าพร้อมกับเขาได้อย่างไร {COL  

196.3}

 ผู้ใดจะประเมินค่าของจิตวิญญาณดวงหนึ่งได้ ท่านอยากทราบค่า 

ของเขาหรือไม่ จงไปยังสวนเกทเสมนีและเฝ้ามองดูพระคริสต์ในชั่วโมงที่ 

ต้องทนทุกข์ทรมาน เม่ือหยาดเหงื่อเหมือนหยดเลือดไหลออกมา จงมอง 

พระผู ้ช่วยให้รอดผู ้ทรงถูกยกข้ึนบนไม้กางเขน จงฟังเสียงร้องส้ินหวัง  

“พระเจ้าของข้าพระองค์ พระเจ้าของข้าพระองค์ ท�าไมพระองค์ทรงทอดท้ิง 

ข้าพระองค”์ มาระโก 15:34 จงมองไปยังพระเศียรที่บาดเจ็บ สีข้างที่ถูกแทง 

พระบาทท่ีบาดเจ็บ จงจดจ�าไว้ว่าพระคริสต์ทรงเส่ียงชีวิตท้ังหมด เพื่อ 
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ความรอดของเรา สวรรค์ต้องตกอยู่ในอันตราย จงจดจ�าไว้ว่าท่ีกางเขนนั้น 

พระคริสต์ทรงยอมพลีชีพของพระองค์เพื่อคนบาปแม้เพียงคนเดียว ท่านคง

พอประเมินได้ว่าจิตวิญญาณดวงหนึ่งมีค่ามากเท่าใด {COL 196.4}

 หากท่านเข้าสนิทกับพระคริสต์ ท่านจะเอาการประเมินคุณค่าของ

พระองค์ใช้กับมนุษย์ทุกคน ท่านจะมีใจรักผู้อื่นอย่างสุดซึ้งเหมือนอย่างที่ 

พระคริสต์รักท่าน แล้วท่านก็จะเอาชนะบรรดาผู้ที่พระองค์ทรงส้ินพระชนม์

แทนคนเหล่าน้ีได้ ไม่ใช่ผลักเขาแต่ดึงเขาเข้ามา ไม่ใช่ขับไล่ไสส่ง ไม่มีใคร 

ที่จะกลับมาหาพระเจ้าได้หากพระคริสต์ไม่ได้ทรงใช้ความพยายามเป็นการ

ส่วนตัวเพื่อน�าพวกเขากลับมา และด้วยการลงแรงเป็นการส่วนตัวนี้เองที่เรา 

จะช่วยจิตวิญญาณให้พ้นภัยได้ เม่ือท่านเห็นคนท่ีก�าลังมุ่งหน้าไปสู่ความ 

ตาย ท่านจะไม่หยุดนิ่ง ไม่สนใจและวางเฉย ยิ่งบาปของเขาใหญ่โตและ 

ความทกุข์ของพวกเขาแสนสาหสัเพยีงใดท่านจะต้องมคีวามจรงิใจและเอาใจ

พวกเขามากยิ่งขึ้นและท่านจะพยายามที่จะช่วยเหลือพวกเขา ท่านจะรู้สึก 

ถึงความต้องการของผู้ที่มีความทุกข์ ผู้ที่ท�าบาปต่อต้านพระเจ้าและผู้ที่ถูก

กดขี่ด้วยภาระความรู้สึกผิดบาป  จิตใจของท่านจะมีความเมตตาสงสาร 

พวกเขา และท่านก็จะยื่นมือออกไปช่วยเหลือพวกเขา อ้อมแขนแห่งความ 

เชื่อและความรักของท่านจะน�าเขาเหล่านั้นมาหาพระคริสต์ ท่านจะคอยดูแล 

และให้ก�าลังใจพวกเขา และความเห็นอกเห็นใจและความไว้วางใจของพวก

เขาจะท�าให้พวกเขามีความมั่นคงยากนักที่จะล้มลงอีก {COL 197.1}

 ในภารกิจนี้ทูตแห่งสวรรค์พร้อมท่ีจะให้ความร่วมมือ แหล่งทรัพย์

สมบัติทั้งหมดของสวรรค์มีไว้ส�าหรับผู้ท่ีค้นหาคนทั้งหลายท่ีหลงหาย ทูต 

สวรรค์จะช่วยท่านในขณะที่ท่านย่ืนมือช่วยเหลือคนหลงหายที่ไม่สนใจใยดี

และจิตใจแข็งกระด้างที่สุด และเมื่อใดที่คนหนึ่งกลับมายังพระเจ้า ทั้งสวรรค์

จะพากันชื่นชม เหล่าทูตสวรรค์จะดีดพิณทองค�าและร้องเพลงสรรเสริญ 

ถวายพระเจ้าและพระเมษโปดก ส�าหรับความกรุณาและความรัก ความ 

เมตตาที่มีต่อเหล่าบุตรของมวลมนุษย์ {COL 197.2}



164 อุทาหรณ์จากค�าสอนของพระคริสต์



บทที่ 15 “หายไปแล้วแต่ได้พบกันอีก” 165

บทที่ 15 “หายไปแล้วแต่ได้พบกันอีก”
อ้างอิงจาก ลูกา 15:11-32

 อุปมาเรื่องแกะหาย เหรียญเงินหายและบุตรหลงหายแสดงให้เรา 

เห็นอย่างเด่นชัดถึงความรักอย่างเห็นใจของพระเจ้าที่มีต่อผู้ที่หลงหายไป 

จากพระองค์ แม้ว่าพวกเขาหันไปจากพระเจ้าแต่พระองค์หาได้ทิ้งพวกเขา 

ให้ตกอยู่ในความทุกข์ยากไม่ พระองค์ทรงมีพระเมตตาและสงสารต่อบรรดา

ผู้ที่ต้องเผชิญกับศัตรูที่เต็มด้วยเล่ห์เหลี่ยม {COL 198.1}

 ในอุปมาเรื่องบุตรเสเพลแสดงให้เห็นถึงวิธีการของพระยาห์เวห์ใน

การปฏิบัติต่อบรรดาคนท่ีคร้ังหนึ่งเคยรู้จักความรักของพระบิดาแต่ได้ปล่อย

ให้ผู้ล่อลวงน�าเขาไปเป็นเชลยอยู่ใต้การบังคับบัญชาของมัน {COL 198.2}

 “ชายคนหนึ่งมีบุตรสองคน บุตรคนเล็กพูดกับบิดาว่า พ่อ ขอแบ่ง

ทรัพย์สินส่วนที่ตกเป็นของลูกให้ลูกด้วย บิดาจึงแบ่งสมบัติให้แก่บุตรทั้งสอง 
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ต่อมาไม่ก่ีวัน บุตรคนเล็กนั้นก็รวบรวมทุกส่ิงทุกอย่างเดินทางไปยังเมือง 

ไกล” ลูกา 15:11 {COL 198.3}

 บุตรเล็กคนนี้เบ่ือหน่ายต่อการควบคุมในบ้านบิดาของเขา เขาคิด 

ว่าอิสรภาพของตนถูกจ�ากัด เขาเข้าใจความรักและการดูแลของบิดาผิดไป  

จึงตั้งใจที่จะปฏิบัติตามแนวคิดของตนเอง {COL 198.4}

 ชายหนุ่มไม่ยอมรับหน้าทีข่องเขาทีมี่ต่อบิดาและไม่แสดงความกตญัญู 

แม้กระนั้น เขาก็ยังอ้างสิทธิ์ของความเป็นบุตรเพื่อขอแบ่งสมบัติจากบิดา  

มรดกท่ีจะตกเป็นของเขาเม่ือบิดาถึงแก่กรรมเขากลับร้องขอเอาเด๋ียวนี้ เขา

ต้องการความสนุกสนานในปัจจุบันแต่ไม่สนใจต่ออนาคต {COL 199.1}

 เม่ือเขาได้รับมรดกส่วนท่ีเป็นของตนเองแล้ว เขาก็เดินทาง “ไปยัง

เมืองไกล” ออกไปไกลจากบ้านของบิดา ด้วยเงินจ�านวนมากและอิสรภาพ 

ในการท�าตามใจชอบ เขาบ�ารุงบ�าเรอตนเองอย่างเต็มท่ีตามความต้องการ 

ของจิตใจ ไม่มีใครพูดห้ามเขาว่า อย่าท�าอย่างนี้เพราะอันตรายต่อตัวเธอนะ 

หรือสั่งให้ท�าอย่างนั้นเพราะเป็นส่ิงที่ถูกต้อง มิตรสหายชั่วช่วยให้เขาตกลึก 

ลงไปสู่บาปและเขา “ผลาญทรัพย์สินของตน…ด้วยการใช้ชีวิตแบบฟุ่มเฟือย”  

ลูกา 15:13 {COL 199.2}

 พระคัมภีร์กล่าวถึงคนที่ “อ้างตัวว่าเป็นคนมีปัญญา” “กลายเป็นคน

โง่เขลาไป” โรม1:22 และนี่คือประวัติของชายหนุ ่มในอุปมา สมบัติท่ี 

เขาเรียกร้องมาจากบิดาด้วยความเห็นแก่ตัว เขาผลาญไปกับหญิงโสเภณี  

สมบัติของความเยาว์วัยถูกผลาญทิ้งไป ช่วงชีวิตอันมีค่า ความเข้มแข็งแห่ง

สติปัญญา แนวคิดอันสดใสของวัยเยาว์ ความปรารถนาที่จะให้จิตวิญญาณ 

สูงขึ้นทั้งหมดนี้ถูกไฟแห่งราคะตัณหาเผาไหม้ไปจนหมดสิ้น {COL 199.3}

 ต่อมาก็เกิดกันดารอาหารใหญ่ เขาเริ่มตกอยู่ในความขัดสน เขา 

อาศัยอยู่กบัชาวเมืองคนหนึง่ ชายคนนัน้ใช้ให้เขาไปเล้ียงหมูในทุ่งนา ส�าหรับ 

ชาวยิวแล้วการเลี้ยงหมูเป็นงานที่ต�่าต้อยและน่าอับอายที่สุด ชายหนุ่มที่เคย

โอ้อวดถึงอิสรภาพของตนนั้นบัดนี้พบว่าตนเองกลายเป็นทาสไปเสียแล้ว  

เขาตกอยู่ในสภาพของการผูกมัดที่เลวร้ายที่สุดเพราะ “ติดอยู่กับตาข่ายบาป

ของเขา”  สุภาษิต 5:22 แสงและสีที่เคยล่อลวงเขาอันตรธานหายไปสิ้นและ
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เขารู้สึกถึงภาระของโซ่ท่ีล่ามเขาอยู่ ขณะท่ีเขานั่งอยู่บนพื้นของดินแดนที่

กันดารและว่างเปล่า ไม่มีมิตรสหายนอกจากหมูมาห้อมล้อมเขา เขาจ�าต้อง

กินแกลบอาหารที่ใช้เล้ียงหมู เพื่อนฝูงท่ีล้อมรอบเขาในวันแห่งความอุดม

สมบูรณ์ ทั้งกินและดื่มโดยที่เขาเป็นเจ้ามือเลี้ยง ไม่มีสักคนหนึ่งเหลืออยู่ที่จะ

มาคอยเป็นเพื่อน บัดนี้ความสุขของชีวิตส�ามะเลเทเมาอยู่ท่ีไหน ด้วยการ 

ระงับความส�านึกผิดชอบและท�าให้ความรู้สึกมึนชาไป เขาคิดว่าตนเองมี 

ความสุข แต่บัดนี้เม่ือเขาใช้เงินหมดไปแล้ว เม่ือไม่เคยอิ่มท้อง เม่ือต้องอยู่ 

ในสภาพที่เสียหน้า เม่ือศีลธรรมหดหายไป เม่ือความตั้งใจของเขาอ่อนแอ 

และไว้ใจไม่ได้ เม่ือดูเสมือนว่าความรู้สึกอันละเอียดอ่อนตายด้านไป เขา 

ตกไปเป็นคนน่าสมเพชที่สุด {COL 200.1}

 เป็นภาพสภาพคนบาปอะไรเช่นนี้ ถึงแม้เขาถูกห้อมล้อมด้วยพระ 

พรแห่งความรักของพระองค์ แต่ไม่มีสิ่งใดที่คนบาปต้องการมากไปกว่าการ

แยกตัวเองออกไปจากพระเจ้า ดังบุตรคนเล็กที่ไม่รู้จักบุญคุณ เขาเรียกร้อง 

ส่ิงดีของพระเจ้ามาเป็นของตนโดยอ้างว่าเป็นสิทธิ์ที่ถูกต้อง เขาถือว่าเป็น 

ของเขาเอง เขาไม่แสดงการขอบคุณ ไม่ได้ถวายการตอบแทนด้วยความรัก

อย่างที่ควรจะเป็น เหมือนกับคาอินที่ออกไปจากเบื้องพระพักตร์ของพระเจ้า

เพื่อเสาะหาที่พ�านักของตน ดังบุตรเสเพลที่พเนจรไปยัง “เมืองไกล” คน 

บาปแสวงหาความสุขด้วยการลืมพระเจ้าเช่นกัน โรม 1:28 {COL 200.2}

 ไม่ว่าสภาพภายนอกจะมีลักษณะเช่นไร ทุกชีวิตท่ีอยู่เพื่อตัวเองจะ

สญูเสยีไปอย่างน่าเสียดาย ผูท้ีพ่ยายามด�าเนนิชวิีตแยกตวัออกไปจากพระเจ้า 

ก�าลังใช้ทรัพย์สมบัติไปอย่างสิ้นเปลือง เขาก�าลังใช้เวลาเดือนปีอันมีค่าของ

ตน ใช้ก�าลัง ทางความคิด จติใจและจติวญิญาณให้หมดสิน้ไปอย่างน่าเสยีดาย

และท�าให้ตนเองส้ินเนื้อประดาตัวเพื่อไม่ได้รับชีวิตนิรันดร์ คนท่ีแยกตัวออก

จากพระเจ้าด้วยการสนองความต้องการของตนเองเพือ่ไปปรนนบัิตสิิง่ท่ีอยูใ่น

โลกและความชัว่ร้ายสารเลวนัน้เป็นทาสของเงนิทอง จติใจท่ีพระเจ้าทรงสร้าง

มาเพื่อให้เป็นมิตรกับทูตสวรรค์ตกต�่าไปด้วยการรับใช้ทางโลกและความ 

โหดร้าย นี่คือจุดจบของการอยู่เพื่อตนเอง {COL 200.3}
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 หากท่านเลือกที่จะใช้ชีวิตเช่นนี้ ท่านทราบดีว่าท่านก�าลังใช้เงินเพื่อ

ของซึ่งไม่ใช่อาหาร และการตรากตร�าเพื่อส่ิงซึ่งไม่ให้ความอ่ิมใจ เวลาจะมา

ถึงเม่ือท่านจะตระหนกัถงึความเสือ่มโทรมของตนเอง เม่ืออยู่โดดเด่ียวในเมือง

ไกลท่านจะรู้สึกถึงความทุกข์ของท่าน และในความสิ้นหวังนั้นท่านร้องขึ้นมา

ว่า “โอย  ข้าพเจ้าเป็นคนน่าสมเพชอะไรเช่นนี้ ใครจะช่วยให้พ้นจากร่างกาย

แห่งความตายนี้” โรม 7:24 ด้วยประโยคความจริงอันเป็นท่ียอมรับท่ัวไป 

ซ่ึงอยู่ในข้อเขียนของผู้เผยพระวจนะท่ีกล่าวว่า “คนท่ีวางใจในมนุษย์และให้

เนื้อหนังเป็นก�าลังของเขาและใจของเขาหันออกจากพระยาห์เวห์ คนนั้นก็ 

เป็นที่แช่งสาป เขาเป็นเหมือนพุ่มไม้ท่ีอยู่ในทะเลทรายและจะไม่เห็นสิ่งดี 

ที่มาถึง เขาจะอาศัยอยู ่ในแผ่นดินที่แตกระแหงท่ีในถิ่นทุรกันดาร ใน 

แผ่นดินเค็มท่ีไม่มีคนอาศัย” เยเรมีย์ 17:5, 6 พระเจ้า “ทรงให้ดวงอาทิตย ์

ของพระองค์ขึ้นส่องสว่างแก่คนดีและคนชั่วเสมอกัน และให้ฝนตกแก่คน 

ชอบธรรมและคนอธรรม” มัทธิว 5:45 แต่มนุษย์มีอ�านาจท่ีจะปิดตัวเองจาก

แสงแดดและฝน ดังนั้นในขณะที่ดวงอาทิตย์แห่งความชอบธรรมยังส่องสว่าง

และฝนแห่งพระคุณยังโปรยลงมาให้แก่ทุกคนอย่างไม่จ�ากัด เราผู้ที่ยังคง 

แยกตัวเองออกจากพระเจ้าก็ยังคง “อาศัยอยู่ในแผ่นดินที่แตกระแหงในถิ่น

ทุรกันดาร” เยเรมีย์ 17:6  {COL 201.1}

 ความรักของพระเจ้ายังเฝ้าตามหาผู้ที่เลือกแยกตัวเองออกห่างจาก

พระองค์ และพระองค์ทรงหาวธิทีีจ่ะน�าเขากลับมายังบ้านของบิดา บุตรเสเพล

ท่ีอยู่ในสภาพสิ้นเนื้อประดาตัว “เขาส�านึกตัวได้” อ�านาจที่เคยครอบง�าของ

ซาตานสลายไป เขามองเห็นว่าความทุกข์ทรมานของเขาเป็นผลมาจากความ

โง่เขลาของเขาเอง และเขาพูดขึ้นว่า “ลูกจ้างของพ่อไม่ว่ามีมากสักแค่ไหนก็

ยังมีอาหารเหลือเฟือ แต่ข้ากลับต้องมาอดตายท่ีนี่ ข้าน่าจะลุกขึ้นไปหาพ่อ” 

ลูกา 15:17, 18 ในสภาพของความทุกข์ยากเช่นนี้บุตรน้อยพบความหวังเมื่อ

เขาคิดถึงความรักของบิดา เป็นความรักที่ก�าลังดึงดูดเขาให้กลับบ้าน ด้วย 

เหตุนี้เองความม่ันใจในความรักของพระเจ้าท่ีผลักดันคนบาปให้กลับไปหา

พระเจ้า “พระกรุณาคุณของพระเจ้านั้นมุ่งที่จะชักน�าท่านให้กลับใจใหม่”  

โรม 2:4 โซ่ทองค�าแห่งความเมตตาและความเห็นใจของพระเจ้าล้อมรอบ 
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จิตวิญญาณทุกดวงที่ตกอยู่ในภัยอันตราย พระยาห์เวห์ทรงประกาศว่า  

“เราได้รักเจ้าด้วยความรักนิรันดร์ เพราะฉะนั้นเราจึงน�าเจ้ามาด้วยความรัก

มั่นคง” เยเรมีย์ 31:3 {COL 202.1}

 บุตรชายคนนี้ตั้งใจท่ีจะสารภาพความผิด เขาจะไปหาบิดาของตน 

และพูดว่า “ลูกผิดต่อสวรรค์และผิดต่อท่านด้วย ไม่สมควรจะได้ชื่อว่าเป็น 

ลกูของพอ่อกีต่อไป” แต่สิง่ทีเ่ขาพดูต่อไปแสดงถงึความเข้าใจของเขาในเรือ่ง

ความรักของบิดานั้นจ�ากัดเพียงไร เม่ือกล่าวว่า “ขอโปรดให้ลูกอยู่ในฐานะ 

ของลูกจ้างคนหนึ่งของท่านเถิด” ลูกา 15:19, 20 {COL 202.2}

 ชายหนุ่มหนัหลงัให้กับฝงูหมูและแกลบ มุ่งหน้าตรงไปยงับ้านด้วยตวั

ส่ันเทา ด้วยความอ่อนเปล้ียเพลียแรงเพราะความหิว เขารีบเร่งไปตามทาง 

เขาไม่มีสิ่งใดปกปิดเสื้อผ้าที่หลุดลุ่ย แต่ความทุกข์ของเขาชนะความหยิ่งยโส

และเขารีบเร่งที่จะไปขอท�างานเป็นลูกจ้างในที่ซึ่งคร้ังหนึ่งเขาเคยเป็นบุตร 

{COL 202.3}

ในวันที่ชายหนุ่มเจ้าส�าราญไร้ความคิดก้าวเท้าออกจากประตูร้ัวบ้าน

ของบิดา เขาไม่เคยฝันถึงความเจ็บปวดและการเฝ้าปรารถนาที่ค้างอยู่หัวใจ

ของคุณพ่อ ขณะที่เขาเต้นร�าและเลี้ยงฉลองกับเพื่อนนักเลงอันธพาล 

เหล่าน้ัน เขาไม่ได้คิดถึงเงาที่ปกคลุมบ้านของตน และขณะที่เขาก�าลัง 

มุ่งหน้ากลับบ้านด้วยย่างก้าวที่เมื่อยล้าและปวดร้าว เขาไม่รู้ว่ามีผู้หนึ่งก�าลัง

คอยการกลับของเขาอยู่ แต่ในขณะที่ “ยังอยู่แต่ไกล” บิดามองเห็นลักษณะ

ของเขาแต่ไกล ความรักมีสายตาท่ีว่องไว ความเสื่อมโทรมเนื่องจากบาป 

เป็นเวลาหลายปี ไม่อาจปกปิดลักษณะของบุตรไปจากสายตาของผู้เป็นบิดา

ได้ เขา “มีใจสงสาร จึงวิ่งออกไปกอดคอและจูบแก้มของเขา” ลูกา 15:20  

โอบกอดด้วยความรักอย่างอบอุ่นเป็นเวลานาน {COL 203.1}

บิดาไม่ยอมให้สายตาแห่งการดูถูกของผู้ใดเยาะเย้ยความทุกข์และ

สภาพอันทรุดโทรมของบุตรชายของเขา จึงถอดเสื้อคลุมไหล่ขนาดใหญ่ท่ี 

ล�้าค่าออกและพันห่อร่างที่เปลือยเปล่า และชายหนุ่มกล่าวค�าสารภาพด้วย

อาการสะอื้นว่า “พ่อ ลูกผิดต่อสวรรค์และผิดต่อท่านด้วย ไม่สมควรจะได้ชื่อ

ว่าเป็นลูกของพ่ออีกต่อไป” ลูกา 15:21 บิดากอดบุตรน้อยแนบชิดตัวของ 
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เขาและน�าเขากลับบ้าน ไม่ให้บุตรมีโอกาสขอต�าแหน่งของลูกจ้าง เขาเป็น 

บุตรสมควรได้รับเกียรติด้วยสิ่งของที่ดีท่ีสุดเท่าท่ีทางบ้านจะให้ได้ และเป็น 

ผู้ที่บ่าวไพร่ทั้งชายหญิงจะต้องให้ความเคารพและรับใช้ {COL 203.2}

บิดาสั่งบ่าวของตนว่า “จงรีบไปเอาเสื้อท่ีดีที่สุดออกมาสวมให้เขา  

เอาแหวนมาสวมที่นิ้วมือ และเอารองเท้ามาสวมให้ด้วย และจงไปเอาลูกวัว

ตัวท่ีอ้วนพีมาฆ่าเลี้ยงกันเพื่อความร่ืนเริง เพราะว่าลูกของเราคนนี้ตายแล้ว

แต่กลับเป็นข้ึนอีก หายไปแล้วแต่ได้พบกันอีก พวกเขาต่างก็มีความร่ืนเริง” 

ลูกา 15:22-23 {COL 204.1}

 ในช่วงชีวิตเยาว์วัยที่อยู่อย่างไม่เป็นสุข บุตรน้อยมองบิดาว่าเป็น 

ผูเ้กร้ียวกราดและเข้มงวด ขณะนีค้วามเข้าใจของเขาท่ีมีต่อบิดาเปล่ียนไปมาก

เพียงใด ดังนั้นผู้ที่ถูกซาตานหลอกไปจะมองว่าพระเจ้าทรงเกรี้ยวกราดและ

พิถีพิถัน เขามองว่าพระเจ้าทรงคอยปรักปร�าและลงโทษ ไม่ยอมท่ีจะรับคน

บาปตราบใดท่ียังมีข้อแก้ตัวที่ถูกต้องที่พระองค์ไม่ต้องการช่วย เขาถือว่า

บัญญตัขิองพระเจ้าจ�ากดัความสขุและเป็นแอกอนัหนกัท่ีเขายนิดีจะหลกีเล่ียง 

แต่ผู้ใดที่ดวงตาถูกเปิดออกด้วยความรักของพระคริสต์จะมองเห็นพระเจ้าว่า

ทรงกอปรด้วยความเมตตากรุณา พระองค์ไม่ได้เป็นผูเ้หีย้มโหด ไม่ยอมผ่อน

ปรนแต่ทรงเป็นเช่นบิดา พร้อมท่ีจะสวมกอดบุตรที่กลับใจ คนบาปจะอุทาน

ขึ้นพร้อมกับผู้ประพันธ์พระธรรมสดุดีว่า “บิดาสงสารบุตรของตนฉันใด  

พระยาห์เวห์ทรงสงสารคนที่ย�าเกรงพระองค์ฉันนั้น” สดุดี 103:13 {COL  

204.2}

 ในอุปมา ไม่ได้บันทกึถงึการด่าว่า การว่ากล่าวถงึความชัว่ร้ายทีบุ่ตร

เสเพลท�า บุตรคนนีรู้้ว่าเหตกุารณ์ทีผ่่านไปได้รับการอภยัและลืมไป ลบท้ิงไป

ตลอดกาล เช่นเดียวกันนี ้พระเจ้าตรัสกับคนบาปว่า “เราได้ลบล้างการทรยศ

ของเจ้าเสียเหมือนเมฆและลบล้างบาปของเจ้าเหมือนหมอก” อิสยาห์  

44:22 “เราจะให้อภัยความผิดบาปของเขาและจะไม่จดจ�าบาปของเขาอีก 

ต่อไป” เยเรมีย์ 31:34 “ให้คนอธรรมละทิ้งทางของเขา และคนชั่วละทิ้งความ

คิดของเขา ให้เขากลับยังพระยาห์เวห์ และพระองค์จะทรงเมตตาเขา และ

มายังพระเจ้าของพวกเรา เพราะพระองค์ทรงมีการอภัยอย่างเหลือล้น”  
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อิสยาห์ 55:7 “พระยาห์เวห์ตรัสว่า ในวันเหล่านั้นและในเวลานั้น จะหา 

ความผิดบาปในอิสราเอลไม่พบเลย จะหาบาปในยูดาห์ก็จะไม่พบเลย”  

เยเรมีย์ 50:20 {COL 204.3}

 ค�าม่ันสัญญาของพระเจ้าท่ีทรงพร้อมจะรับคนบาปที่กลับใจนี้ดี 

เพียงไร ท่านผู้อ่านที่รัก ท่านเลือกทางเดินของท่านเองแล้วหรือยัง ท่าน 

เดินหลงไปจากพระเจ้าหรือไม่ ท่านเสาะหาทางท่ีจะฉลองด่ืมกินผลแห่งการ

ล่วงละเมิดเพียงเพื่อค้นพบว่าในที่สุดแล้วอาหารนั้นเปล่ียนเป็นขี้เถ้าบน 

ริมฝีปากของท่าน และบัดนี้ทรัพย์ของท่านถูกผลาญไปหมดแล้ว แผนการ 

ชีวิตถูกท�าลายและความหวังหมดสิ้นไปและท่านก็นั่งอยู่อย่างโดดเด่ียวและ 

เดียวดายหรือเปล่า บัดนี้เสียงนั้นที่เคยพูดกับใจของท่านมาตลอดแต่ท่าน 

ปฏิเสธที่จะฟังนั้นดังชัดเจนและแจ่มใสมากขึ้นว่า “จงลุกขึ้นและไปเสีย  

เพราะไม่มีที่พักที่นี่ เพราะมลทินบาปท�าลายด้วยความพินาศอย่างทุกข ์

ระทม” มีคาห์ 2:10 จงกลับไปยังบ้านของพระบิดาของท่าน พระองค์ทรง 

เชื้อเชิญท่าน ตรัสว่า “จงกลับมาหาเราเพราะเราได้ไถ่เจ้าแล้ว” อิสยาห์ 44: 

22 {COL 205.1}

 อย่าฟังค�าเสนอแนะของศตัรวู่าให้อยูห่่างจากพระคริสต์จนกระทัง่ท่าน

ท�าตัวเป็นคนดีได้เสียก่อน ดีพอจนท่านจะมาหาพระเจ้าได้ หากคอยจนถึง 

วันนั้น ท่านจะไม่ได้มาเลย เม่ือซาตานชี้ไปยังเสื้อสกปรกขาดวิ่นของท่าน  

จงย�้าพระสัญญาของพระเยซูที่ว่า “คนที่มาหาเรา เราจะไม่ขับไล่เลย” ยอห์น 

6:37 จงบอกศัตรูว่าพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ช�าระบาปทั้งหมดของท่าน

แล้ว จงให้ค�าอธิษฐานของกษัตริย์ดาวิดเป็นค�าอธิษฐานของท่าน “ขอทรง 

ช�าระมลทินจากข้าพระองค์ด้วยต้นหุสบ ข้าพระองค์จึงจะสะอาด ขอทรง 

ล้างข้าพระองค์ และข้าพระองค์จะขาวกว่าหิมะ” สดุดี 51:7 {COL 205.2}

 จงลกุข้ึนและไปยังพระบดิาของท่าน พระองค์จะทรงต้อนรับท่านขณะ

ท่ีท่านอยู่แต่ไกล หากท่านเพียงแต่ก้าวไปหาพระองค์แม้เพียงหนึ่งก้าวใน 

การกลับใจ พระองค์จะทรงรีบกอดท่านในอ้อมพระหัตถ์แห่งความรักของ

พระองค์ พระกรรณของพระองค์ทรงรบัฟังค�าร้องหาของจติวญิญาณท่ีฟกช�า้  

การเรียกหาพระเจ้าเพยีงครัง้แรกจากดวงใจ พระองค์ทรงรับฟัง ไม่มีค�าอธษิฐาน



172 อุทาหรณ์จากค�าสอนของพระคริสต์

ใดท่ีทูลขอแม้จะไม่เป็นค�าเพียงไร ไม่มีน�้าตาที่ไหลรินแม้จะอยู่ในที่ลี้ลับ 

เพียงไร ไม่มีความปรารถนาท่ีจริงใจที่เก็บถนอมไว้จะอ่อนแรงเพียงไร พระ

วิญญาณของพระเจ้าจะทรงรีบออกไปต้อนรับ ก่อนท่ีจะเอ่ยค�าอธิษฐานออก

มาหรือแสดงความต้องการของหัวใจออกมา พระคุณจากพระคริสต์จะทรง 

ออกไปต้อนรับพระคุณที่ก�าลังท�างานอยู่ในจิตใจของมนุษย์ {COL 206.1}

 พระบิดาแห่งสวรรค์ของท่านจะทรงเอาเส้ือท่ีเป้ือนด้วยบาปออกจาก

ตัวท่าน ในค�าพยากรณ์เชิงอุปมาของผู้เผยพระวจนะเศคาริยาห ์มหาปุโรหิต

โยซูวาสวมใส่เส้ือผ้าสกปรกยืนอยู่ต่อหน้าทูตสวรรค์ของพระยาห์เวห์นั้นเป็น

ตัวแทนคนบาป และพระด�ารัสของพระเจ้าตรัสว่า “จงเปล้ืองเส้ือต�าแหน่งท่ี

สกปรกออกจากเขาเสยีและทตูสวรรค์พดูกบัท่านว่า นีแ่น่ะ เราได้เอาความผดิ

บาปออกไปเสียจากเจ้าแล้ว และเราจะประดับตัวเจ้าด้วยเสื้อผ้าดีๆ …เขาจึง

โพกผ้าสะอาดและสวมเสื้อต�าแหน่งให้ท่าน” เศคาริยาห์ 3:4, 5 ด้วยประการ

ฉะนี้พระเจ้าจะทรงสวมท่านด้วย “เสื้อผ้าแห่งความรอด” อิสยาห์ 61:10 “ถึง

แม้ท่านนอนอยู่ท่ามกลางคอกแกะท่านจะเหมือนปีกนกเขาท่ีบุด้วยเงินและ 

ขนของมันที่บุด้วยทองค�า” สดุดี 68:13 THAI KJV {COL 206.2}

 พระองค์จะทรงพาท่านไปยังอาคารงานเล้ียง และธงของพระองค์ที่

อยู ่เหนือท่านคือความรัก เพลงซาโลมอน 2:4 พระองค์ทรงประกาศว่า  

“ถ้าเจ้าด�าเนินตามมรรคาของเรา…เราจะให้เจ้ามีสิทธิท่ีจะเข้าไปท่ามกลาง 

ผู้ที่ยืนอยู่ที่นี”่ แม้กระทั่งท่ามกลางทูตสวรรค์บริสุทธิ์ที่ห้อมรอบพระที่นั่งของ

พระองค์ เศคาริยาห์ 3:7 {COL 206.3}

“เจ้าบ่าวเปรมปรีด์ิเพราะเจ้าสาวอย่างไร พระเจ้าของท่านจะเปรมปรีด์ิ

ในท่านอย่างนั้น” อิสยาห์ 62:5 พระองค์ “ทรงช่วยให้รอด พระองค์ทรง 

เปรมปรีด์ิเพราะเจ้าด้วยความยินดี และทรงสงบในความรักของพระองค์ 

พระองค์จะทรงเริงร่าเพราะเจ้าด้วยการร้องเพลงเสียงดัง” เศฟันยาห์ 3:17  

และชาวสวรรค์และชาวโลกจะร่วมกันร้องเพลงแห่งความชื่นชมของพระบิดา 

“เพราะว่าลูกของเราคนนี้ตายแล้ว แต่กลับเป็นข้ึนอีก หายไปแล้วแต่ได้พบ 

กันอีก” ลูกา 15:24 {COL 207.1}

 จนถึงบัดนี้ อุปมาของพระผู้ช่วยเท่าที่เล่ามานั้นยังไม่พบส่วนใดของ
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เร่ืองท่ีขัดแย้งกับภาพแห่งความสุข แต่บัดนี้พระคริสต์ทรงเสนอข้อคิดอีก 

มุมหน่ึง ในช่วงที่บุตรน้อยกลับบ้าน บุตรคนโต “อยู่ที่ทุ่งนา เม่ือเขากลับมา

ใกล้จะถึงบ้าน ก็ได้ยินเสียงดนตรีและการเต้นร�า เขาจึงเรียกบ่าวคนหนึ่งมา

ถามว่า นี่มันอะไรกัน บ่าวจึงตอบว่า น้องของท่านกลับมาแล้ว และพ่อของ

ท่านให้ฆ่าลูกวัวตัวที่อ้วนพีเพราะท่านได้ลูกกลับมาอย่างปลอดภัย พี่ชายก็

โกรธไม่ยอมเข้าไป” ลกูา 15:25-28 บุตรคนโตไม่มีส่วนร่วมกับบิดาเม่ือผูพ้เนจร

เสเพลกลับมา เสียงแห่งความชื่นชมยินดีไม่ได ้กระตุ ้นใจเขาให้เกิด 

ความยินดี เขาถามบ่าวถึงสาเหตุของงานรื่นเริงและค�าตอบนั้นเร้าความ 

ริษยาของเขา เขาจะไม่เข้าไปต้อนรับน้องชายที่หลงทางไป ความกรุณาที่ 

แสดงให้กับบุตรเสเพลนั้นเขาถือว่าเป็นการดูถูกตัวเขาเอง {COL 207.2}

 เม่ือผู้เป็นบิดาออกมาทัดทานเขา ความหยิ่งและนิสัยท่ีร้ายกาจของ

เขาก็ถูกเปิดเผยออกมา เขาถือว่าชีวิตของเขาท่ีวนเวียนอยู่ในบ้านของบิดา

เป็นการรับใช้ที่ไม่ได้รับการตอบแทน และเปรียบเทียบความล�าเอียงท่ีมีต่อ

บุตรชายที่เพิ่งกลับมาด้วยความใจแคบ เขากล่าวออกมาอย่างชัดเจนว่า การ

ท�างานรับใช้ของเขาเหมือนกับบ่าวไม่ใช่บุตร เขาควรพบความสุขในการอยู่

ร่วมกับบิดา แต่เขาปล่อยให้สมองคิดถึงส่วนที่เขาควรจะได้จากการมีชีวิตอยู่

อย่างรอบคอบของเขา ค�าพดูของเขาแสดงให้เหน็ว่าเขาละท้ิงความเพลิดเพลิน

ของบาปก็ด้วยเหตุผลข้างต้นนี้เอง บัดนี้เม่ือน้องชายได้รับส่วนแบ่งของบิดา

ไปแล้ว บุตรคนโตถือว่าเขาไม่ได้รับความยุติธรรม เขาแค้นท่ีน้องชายได้รับ

ความกรุณาเช่นนี้ เขายังแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า หากเขาอยู่ในต�าแหน่ง

ของบิดาเขาจะไม่มีทางรับบุตรเสเพลคนนี้กลับมา ซ�้ายังไม่ยอมรับว่าเขาเป็น

น้องชายและพดูออกมาอย่างเย็นชาถึงเขาว่าเป็น “ลูกคนนีข้องพ่อ” ลกูา 15:30 

{COL 207.3}

 ถงึกระนัน้ บิดาก็ยงัปฏิบตัต่ิอเขาอย่างรกัใคร่กล่าวว่า “ลกูเอ๋ย ลกูอยู่

กับพ่อตลอดเวลา สิง่ของท้ังหมดของพ่อก็เป็นของลูก” ลกูา 15:31 ตลอดเวลา

หลายปีท่ีน้องชายเจ้ามีชวีติทีต่กอบั เจ้าไม่ได้มีโอกาสอยู่เป็นเพือ่นกับพ่อหรือ 

{COL 208.1}

 ทุกสิ่งที่ให้ความสุขแก่บุตรทั้งหลายมีให้อย่างไม่จ�ากัด บุตรชายไม่
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จ�าเป็นต้องสงสัยในรางวัลหรือสิ่งตอบแทน “สิ่งของทั้งหมดของพ่อก็เป็น 

ของลูก” เจ้าเพียงแต่ต้องเชื่อในความรักของเราและรับของประทานได้อย่าง 

เต็มที่ {COL 208.2}

 บุตรชายคนหนึ่งได้ตัดตัวเองออกจากบ้านโดยไม่ค�านึงถึงความรัก

ของบิดา แต่บัดนี้เขากลับมาแล้วและคล่ืนแห่งความสุขก�าจัดทุกความคิดที่

รบกวนออกไป “เพราะน้องคนนีข้องลกูตายไปแล้ว แต่กลับเป็นขึน้อกี หายไป

แล้วแต่ยังได้พบกันอีก” ลูกา 15:32 {COL 209.1}

 บุตรคนโตมองเห็นจิตใจที่เห็นแก่ตัวและไม่ส�านึกบุญคุณของเขาเอง

หรือไม่ เขามองเห็นว่าแม้น้องชายท่ีท�าตัวชั่วร้ายยังเป็นน้องของเขาอยู่หรือ

ไม่ พี่ชายคนนี้กลับใจจากความริษยาและใจที่แข็งกระด้างหรือไม่ ในเร่ือง 

เช่นนี้ พระคริสต์ไม่ทรงกล่าวถึง เพราะอุปมานี้ยังคงด�าเนินต่อไป ข้ึนกับ 

ผู้ฟังที่จะตัดสินว่าเรื่องนี้จะจบลงอย่างไร {COL 209.2}

 บุตรชายคนโตเปรียบเหมือนชาวยิวในสมัยของพระคริสต์ท่ีไม่กลับใจ

และเปรียบเหมือนพวกฟาริสีในทุกยุคทุกสมัย พวกเขามองดูคนทั้งหลายที่

พวกเขาถอืว่าเป็นคนเก็บภาษแีละคนบาปด้วยสายตาเหยยีดหยาม เนือ่งจาก

ว่าพวกเขาเองไม่เคยท�าการชัว่ร้ายเลวทรามย่ิงใหญ่จงึคิดว่าตนเองชอบธรรม 

พระคริสต์ทรงเผชิญกับคนจับผิดเหล่านี้ตามกติกาที่พวกเขาตั้งขึ้นมาเอง 

เหมือนกับบุตรชายคนโตในอุปมาพวกเขาอยู่อย่างมีความสุขกับสิทธิพิเศษ

จากพระเจ้า อ้างว่าตนเป็นบุตรในบ้านของพระเจ้า แต่มีจิตใจของลูกจ้าง  

พวกเขาท�างานไม่ใช่ด้วยความรักแต่ด้วยความหวังท่ีจะได้รับการตอบแทน  

ในสายตาของคนเหล่านี้ พระเจ้าเป็นเพียงนายท่ีเห็นแก่ได้ พวกเขาเห็นว่า 

การที่พระคริสต์เชื้อเชิญคนเก็บภาษีและคนบาป มอบของประทานฝ่าย 

พระคุณให้อย่างไม่จ�ากัด ของประทานเหล่านี้เป็นส่ิงท่ีพวกธรรมาจารย์หวัง 

ท่ีจะได้โดยความมานะพยายามและการบังคบัทรมานตนเองจงึท�าให้พวกเขา

ไม่พอใจ บุตรเสเพลกลับมาท�าให้จิตใจของบิดามีความยินดีปรีดา แต่กลับ 

ท�าให้คนเหล่านี้อิจฉาริษยาเท่านั้น {COL 209.3}

 ในอปุมา การทดัทานของบิดาท่ีกล่าวกับบุตรคนโตเป็นการเรียกเชญิ

พวกฟาริสีอย่างนุ่มนวล “สิ่งของท้ังหมดของพ่อก็เป็นของลูกอยู่แล้ว” ลูกา 
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15:31 ไม่ใช่เป็นค่าจ้างแต่เป็นของประทาน เหมือนเช่นบุตรเสเพล ท่านรับ 

ส่ิงนี้ได้อย่างเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไม่มีเงื่อนไขด้วยความรักของพระบิดา {COL  

209.4}

 การเป็นคนชอบธรรมด้วยตนเอง ไม่เพียงน�าคนให้เข้าใจพระเจ้าใน

ทางผิด แต่จะท�าให้คนเหล่านี้มีใจเย็นชาและคอยติเตียนพี่น้องของตน บุตร

คนโตอยูใ่นสภาพทีเ่หน็แก่ตวัและอจิฉาริษยาต่อพีน้่องของตน พร้อมท่ีจะคอย

ดูพี่น้องเพื่อติเตียนการกระท�าทุกอย่างและใส่ร้ายเขาในความบกพร่องแม้ใน

สิ่งที่เล็กน้อยที่สุด เขาจะจับผิดทุกความผิดและหาประโยชน์สูงสุดจากการ 

กระท�าผิดทุกอย่าง ด้วยวิธีนี้ พวกเขาจะหาทางแก้ตัวให้กับวิญญาณของการ

ไม่ยอมให้อภัยของพวกเขา ทุกวันนี้มีคนจ�านวนมากก�าลังท�าสิ่งเดียวกันนี้  

ในขณะท่ีจติวิญญาณก�าลงัด้ินรนเป็นครัง้แรกเพือ่ต่อสูก้ารล่อลวงท่ีโหมเข้ามา 

พวกเขาก็คอยท่า ดื้อรั้นเอาแต่ใจตัวเอง บ่นติเตียน พวกเขาอาจจะอ้างว่าตัว

เองเป็นบุตรของพระเจ้า แต่ก�าลังแสดงออกด้วยวิญญาณแบบซาตาน ด้วย

ท่าทีที่มีต่อพี่น้องของเขาแบบนี้ คนใส่ร้ายพวกนี้ท�าตัวเองให้ตกอยู่ในสภาพ 

ที่พระเจ้าส่องรัศมีให้แก่พวกเขาไม่ได้ {COL 210.1}

มีคนเป็นจ�านวนมากถามขึ้นมาอยู่เสมอว่า “ข้าพเจ้าจะน�าอะไรเข้ามา

เฝ้าพระยาห์เวห์และกราบไหว้พระเจ้าเบ้ืองสูง ควรข้าพเจ้าจะเฝ้าพระองค ์

ด้วยเคร่ืองบูชาเผาท้ังตวัหรือ ด้วยลูกวัวอายุหนึง่ปีหลายตวัหรือ พระยาห์เวห์

จะพอพระทัยการถวายแกะผู้หลายพันตัวและธารน�้ามันหลายหม่ืนสายหรือ” 

แต่ “พระองค์ทรงส�าแดงแก่เจ้าแล้วว่าอะไรดี และพระยาห์เวห์ทรงประสงค์

อะไรจากเจ้า นอกจากให้ท�าความยุติธรรมและให้รักความเมตตาและให ้

ด�าเนินชีวิตไปกับพระเจ้าด้วยความถ่อมใจ” มีคาห์ 6:6-8 {COL 210.2}

 การรับใช้ที่พระเจ้าทรงเลือกไว้ก็คือ “การแก้พันธนะอธรรม การแก้

สายรัดแอก การปลดปล่อยผู้ถูกบีบบังคับให้เป็นอิสระ และการหักแอก 

ทั้งหมดเสีย…[และ]ไม่ซ่อนตัวเจ้าจากญาติของเจ้า” อิสยาห์ 58:6, 7 เม่ือ 

ท่านเห็นว่าตนเป็นคนบาปท่ีได้รับความรอดโดยความรักของพระบิดาบน 

สวรรค์แล้ว ท่านก็จะเมตตาสงสารผู้อื่นท่ีต้องทนทุกข์ทรมานอยู่ในบาป  

ท่านจะไม่มองความทุกข์ยากและการกลับใจด้วยความริษยา หรือต�าหน ิ
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ติเตียน เม่ือน�้าแข็งแห่งการเห็นแก่ตัวละลายไปจากหัวใจของท่าน ท่านจะมี

ความรูส้กึเหน็ใจเหมอืนกบัความรูส้กึของพระเจ้าและจะร่วมยนิดกีบัพระองค์

ในการช่วยเหลือคนที่หลงหายให้รอด  {COL 210.3}

 จริงอยู่ท่านอ้างตนว่าเป็นบุตรของพระเจ้า แต่หากเป็นการอ้างทีแ่ท้จรงิ 

แล้วก็จะมีความรู้สึกว่า “น้องคนนี้ของลูกตายไปแล้ว แต่กลับเป็นขึ้นอีก  

หายไปแล้วแต่ยังได้พบกันอีก” ลูกา 15:32 น้องชายคนนี้ผูกพันกับท่านด้วย

สายใยท่ีใกล้ชิดแนบแน่น เพราะพระเจ้าทรงยอมรับเขาเป็นบุตร หากท่าน

ปฏิเสธความสัมพันธ์กับเขา ท่านแสดงออกว่าตนเป็นเพียงบ่าวลูกจ้างใน 

บ้านเท่านั้นไม่ใช่บุตรในครอบครัวของพระเจ้า {COL 211.1}

 ถึงแม้ท่านจะไม่เข้าร่วมในการต้อนรับผู้หลงหาย ความชื่นชมยินดีก ็

ยังจะด�าเนินต่อไป ผู้ที่กลับเข้ามาจะมีที่อยู่เคียงข้างพระบิดาและเข้าร่วมใน 

ราชกิจของพระบิดา ผู้ใดท่ีได้รับการอภัยมากก็จะมีความรักมากดุจกัน แต่ 

ท่านจะอยู่ในความมืดภายนอกเพราะว่า “ผู้ที่ไม่รักก็ไม่รู้จักพระเจ้าเพราะ 

พระเจ้าทรงเป็นความรัก” 1 ยอห์น 4:8 {COL 211.2}
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บทที่ 16 “ขอเอาไว้ปีนี้อีก”
อ้างอิงจากลูกา 13:1-9

 ในค�าสอนของพระคริสต์ พระองค์ทรงเชื่อมค�าตักเตือนเรื่องของการ

พิพากษาเข้ากับค�าเชื้อเชิญแห่งความเมตตา พระองค์ตรัสว่า “เพราะว่าบุตร

มนุษย์ไม่ได้มาเพื่อท�าลายชีวิตมนุษย์แต่มาเพื่อช่วยเขาท้ังหลายให้รอด”  

ลูกา 9:56 “เพราะว่าพระเจ้าทรงให้พระบุตรเข้ามาในโลก ไม่ใช่เพื่อพิพากษา 

โลก แต่เพื่อช่วยกู้โลกให้รอดโดยพระบุตรนั้น” ยอห์น 3:17 พระราชกิจแห่ง 

ความเมตตาของพระองค์ทีเ่กีย่วกับความยตุธิรรมและการพพิากษาของพระเจ้า 

ได้เปิดเผยออกมาให้เห็นในอุปมาต้นมะเดื่อไม่มีผล {COL 212.1}

 พระคริสต์ทรงตักเตือนประชาชนถึงแผ่นดินของพระเจ้าที่ก�าลังมา 

ใกล้และพระองค์ยังทรงต�าหนิพวกเขาอย่างรุนแรงถึงความไม่รู้และไม่เอาใจ

ใส่ของพวกเขา พวกเขาเข้าใจเคร่ืองหมายในท้องฟ้าเก่ียวกับดินฟ้าอากาศ  
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แต่ส�าหรับเครื่องหมายแห่งกาลเวลาท่ีชี้ชัดไปถึงพระราชกิจของพระองค ์ 

พวกเขากลับมองไม่เห็น {COL 212.2}

 แต่มนุษย์ในสมัยนั้นก็เหมือนกับสมัยนี้ท่ีพร้อมจะทึกทักว่าตนเป็นท่ี

โปรดปรานของสวรรค์ และว่าข่าวการตักเตือนนั้นมีไว้ให้แก่ผู ้อ่ืน ผู้ฟัง 

เหล่านี้บอกพระเยซูถึงเหตุการณ์ท่ีเกิดเม่ือไม่นานมานี้ซึ่งท�าให้เกิดความตื่น

ตระหนกอย่างมากย่ิง มาตรการบางประการของปอนทอัีสปีลาตเจ้าเมืองยูเดีย

ท�าให้ประชาชนไม่พอใจ มีเหตุการณ์วุ่นวายเกิดขึ้นในกรุงเยรูซาเล็ม ปีลาต

พยายามท�าให้สงบลงโดยการใช้ความรุนแรง มีอยู่ครั้งหนึ่ง ทหารของปีลาต 

บุกเข้าไปในบริเวณพระวิหารและสังหารคนนมัสการชาวกาลิลีที่ก�าลังลงมือ

ถวายเคร่ืองเผาบูชาอยู่ ชาวยิวถือว่าเหตุรุนแรงที่เกิดข้ึนเป็นการพิพากษา

ลงโทษบาปของคนเหล่านั้นและคนที่บอกเล่าเหตุการณ์รุนแรงนี้พูดออกมา

ด้วยความพึงพอใจอย่างลับๆ ในความเห็นของพวกเขา ถือว่าโชคดี แสดงว่า

พวกเขาเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้ามากกว่าพวกชาวกาลิลีเหล่านั้น  

พวกเขาหวังอย่างไม่ต้องสงสัยว่าจะได้ยินพระเยซูทรงต�าหนิคนเหล่านั้นท่ี

สมควรได้รับการลงโทษเช่นนั้น {COL 212.3}

 สาวกทัง้หลายของพระคริสต์ไม่กล้าเอ่ยปากออกความคิดเหน็จนกว่า

พวกเขาจะได้ฟังความคิดเหน็ของพระอาจารย์แล้ว พระองค์ประทานบทเรียน

ท่ีชี้ให้เห็นอย่างเด่นชัดถึงการพิพากษาอุปนิสัยของผู้อื่น และมาตรการของ 

ผลกรรมสนองตามความเข้าใจอันจ�ากัดของพวกเขา ถึงกระนั้นพวกเขายัง 

มองไปยังพระคริสต์หวังที่จะให้พระองค์ประณามคนเหล่านี้ว่าบาปหนากว่า 

ผู้อื่น ค�าตอบของพระองค์สร้างความประหลาดใจต่อพวกเขาอย่างยิ่ง {COL 

213.1}

 พระผู้ช่วยให้รอดทรงหันไปยังฝูงชนและตรัสว่า “ท่านทั้งหลายคิด 

ว่าชาวกาลิลีเหล่านั้นเป็นคนบาปย่ิงกว่าชาวกาลิลีอื่นๆ ทั้งหมด เพราะ 

พวกเขาต้องทนทุกข์อย่างนั้นหรือ เราบอกพวกท่าน ไม่ใช่ แต่ท่านเองถ้าไม่

กลับใจใหม่ก็จะต้องพินาศเหมือนกัน” ลูกา 13:2, 3 เหตุการณ์ร้ายเหล่านี ้

เกิดขึ้นเพื่อน�าพวกเขาให้ถ่อมจิตใจลงและกลับใจใหม่จากบาป พายุแห่งการ 

แก้แค้นก�าลังก่อตัวขึ้นในอีกไม่นาน มันจะกระหน�าคนท้ังปวงท่ีไม่ได้เข้า 
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ลี้ภัยในพระคริสต์{COL 213.2}

 ขณะที่พระเยซูตรัสกับสาวกและฝูงชน พระองค์ทอดพระเนตรไปยัง

เหตุการณ์ในภายภาคหน้าตามค�าพยากรณ์และทรงเห็นกองทหารล้อมกรุง

เยรูซาเล็มไว้ พระองค์ทรงได้ยินเสียงฝีเท้าของคนต่างชาติสวนสนามเข้ามา 

ยังเมืองท่ีได้รับการคัดเลือกสรรไว้และทอดพระเนตรเห็นคนนับเป็นพันๆ  

พินาศไปเพราะเมืองถูกล้อม  มีชาวยิวจ�านวนมากเหมือนเช่นชาวกาลิลีที่ถูก

สังหารในบริเวณพระวิหารในขณะก�าลังถวายเครื่องเผาบูชา เหตุการณ์ร้าย 

ที่เกิดข้ึนกับบุคคลเหล่านี้เป็นค�าการตักเตือนจากพระเจ้าแก่ประเทศชาติท่ีมี

ความผิดในลักษณะเดียวกัน พระเยซูตรัสว่า “แต่ถ้าท่านทุกคนไม่กลับใจ 

ใหม่ก็จะต้องพินาศเช่นกัน”  ลูกา 13:5 เวลาแห่งความกรุณาส�าหรับพวกเขา

มีเหลืออีกไม่มากนัก ยังพอมีเวลาที่จะให้เรียนรู้ถึงสิ่งท่ีให้ความสงบสุขท่ีแท้ 

ของพวกเขา {COL 213.3}

 พระองค์ตรัสอุปมาต่อไปว่า “ชายคนหนึ่งปลูกต้นมะเดื่อเทศต้นหนึ่ง

ไว้ในสวนองุ่นของตน และเขามาหาผลที่ต้นนั้นแต่ไม่พบ เขาจึงพูดกับผู้ที่ 

รักษาเถาองุ่นว่า นี่แนะ เรามาหาผลที่ต้นมะเด่ือนี้สามปีแล้ว แต่ไม่พบ จง 

โค่นมันทิ้งไป จะให้ดินจืดไปเปล่าๆ ท�าไม”  ลูกา 13:6, 7 {COL 214.1}

 ผู้ฟังถ้อยค�าของพระคริสต์ไม่ได้เข้าใจความหมายพระด�ารัสของ

พระองค์ผิดไป กษัตริย์ดาวิดร้องเพลงกล่าวว่าอิสราเอลเป็นเหมือนเถาองุ่น 

ท่ีน�าออกไปจากประเทศอียิปต์ อิสยาห์บันทึกว่า “เพราะว่าสวนองุ่นของ 

พระยาห์เวห์จอมทัพคือวงศ์วานอิสราเอล และคนยูดาห์ เป็นต้นไม้ที่พระองค์

ทรงชื่นชอบ” อิสยาห์ 5:7 ต้นมะเด่ือเทศที่อยู่ในสวนของพระยาห์เวห์ซึ่งอยู่

ภายใต้การดูแลรักษาและพระพรพิเศษของพระองค์เป็นสัญลักษณ์แทน 

คนทั้งหลายที่พระผู้ช่วยเสด็จมาเพื่อเขา {COL 214.2}

 พระประสงค์ของพระเจ้าส�าหรับประชากรของพระองค์และสง่าราศี 

ที่น่าจะได้รับอยู่ต่อหน้าพวกเขานั้นได้รับการบันทึกเป็นถ้อยค�าอันไพเราะว่า 

“แล้วคนจะเรียกพวกเขาว่าต้นโอ๊กแห่งความชอบธรรม ที่พระยาห์เวห์ทรง 

ปลูกไว้เพื่อส�าแดงพระสิริของพระองค์” อิสยาห์ 61:3 ขณะท่ียาโคบใกล้สิ้น 

อายุไข ได้กล่าวภายใต้การดลใจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ถึงบุตรชายอันเป็น
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ที่รักว่า “โยเซฟเป็นก่ิงท่ีเกิดผล เป็นก่ิงท่ีเกิดผลอยู่ริมบ่อน�้า มีก่ิงเลื้อยบน

ก�าแพง” และท่านพูดต่อว่า “โดยพระเจ้าของบิดาเจ้าผู้ทรงช่วยเจ้า โดย 

พระเจ้าทรงมหิทธิฤทธิ์ ผู ้ทรงอวยพระพรแก่เจ้า ด้วยพรที่มาจากฟ้า 

เบ้ืองบน พรท่ีมาจากที่ลึกเบ้ืองล่าง” ปฐมกาล 49:22, 25 ด้วยเหตุนี้  

พระเจ้าทรงปลูกอิสราเอลไว้เป็นเถาองุ่นท่ีดีเลิศข้างบ่อน�้าแห่งชีวิต พระองค์

ทรงตั้งสวนองุ่น “อยู่บนเนินเขาอันอุดมย่ิง” พระองค์ทรง “[ล้อมรั้ว] เก็บ 

ก้อนหินออกหมด และปลูกเถาองุ่นอย่างดีไว”้ อิสยาห์ 5:1, 2 {COL 214.3}

 “ท่านคาดหวังว่ามันจะเกิดผลองุ่นหวาน แต่มันกลับเกิดผลเปร้ียว” 

อิสยาห์ 5:2 ประชาชนในสมัยพระเยซู อวดตัวว่ามีความเชื่อในศาสนา 

มากกว่าชาวยิวในยุคก่อนๆ แต่พวกเขากลับขาดพระคุณแห่งพระวิญญาณ

ของพระเจ้ามากยิ่งกว่า ผลแห่งอุปนิสัยอันทรงคุณค่าที่ท�าให้ชีวิตของโยเซฟ

หอมหวนและงดงามกลับไม่ได้ปรากฏในชนชาตยิิวเลยแม้แต่น้อย {COL 215.1}

 พระเจ้าในสภาพของพระบุตรก�าลงัแสวงหาผล แต่หาพบไม่ อสิราเอล 

กลายเป็นผู้ท�าให้ผืนดินรกร้าง การตั้งอยู่ของชาติอิสราเอลกลายเป็นค�า 

แช่งสาป เพราะว่าชนชาตินี้ได้ยึดพื้นที่ในสวนซึ่งควรเป็นท่ีส�าหรับต้นไม้ท่ี 

ออกผล ประเทศนี้ฉ้อโกงพระพรที่พระเจ้าทรงพระประสงค์จะประทานให้แก่

โลก ชาวอิสราเอลเป็นตัวแทนในทางท่ีผิดแก่บรรดาประชาชาติทั้งหลาย ไม่

เพียงใช้การไม่ได้เท่านั้นแต่ยังเป็นผู้ขัดขวางความรอดของผู้อื่นอีกด้วย ใน

ระดับหนึ่งศาสนาของพวกเขาน�าไปสู่ทางที่ผิดและน�าสู่ความพินาศแทนท่ีจะ 

น�าไปสู่ความรอด {COL 215.2}

 ในอปุมา ผูรั้กษาเถาองุน่ไม่เคยตัง้ข้อสงสัยในประโยคท่ีว่าถ้าต้นมะเด่ือ

ไม่เกิดผลก็ควรฟันท้ิงเสยี แต่พวกเขาทราบดีและให้ความสนใจร่วมกบัเจ้าของ

ต่อต้นไม้ที่ไร้ผลนี้ ไม่มีอะไรจะท�าให้พวกเขามีความสุขมากไปกว่าที่จะเห็น

ต้นไม้นีเ้จรญิเตบิโตและออกผล พวกเขาตอบสนองความปรารถนาของเจ้าของ

สวนโดยพูดว่า “ขอเก็บเอาไว้อีกปี ลองให้ข้าพเจ้าพรวนดินใส่ปุ๋ยดู ถ้าปีหน้า

มันเกิดผลก็ดีไป” ลูกา 13:8, 9 {COL 215.3}

 คนดูแลสวนไม่ได้ปฏิเสธที่จะดูแลต้นไม้ที่หมดหวังต้นนี้ เขายังคง

พร้อมทีจ่ะให้การดูแลเอาใจใส่เพิม่ขึน้กว่าเดิม เขายังจะสร้างให้สภาพแวดล้อม
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เหมาะสมให้มากที่สุดและจะให้การดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด {COL 215.4}

 เจ้าของสวนและคนดูแลสวนต่างกมี็ความสนใจเหมือนกนัต่อการดูแล

ต้นมะเด่ือ พระบิดาและพระบุตรทรงมีน�้าพระทัยเหมือนกันในความรักท่ีมี 

ต่อประชากรที่เลือกสรรของพระองค์ พระคริสต์ก�าลังตรัสกับบรรดาผู้ฟังของ

พระองค์ว่า พระองค์จะทรงเปิดโอกาสเพิ่มขึ้นแก่พวกเขา ทุกวิถีทางที่ความ

รักของพระเจ้าจะสามารถท�าได้ จะน�ามาใช้เพื่อให้เขาเป็นต้นไม้แห่งความ 

ชอบธรรมและเกิดผลเป็นพระพรส�าหรับโลกนี้ {COL 216.1}

 ในอุปมานี้พระเยซูไม่ได้ตรัสถึงผลของงานท่ีคนดูแลสวนท�าไป เม่ือ

มาถึงตอนนี้เร่ืองก็จบลง บทสรุปสุดท้ายขึ้นอยู่กับพงศ์พันธุ์รุ ่นต่อไปท่ีฟัง 

ถ้อยค�าเหล่านี้ของพระองค์ ค�าเตือนท่ีน่าหวาดหวั่นมายังพวกเขาว่า “ถ้าไม่ 

ท่านจงโค่นมันทิ้งก็ได้” ลูกา 13:9 ถ้อยค�าซึ่งเปลี่ยนแปลงไม่ได้นี้จะถูก 

ประกาศออกหรือไม่ขึ้นกับพวกเขา วันแห่งพระพิโรธก�าลังใกล้เข้ามาแล้ว  

ในเหตกุารณ์ร้ายท่ีเกิดข้ึนกับอสิราเอล เจ้าของสวนตกัเตอืนด้วยความเมตตา 

ไว้แล้วว่าต้นไม้ที่ไม่เกิดผลนั้นจะถูกท�าลาย {COL 216.2}

 เสียงของค�าตักเตือนนั้นยังดังก้องลงมาถึงเราในยุคปัจจุบัน ส�าหรับ

ท่านผูท้ีเ่ป็นคนไม่เอาใจใส่ ท่านเป็นต้นไม้ท่ีไร้ผลในสวนองุน่ของพระยาห์เวห์

หรือเปล่า ถ้อยค�าแห่งความพินาศท่ีตรัสไว้ในกาลก่อนจะต้องตรัสกับท่าน 

อีกหรือไม่ ท่านรับของประทานของพระองค์มานานแค่ไหนแล้ว พระองค์ 

ทรงเฝ้ามองและรอคอยการตอบสนองแห่งรักมานานแค่ไหนแล้ว ท่านรับ 

สิทธิพิเศษมากเพียงใดที่เติบใหญ่ขึ้นในสวนองุ่นของพระเจ้าภายใต้การดูแล

ของผู ้รักษาสวน มีบ่อยคร้ังเพียงใดท่ีข่าวประเสริฐท�าให้หัวใจของท่าน 

ตื่นเต้น ท่านรับพระนามของพระคริสต์แล้ว ท่านแสดงตัวอย่างเปิดเผยว่า 

เป็นสมาชิกคริสตจักรซึ่งเป็นพระกายของพระองค์ แต่ถึงกระนั้นท่านกลับไม่

ติดสนิทกับพระองค์ผู้ทรงมีพระทัยแห่งความรักที่ย่ิงใหญ่ กระแสชีวิตของ

พระองค์ไม่ได้ไหลผ่านตัวของท่าน พระคุณอันหวานชื่นของพระลักษณะ 

ของพระองค์คือ “ผลของพระวิญญาณ” กาลาเทีย 5:22 ไม่ปรากฏในชีวิต 

ของท่าน {COL 216.3}

 ต้นไม้ท่ีไม่ออกผลนัน้รับน�า้ฝนและแสงแดดและการดูแลเอาใจใส่ของ
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คนรักษาสวน มันได้รับปุ๋ยหล่อเล้ียงจากพื้นดิน แต่กิ่งก้านท่ีไร้ผลของมัน 

กลับบดบังพื้นดินจนท�าให้ต้นที่ให้ผลอื่นๆ ไม่สามารถเจริญเติบโตได้ภายใต้

ร่มเงาของมัน เช่นเดียวกับของประทานของพระเจ้าท่ีหล่ังไหลมายังท่านก ็

ไม่ได้ไหลผ่านไปสู่ชาวโลก ท่านปล้นสิทธิพิเศษนี้ไปจากผู้อ่ืนซึ่งถ้าสิทธินี้ไม ่

ได้ตกอยู่กับท่านอาจเป็นของเขาทั้งหลาย {COL 217.1}

 อย่างน้อยท่านก็ตระหนักอย่างเลือนรางว่าท่านเป็นคนท�าให้พื้นดิน

รกเสียเปล่า ถึงกระนั้นก็ตามด้วยความเมตตาอันใหญ่หลวงของพระเจ้า  

พระองค์ไม่ได้ทรงโค่นท่านลง  พระองค์ไม่ได้ทรงทอดพระเนตรมายังท่านอย่าง

เย็นชา พระองค์ไม่ได้ทรงหันพระพักตร์ไปจากท่านอย่างไม่แยแส หรือ 

ปล่อยท่านไปสู่ความพินาศ พระองค์กรรแสงเม่ือทอดพระเนตรมายังท่าน 

ดังเช่นที่กรรแสงด้วยทรงหวงใยอิสราเอลเม่ือหลายศตวรรษก่อน “โอ  

เอฟราอิมเอ๋ย เราจะให้เจ้าแก่ผู ้อื่นได้อย่างไร โอ อิสราเอลเอ๋ย เราจะ 

มอบเจ้าแก่ผู้อื่นได้อย่างไร...เราจะไม่จัดการด้วยความกร้ิวอันร้อนแรง เรา 

จะไม่ท�าลายเอฟราอิมอีก เพราะเราเป็นพระเจ้าไม่ใช่มนุษย์” โฮเชยา 11: 

8, 9 องค์พระผู้ช่วยให้รอดผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระทัยเมตตาสงสารก�าลังตรัส 

เก่ียวกับตัวท่านว่า ขอเก็บเอาไว้อีกปี ลองให้ข้าพเจ้าพรวนดินใส่ปุ๋ยดู  

{COL 217.2}

 ในช่วงเวลาแห่งพระกรุณาธคิณุทียื่ดออกไป พระคริสต์ทรงปฏิบัตต่ิอ

อิสราเอลด้วยความรักที่ไม่เส่ือมคลายเช่นนี้เพียงไร ขณะท่ีอยู่บนไม้กางเขน

พระองค์ทรงอธิษฐานว่า “พระบิดาเจ้าข้า ขอทรงยกโทษพวกเขาเพราะเขา

ไม่รู้ว่าก�าลังท�าอะไร” ลูกา 23:34 หลังจากที่พระองค์เสด็จสู่สวรรค์ สาวก

ประกาศข่าวประเสริฐในกรุงเยรูซาเล็มก่อน ณ ที่นั่น พระวิญญาณบริสุทธิ์ 

ทรงหล่ังลงมาและท่ีนั่นคริสตจักรแห่งแรกได้เปิดตัวให้เห็นพลังอ�านาจของ 

พระผู้ช่วยให้รอดที่ทรงเป็นขึ้นจากตาย ที่นั่นสเทเฟน “หน้าของท่านเหมือน

หน้าทูตสวรรค์” กิจการ 6:15 เป็นพยานและพลีชีพของตน ทุกส่ิงท่ีสวรรค์

ประทานให้น้ัน ก็ได้มอบไว้ให้หมดแล้ว พระคริสต์ตรัสว่า “มีอะไรที่จะท�า 

ได้อีกเพื่อสวนองุ่นของเราซึ่งเรายังไม่ได้ท�าให้” อิสยาห์ 5:4 เหตุฉะนั้น  

ความเอาใจใส่และการลงแรงท่ีทรงกระท�าเพื่อท่านนั้นไม่ได้ลดน้อยถอยลง  
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แต่กลับเพิ่มขึ้น พระองค์ยังคงตรัสว่า “เราคือพระยาห์เวห์ เป็นผู้ดูแลสวน 

นั้น เรารดน�้าทุกเวลา เกรงว่าผู้หนึ่งผู้ใดจะท�าอันตรายสวนนั้น เราจึงดูแล 

สวนนั้นทั้งกลางคืนกลางวัน” อิสยาห์ 27:3 {COL 218.1}

 “ถ้าปีหน้ามันเกิดผลก็ดีไป แต่ถ้าไม”่_ ลูกา 13:9 {COL 218.2}

จิตใจที่ไม่ได้ตอบสนองต่อตัวแทนของสวรรค์จะแข็งกระด้างมากขึ้น

จนกระท่ังไม่มีความรู้สึกถึงอิทธิพลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ เม่ือถึงเวลานั้น

ก็จะมีเสียงดังมาว่า “จงโค่นมันทิ้งไป จะให้ดินจืดไปเปล่าๆ ท�าไม” ลูกา 13:7 

{COL 218.3}

 วันนี้พระองค์ทรงเชื้อเชิญท่าน “โอ อิสราเอลเอ๋ย จงกลับมาหา 

พระยาห์เวห์พระเจ้าของเจ้า…เราจะรักษาเขาให้หายจากการกลับสัตย์ เรา 

จะรักเขาด้วยความเต็มใจ...เราจะเป็นเหมือนน�้าค้างแก่อิสราเอล เขาจะ 

เบิกบานอย่างดอกลิลล่ี เขาจะหย่ังรากเหมือนต้นไม้แห่งเลบานอน... 

เขาทั้งหลายจะกลับมาอยู่ใต้ร่มเงาของเรา เขาจะเจริญขึ้นเหมือนข้าว  

จะออกดอกเหมือนเถาองุ่น…ผลของเจ้าก็ได้มาจากเรา” โฮเชยา 14:1-8  

{COL 218.4}
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บทที่ 17 “จงออกไปตามถนนและตาม
หนทางที่มีรั้วรอบขอบชิด”
อ้างอิงจาก ลูกา 14:1, 12-24

 พระผู้ช่วยให้รอดได้รับเชิญให้ไปร่วมงานเลี้ยงของฟาริสีคนหนึ่ง 

พระองค์ทรงตอบรับค�าเชญิของทัง้คนม่ังมีและคนยากจน และตามธรรมเนยีม

ปฏิบัต ิพระองค์ทรงเชือ่มโยงเหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้ต่อเบือ้งพระพกัตร์ให้เข้ากบั

บทเรียนแห่งความจริง ในหมู่ชาวยิวนั้นงานเล้ียงศักด์ิสิทธิ์จะเกี่ยวโยงกับ 

ทุกฤดูกาลแห่งความชื่นชมยินดีของประเทศชาติและศาสนา งานเล้ียงนี ้

เปรียบเสมือนเคร่ืองหมายแห่งพระพรของชีวิตนิรันดร์ เร่ืองราวของ 

งานเล้ียงอันย่ิงใหญ่ซึ่งพวกเขาจะได้นั่งร่วมโต๊ะกับอับราอัม อิสอัคและ 

ยาโคบ ในขณะท่ีคนนอกศาสนายืนอยู่ภายนอกและมองด้วยตาละห้อยนั้น 

เป็นเรื่องราวท่ีพวกเขาชื่นชอบที่จะพูดถึง บทเรียนของการตักเตือนและสั่ง
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สอนที่พระคริสต์ทรงปรารถนาจะสอนนั้น จึงทรงอธิบายในเวลานี้ด้วยอุปมา

เร่ืองงานเล้ียงใหญ่ พวกยิวคิดจะเก็บพระพรของพระเจ้าท้ังส�าหรับชีวิตนี้ 

และชีวิตหน้าไว้ส�าหรับตนเอง พวกเขาไม่ยอมให้ความเมตตาของพระเจ้า 

ผ่านไปยังคนนอกศาสนา พระคริสต์ทรงแสดงให้เห็นในอุปมาว่าในขณะ 

เดียวกัน พวกเขาปฏิเสธค�าเชื้อเชิญแห่งความเมตตาซึ่งเป็นค�าเชิญชวน 

ให้เข้ามายังอาณาจักรของพระเจ้า พระองค์ทรงแสดงให้เห็นว่าค�าเชื้อเชิญท่ี

พวกเขาละเลยไม่สนใจนั้นจะถูกส่งต่อไปยังผู ้ ท่ีพวกเขาดูหม่ิน คือผู ้ที ่

พวกเขาสะบัดเสือ้ผ้าหนรีาวกบัว่าผูน้ัน้เป็นโรคเร้ือนทีน่่ารังเกียจ {COL 219.1}

 ในการคัดเลือกแขกมาร่วมงานเล้ียง ชาวฟาริสีเลือกตามความ 

คิดเห็นแก่ตัวของตน พระคริสต์ตรัสกับเขาทั้งหลายว่า “เม่ือท่านจะจัดการ

เลี้ยงไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือเวลาเย็นก็ตาม อย่าเชิญเฉพาะเพื่อนๆ หรือ 

พี่น้อง หรือญาติๆ หรือบรรดาเพื่อนบ้านที่ม่ังมี คาดว่าพวกเขาจะเชิญท่าน

กลับคืน แล้วท่านจะได้รับการตอบแทน แต่เม่ือท่านจัดการเล้ียงนั้น จงเชิญ

คนจน คนพิการ คนง่อยและคนตาบอด แล้วท่านจะเป็นสุขเพราะว่าเขาท้ัง

หลายไม่มีอะไรจะตอบแทนท่าน ส่วนท่านจะได้รับการตอบแทนเม่ือคนชอบ

ธรรมเป็นขึ้นจากตาย” ลูกา 14:12-14 {COL 220.1}

 ในท่ีนี้ พระคริสต์ทรงย�้าถึงค�าส่ังสอนที่พระองค์ประทานแก่ชนชาติ

อิสราเอลผ่านทางโมเสส ในงานพิธีอันศักด์ิสิทธิ์พระยาห์เวห์ตรัสว่า “คน 

ต่างด้าวและลูกก�าพร้าและแม่ม่าย ผู้ซึ่งอยู่ภายในเมืองของท่านจะได้มา 

รับประทานอย่างอ่ิมหน�า” เฉลยธรรมบัญญัติ14:29 งานชุมชนเหล่านี้ควร 

เป็นดังบทเรียนเปรียบเทียบแก่ชนชาติอิสราเอลคือเม่ือพวกเขาได้รับการ 

สั่งสอนถึงความสุขจากการมีเมตตาอย่างแท้จริงแล้ว พวกเขาควรต้องดูแล

เอาใจใส่ผู้ท่ีต้องทนทุกข์และยากจนไปตลอดท้ังปี และงานเลี้ยงเหล่านี้ยังมี 

บทเรียนท่ีกว้างกว่านี้อีก คือพระพรฝ่ายจิตวิญญาณท่ีชาวอิสราเอลได้รับ 

ไม่ได้มีไว้ส�าหรับพวกเขาเท่านั้น พระเจ้าประทานอาหารแห่งชีวิตให้แก ่

พวกเขาเพื่อพวกเขาจะแบ่งปันให้แก่โลกต่อไป {COL 220.2}

 พวกเขาท�าภารกิจนี้ไม่ส�าเร็จ ถ้อยค�าของพระคริสต์จึงต�าหนิความ

เห็นแก่ตัวของพวกเขา ค�าตรัสของพระองค์จึงไม่เป็นที่ชื่นชอบของชาว 
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ฟาริสี พวกเขาพยายามจะเบ่ียงเบนการสนทนาไปเรื่องอื่นโดยมีคนหนึ่งใน

พวกเขาแสร้งพูดอย่างเลื่อมใสศรัทธาว่า “ผู้ที่จะได้รับประทานอาหารในแผ่น

ดินของพระเจ้าก็เป็นสุข” ลูกา 14:15 ชายผู้นี้พูดด้วยความม่ันใจราวกับว่า 

เขามีความแน่ใจว่าแผ่นดินของพระเจ้าเป็นของเขาแล้ว ทัศนคติของเขา 

คล้ายกับของผู้ที่ชื่นชมยินดีว่าตนได้รับความรอดโดยพระคริสต์แล้ว ทั้งๆ ที่

เขาไม่ได้ท�าตามเงื่อนไขเพื่อให้ได้ความรอดตามค�าสัญญา จิตวิญญาณของ

เขาคล้ายคลึงกับของบาลาอัม เม่ืออธิษฐานว่า “ขอให้ข้าพเจ้าตายเหมือน 

อย่างการตายของผู้ชอบธรรมและขอให้บ้ันปลายชีวิตข้าพเจ้าเป็นเหมือน 

ของเขา’ กันดารวิถี 23:10 ชาวฟาริสีไม่ได้ค�านึงว่าตนเองเหมาะสมกับ 

แผ่นดินสวรรค์หรือไม่ กลับหวังแต่เพียงว่าจะได้ช่ืนชมสิ่งต่างๆ ในสวรรค์  

พระด�ารัสของพระองค์ถูกยกข้ึนเพือ่หวังจะน�าความนกึคดิของแขกทีม่าในงาน

ออกจากเร่ืองหน้าที่ของพวกเขาท่ีปฏิบัติอยู่ พระองค์ทรงประสงค์จะน�าพวก

เขาให้พ้นจากเร่ืองในชีวิตปัจจุบันไปสู่กาลข้างหน้าเม่ือผู้ชอบธรรมจะเป็นขึ้น

จากตาย {COL 221.1}

 พระครสิต์ทรงอ่านจติใจของผูเ้สแสร้งคนนีอ้อก และขณะทีจ้่องไปยัง

ชายผู้นี้พระองค์ทรงเปิดเผยต่อหน้าคนทั้งปวงให้เห็นถึงคุณค่าและลักษณะ

ของสิทธิพิเศษที่เขาทั้งหลายมีอยู่ในปัจจุบัน พระองค์ทรงส�าแดงให้ประจักษ์

ว่าเขาทัง้หลายมีหน้าทีท่ีจ่ะต้องปฏิบัตใินขณะนัน้เพือ่ท่ีจะได้รับพรแห่งอนาคต 

{COL 221.2}

 พระองค์ตรัสว่า “มีคนหนึ่งจัดงานเลี้ยงใหญ่และเชิญแขกไว้จ�านวน

มาก” เม่ือเวลาที่งานเล้ียงมาถึง เจ้าภาพสั่งบ่าวของตนไปยังผู้ท่ีได้รับเชิญ 

เป็นค�ารบสองกล่าวว่า “เชิญมาเถิดเพราะสิ่งสารพัดเตรียมไว้พร้อมแล้ว” แต่

กลับได้รับการแสดงความไม่เอาใจใส่จนน่าประหลาดใจ “พวกนั้นต่างพากัน

ขอตัว คนแรกบอกว่า ‘ข้าพเจ้าซื้อนาไว้และจะต้องไปดูนานั้น ข้าพเจ้า 

ขอตัวเถอะ’ อีกคนหนึ่งบอกว่า ‘ข้าพเจ้าซื้อวัวไว้ห้าคู่และจะต้องไปลองวัว 

นั้น ข้าพเจ้าขอตัวเถอะ’ อีกคนหนึ่งก็บอกว่า ‘ข้าพเจ้าเพิ่งแต่งงานใหม่  

เพราะเหตุนี้ข้าพเจ้าไปไม่ได้’” ลูกา 14:16-20 {COL 221.3}S
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 ไม่มีค�าแก้ตัวของผู้ใดท่ีแสดงถึงความจ�าเป็นอย่างแท้จริง ชายผู้  

“จะต้องไปดูนานัน้” ซือ้ไว้เรยีบร้อยแล้ว การทีเ่ขาต้องรีบไปดูนาก็เพราะความ

สนใจของเขาอยู่กับส่ิงที่เขาซื้อไว้แล้ว ส่วนคนมีวัวก็เช่นกัน เขาซื้อมาแล้ว  

การไปลองดูวัวนั้นก็เพื่อจะสนองความสนใจของผู้ซื้อ ค�าแก้ตัวเร่ืองท่ีสาม 

ก็ไม่มีเหตุผล ความจริงท่ีว่าผู ้ที่รับเชิญพึ่งจะแต่งงาน ก็ไม่ควรเป็นส่ิงท่ี 

ขัดขวางการเข้าร่วมงานเลี้ยงของเขา ภรรยาของเขาก็จะได้รับการต้อนรับ 

เข้าร่วมในงานเล้ียงด้วย แต่เขามีแผนการของตนเองเพื่อแสวงหาความสุข 

และส่ิงน้ีดูเหมือนจะน่าปรารถนามากกว่างานเลี้ยงที่เขาสัญญาว่าจะเข้าร่วม 

เขาเรียนรู้ที่จะหาความส�าราญจากงานอื่นมากกว่าที่จะไปตามค�าเชิญของ 

เจ้าของงานเลี้ยง เขาไม่ได้ขออนุญาตแก้ตัวที่จะไม่ไปหรือไม่ได้แสร้งท�าเป็น 

มีมารยาทในการปฏิเสธค�าเชิญ แต่ค�าว่า “ข้าพเจ้าไปไม่ได้” เป็นเพียงการ

อ�าพรางการพูดว่า “ข้าพเจ้าไม่สนใจที่จะไป” เท่านั้นเอง {COL 222.1}

 ค�าแก้ตัวทั้งหลายเป็นการแสดงถึงจิตใจท่ีมีเรื่องอ่ืนอยู่เต็มแล้ว  

ส�าหรับแขกที่ได้รับเชิญเหล่านี้ ความสนใจในส่ิงอื่นครอบง�าพวกเขาจนหมด 

พวกเขาละท้ิงค�าเชิญซึ่งพวกเขาสัญญาว่าจะไปนั้นและท่าทีของการไม่สนใจ

ใยดีของคนเหล่านี้เป็นการดูถูกสหายผู้ใจกว้าง {COL 222.2}

ในงานเลี้ยงใหญ่นี้ พระคริสต์ทรงเปิดเผยให้เห็นถึงพระพรที่ทรงยื่น

ให้โดยผ่านทางข่าวประเสริฐ สรรพสิ่งที่จัดเตรียมไว้นั้นไม่ได้ด้อยไปกว่าองค์

พระคริสต์เอง พระองค์ทรงเป็นอาหารทิพย์ซึ่งลงมาจากสวรรค์และกระแส

ความรอดก็ไหลผ่านมาจากพระองค์ ผู ้สื่อข่าวของพระเจ้าประกาศแก  ่

ชนชาติยิวถึงการเสด็จมาขององค์พระผู้ช่วยให้รอด พวกเขาช้ีไปยังพระ 

คริสต์ว่าเป็น “พระเมษโปดกของพระเจ้าผู้ทรงรับบาปของโลกไป” ยอห์น  

1:29 ในงานเลี้ยงรับรองที่พระองค์ทรงจัดนั้น พระเจ้าทรงเสนอของขวัญ 

อันยิ่งใหญ่ที่สุดท่ีสวรรค์สามารถประทานให้แก่พวกเขา เป็นของประทานท่ี

ประเมินค่าไม่ได้ ความรักของพระเจ้าได้ตบแต่งงานเล้ียงราคาแพงและจัด

เตรียมทรัพยากรที่ไม่มีวันสูญสิ้นไว้ให้ พระคริสต์ตรัสว่า “ถ้าใครกินอาหาร 

นี้ คนนั้นจะมีชีวิตนิรันดร”์ ยอห์น 6:51 {COL 222.3}
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แต่ก่อนทีจ่ะรบัค�าเชญิไปงานเล้ียงแห่งข่าวประเสริฐนี ้พวกเขาจะต้อง

วางความใฝ่ใจทางโลกของตนเองให้อยูภ่ายใต้จดุมุ่งหมายอนัเดียวของการรบั

พระคริสต์และความชอบธรรมของพระองค์ พระเจ้าประทานทุกสิ่งทุกอย่าง 

ให้กับมนุษย์และพระองค์ทรงเรียกให้พวกเขาจัดวางการรับใช้พระองค ์

อยู ่เหนือสิ่งใดอ่ืนในโลกและให้การรับใช้นั้นอยู ่เหนือความเห็นแก่ตัว  

พระองค์ทรงรับจิตใจที่ยังลังเลเป็นสองฝ่ายไม่ได้ จิตใจที่หมกมุ่นอยู่กับความ

ปรารถนาทางโลกจะน�ามามอบถวายให้กับพระเจ้าไม่ได้ {COL 223.1}

บทเรียนนี้ใช้ได้กับทุกยุคทุกสมัย เราต้องติดตามพระเมษโปดก 

ของพระเจ้าไปทุกหนทกุแห่งทีพ่ระองค์ทรงด�าเนนิไป เราต้องเลือกให้พระองค์

ทรงน�าและความสัมพันธ์ฉันมิตรกับพระองค์มีค่าเหนือกว่าความเป็นมิตรใด

ในโลก พระคริสต์ตรัสว่า “ใครที่รักบิดามารดาย่ิงกว่ารักเราและใครที่รักบุตร

ชายหญิงยิ่งกว่ารักเรา คนนั้นก็ไม่มีค่าควรกับเรา” มัทธิว 10:37 {COL  

223.2}

ในสมัยของพระเยซ ูเม่ือมีการร่วมโต๊ะรับประทานอาหารในครอบครัว 

ก็จะมีการท่องข้อความว่า “ผูท้ีจ่ะได้รับประทานอาหารในแผ่นดินของพระเจ้า

ก็เป็นสุข” ลูกา 14:15 แต่พระคริสต์ทรงเปิดเผยให้เห็นว่าการเชิญแขกเหรื่อ 

มาร่วมโต๊ะที่จัดเตรียมไว้ด้วยราคาแพงจนประเมินค่าไม่ได้นั้นเป็นสิ่งที่ยาก

เพียงไร ผู้ท่ีฟังถ้อยค�าของพระองค์ทราบดีว่าพวกเขาดูหม่ินค�าเช้ือเชิญอันมี

เมตตาของพระองค์ พวกเขาถูกทรัพย์สมบัติและความสนุกสนานในโลกนี้

ดึงดูดไปหมด พวกเขาจึงตกลงใจพร้อมกันแก้ตัวด้วยค�าพูดแบบเดียวกัน  

{COL 223.3}

ในปัจจุบันก็เช่นเดียวกัน ค�าแก้ตัวท่ีบอกปฏิเสธค�าเชื้อเชิญมา 

ยังงานเล้ียงก็เป็นค�าแก้ตัวที่ครอบคลุมค�าแก้ตัวต่างๆ ท่ีบอกปฏิเสธการเช้ือ

เชิญให้รับข่าวประเสริฐ มนุษย์กล่าวว่าเขาไม่สามารถเอาส่ิงของในโลกนี้ 

ไปเสี่ยงกับการให้ความสนใจต่อเรื่องข่าวประเสริฐ พวกเขาถือว่าความสนใจ 

ในสิ่งของฝ่ายโลกที่ไม่ย่ังยืนมีค่าย่ิงกว่าสิ่งที่เป็นนิรันดร์ พระพรท่ีพวกเขา 

รับจากพระเจ้ากลับกลายเป็นสิ่งที่กีดขวางจิตวิญญาณของพวกเขาให้ห่างไป

จากพระเจ้าผู้ทรงสร้างและพระผู้ไถ่ของตนเอง พวกเขาไม่ยอมให้สิ่งใดๆ  
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มาขัดขวางการด�าเนินตามโลกนี้และพวกเขาพูดต่อผู ้สื่อข่าวแห่งความ 

เมตตาว่า “วันนี้เจ้าไปได้แล้ว ถ้ามีโอกาสข้าจะเรียกเจ้ามาอีก” กิจการ  

24:25 คนอื่นๆ กล่าวถึงความล�าบากที่จะเกิดขึ้นกับความสัมพันธ์ทางสังคม

ของเขาถ้าเขายอมเช่ือฟังค�าเชื้อเชิญของพระเจ้า พวกเขาบอกว่าพวกเขา 

แยกตัวออกจากญาติสนิทและมิตรสหายไม่ได้ ด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงพิสูจน ์

ให้เห็นว่าตัวเขาเองเป็นตัวละครในอุปมาเสียเอง เจ้าภาพงานเลี้ยงถือค�า 

แก้ตัวท่ีไม่มีสาระนี้ว่าเป็นการแสดงความไม่ให้เกียรติต่อค�าเชิญของท่าน  

{COL 224.1}

ชายทีพ่ดูว่า “ข้าพเจ้าเพิง่แต่งงานใหม่ เพราะเหตนุีข้้าพเจ้าไปไม่ได้” 

เป็นตัวแทนคนหมู่มาก มีหลายคนท่ียอมให้ภรรยาหรือสามีเป็นอุปสรรคใน

การตอบสนองค�าเรียกของพระเจ้า ผู้เป็นสามีกล่าวว่า “ข้าพเจ้าไม่สามารถ 

ท�าตามหน้าท่ีได้ ถ้าภรรยาไม่เห็นด้วย อิทธิพลของเธอจะท�าให้ข้าพเจ้าเกิด

ความล�าบากใจอย่างมาก” ผู้เป็นภรรยาเม่ือได้ยินค�าเรียกร้องแห่งพระคุณ 

ที่กล่าวว่า “เชิญมาเถิด เพราะสิ่งสารพัดเตรียมไว้พร้อมแล้ว” ลูกา 14:17  

และเธอจะกล่าวว่า “ได้โปรดเถิดดิฉันต้องขอตัว สามีของดิฉันปฏิเสธค�า 

เชื้อเชิญแห่งความเมตตา เขากล่าวว่ายุ่งกับการงานไม่สะดวก ดิฉันจะต้อง 

ไปกับสามีเพราะฉะนั้นจึงไปร่วมงานด้วยไม่ได้” บุตรท้ังหลายจึงได้รับรอย

ประทับในจิตใจ พวกเขาปรารถนาจะไปแต่พวกเขามีความรักต่อบิดาและ

มารดา เม่ือบิดามารดาไม่ฟังค�าเรียกร้องของข่าวประเสริฐ ลูกๆ จึงคิดว่า 

พวกเขาไม่จ�าเป็นจะต้องไปก็ได้ พวกเขากล่าวเช่นเดียวกันว่า “ขอตัวเถอะ”  

{COL 224.2} 

บุคคลท้ังหมดปฏิเสธค�าเรียกร้องขององค์พระผูช่้วยให้รอดเพราะกลวั

ความแตกแยกในครอบครัว พวกเขาคิดว่าการปฏิเสธท่ีจะเช่ือฟังพระเจ้าจะ

ท�าให้เกดิสนัตสิขุและความเจริญรุง่เรืองขึน้ในครอบครวั แต่นีเ่ป็นภาพลวงตา 

บุคคลที่หว่านความเห็นแก่ตัวจะเก่ียวเก็บผลแห่งความเห็นแก่ตัวนั้น การ

ปฏิเสธความรักของพระคริสต์ก็เท่ากับปฏิเสธส่ิงเดียวทีน่�ามาซึง่ความบริสุทธิ์

และความม่ันคงให้แก่ความรักของมนุษย์ พวกเขาไม่เพียงสูญเสียแผ่นดิน

สวรรค์เท่านัน้แต่จะไม่มีความสขุทีแ่ท้จริงซึง่แผ่นดินสวรรค์ยอมสละไว้ให้แล้ว 



บทที่ 17 “จงออกไปตามถนนและตามหนทางที่มีรั้วรอบขอบชิด” 191

{COL 225.1}

ในอปุมาน้ี ผูท้ีจ่ดังานเลีย้งทราบดีว่าค�าเชือ้เชิญของเขาถกูตอบสนอง

อย่างไร และ “นายก็โกรธ จึงส่ังบ่าวว่า จงออกไปโดยเร็ว ไปตามถนนใหญ ่

และตรอกเล็กซอยน้อยในเมือง พาคนจน คนพิการ คนตาบอดและคนง่อย 

เข้ามาที่นี”่ ลูกา 14:21 {COL 225.2}

เจ้าภาพหันไปจากคนที่ดูหม่ินความใจกว้างของเขาเหล่านี้และไป 

เชิญหมู่คนที่ไม่มีความสมบูรณ์พูนสุข คนที่ไม่มีบ้านและที่ดินเป็นของตนเอง

แทน ท่านเชิญคนยากจนและหิวโหยและคนที่เห็นคุณค่าของสิ่งที่ได้จัด 

เตรียมไว้ให้ พระคริสต์ตรัสว่า “บรรดาคนเก็บภาษีและหญิงโสเภณีจะได้เข้า

ในแผ่นดินของพระเจ้าก่อนพวกท่าน” มัทธิว 21:31 แม้ผู้เคราะห์ร้ายเหล่านี้

จะเป็นหมู่คนที่มนุษย์ต่างดูหม่ินและหันหลังให้ แต่พวกเขาไม่ได้ต�่าต้อย 

เกินไปหรือเลวร้ายเกินกว่าที่ความรักและความสนใจของพระเจ้าจะไปถึง  

พระคริสต์ทรงรอคอยให้ผู้เหนื่อยอ่อน ทุกข์ยากแสนเข็ญ และถูกกดขี่ข่มเหง

เข้ามาหาพระองค์ พระองค์ทรงรอที่จะประทานความสว่างและความยินดี 

และสันติสุขซึ่งไม่สามารถหาพบได้จากที่อื่นให้แก่ทุกคน คนบาปหนาท่ีสุด 

นั้นคือเป้าหมายแห่งความสงสารและความรักที่ล�้าลึกและจริงใจของพระองค์ 

พระองค์ประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อเรียกร้องพวกเขาด้วยความ 

อ่อนโยนและเพื่อเสาะหาน�าพวกเขาให้มาหาพระองค์ {COL 225.3}

บ่าวซึ่งออกไปน�าบรรดาคนยากจนและคนตาบอดมายังงานเล้ียงก็

รายงานต่อเจ้านายว่า “ข้าพเจ้าท�าตามที่ท่านสั่งแล้ว แต่ยังมีที่ว่างอยู่ นายจึง

ส่ังบ่าวคนนัน้ว่า จงออกไปตามถนนและตามหนทางทีมี่ร้ัวรอบขอบชดิ บงัคับ

ให้พวกเขาเข้ามาเพื่อให้เรือนของเรามีแขกเต็ม” ลูกา 14:22, 23 ในที่นี้ 

พระคริสต์ทรงชี้ไปยังงานการประกาศข่าวประเสริฐนอกแวดวงศาสนายูดาย 

ทั้งตามถนนใหญ่และตรอกน้อยของโลก {COL 226.1}

เปาโลและบานาบสัเชือ่ฟังต่อค�าสัง่นีจ้งึกล่าวกับชาวยิวว่า “เป็นสิง่

จ�าเป็นที่จะต้องกล่าวพระวจนะของพระเจ้าให้ท่านท้ังหลายฟังก่อน แต่เม่ือ

พวกท่านปฏิเสธและตัดสินตัวเองว่าไม่สมควรจะได้ชีวิตนิรันดร์ นี่แน่ะ  

เราจะหันไปหาพวกต่างชาติ เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสส่ังเราว่าอย่างนี้  
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เราตั้งเจ้าไว้ให้เป็นความสว่างส�าหรับคนต่างชาติ เพื่อเจ้าจะได้น�าความรอด

ไปจนถึงท่ีสุดปลายแผ่นดินโลก เม่ือคนต่างชาติได้ยินอย่างนั้นก็มีความยินดี

และสรรเสริญพระวจนะของพระเจ้าและคนทั้งหลายท่ีทรงหมายไว้แล้ว 

เพื่อให้ได้ชีวิตนิรันดร์ก็เชื่อถือ” กิจการ 13:46-48 {COL 226.2}

ข่าวประเสริฐซึ่งประกาศโดยสาวกทั้งหลายของพระคริสต์เป็นการ

ประกาศถึงการเสด็จมายังโลกครั้งแรกของพระองค์ นี่เป็นการน�าข่าวดีแห่ง

ความรอดโดยความเชื่อในพระองค์มายังมนุษย์ ข่าวนี้เล็งไปถึงกาลข้างหน้า

เม่ือพระเยซูเสด็จมาคร้ังที่สองด้วยพระสิริของพระองค์ เพื่อไถ่ประชากรของ

พระองค์และยังน�ามาซึ่งความหวังใจโดยผ่านทางความเช่ือศรัทธาและความ

เชื่อฟังในการแบ่งปันมรดกของผู้ชอบธรรมในแสงสว่าง ข่าวนี้ประกาศให้กับ

มนษุย์ในทุกวนันีแ้ละปัจจบัุนก็ยังประกาศอกีด้วยว่าการเสด็จมาคร้ังทีส่องของ

พระคริสต์นั้นมาใกล้แล้ว หมายส�าคัญซึ่งพระองค์เองตรัสไว้ถึงการเสด็จมา

ของพระองค์นั้นส�าเร็จแล้ว และโดยค�าสอนของพระวจนะของพระเจ้าเราจึง

ทราบว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่ที่ประตู  {COL 226.3}

ยอห์นพยากรณ์ไว้ในพระธรรมวิวรณ์ถึงการประกาศข่าวประเสริฐ

ก่อนการเสด็จมาคร้ังที่สองของพระคริสต์ ท่านมองเห็นทูตสวรรค์ “เหาะไป 

ในท้องฟ้าเพื่อประกาศข่าวประเสริฐนิรันดร์แก่คนท้ังหลายที่อยู่บนแผ่นดิน 

โลก แก่ทุกประชาชาติ ทุกเผ่า ทุกภาษาและทุกชนชาติ ท่านประกาศเสียง 

ดังว่า จงเกรงกลัวพระเจ้าและถวายพระเกียรติแด่พระองค์เพราะถึงเวลาที่

พระองค์จะทรงพิพากษาแล้ว” วิวรณ์ 14:6, 7 {COL 227.1}

ในค�าพยากรณ์นี้ ค�าตักเตือนเรื่องการพิพากษารวมทั้งข่าวสารอื่นๆ 

ท่ีเกีย่วพนักนัในค�าพยากรณ์ ตามมาด้วยการเสด็จกลบัมาของบุตรมนษุย์บน

เมฆในท้องฟ้า การประกาศข่าวการพิพากษาเป็นการประกาศการเสด็จมา 

คร้ังท่ีสองของพระคริสต์ว่ามาใกล้แล้ว และการประกาศข่าวนี้ก็คือข่าว 

ประเสริฐอันเป็นอมตะ ด้วยเหตุนี้การเทศนาเรื่องการเสด็จมาครั้งท่ีสองของ

พระคริสต์และการประกาศว่าเหตุการณ์นั้นใกล้เข้ามาแล้ว จึงเป็นส่วนส�าคัญ

ยิ่งของข่าวประเสริฐ {COL 227.2}
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พระคัมภีร์เปิดเผยให้ทราบว่าในยุคสุดท้ายนั้นมนุษย์จะหมกมุ่นอยู่

กับสิ่งของทางฝ่ายโลก ในความสนุกสนานและการแสวงหาเงินทอง เขาจะ

ตาบอดต่อส่ิงท่ีเป็นความจริงอันนิรันดร์ พระคริสต์ตรัสว่า “เพราะว่าสมัย 

ของโนอาห์เคยเป็นอย่างไร เม่ือบุตรมนุษย์เสด็จมาก็จะเป็นอย่างนั้น เพราะ

ว่าก่อนวันน�้าท่วมนั้น คนทั้งหลายพากันกินด่ืมกัน สมรสและยกให้เป็นสามี

ภรรยากันจนถึงวันที่โนอาห์เข้าในเรือใหญ่และน�้าท่วมกวาดเอาพวกเขาไป 

ทุกคนโดยไม่ทันรู้ตัวอย่างไร เม่ือบุตรมนุษย์เสด็จมาก็จะเป็นอย่างนั้น”  

มัทธิว 24:37-39 {COL 228.1}

 ทุกวันนี้ก็เป็นเช่นนี้เหมือนกัน มนุษย์เร่งที่จะแสวงหาก�าไรและท�า 

ส่ิงท่ีต้องการด้วยความเห็นแก่ตัวราวกับว่าไม่มีพระเจ้า ไม่มีแผ่นดินสวรรค์

และไม่มีโลกหน้า ในสมัยของโนอาห์ ค�าตักเตือนที่บอกว่าน�้าจะท่วมโลก ได้

ถูกส่งมาเพื่อกระตุ้นให้มนุษย์ตื่นตัวกับความชั่วของตนและเพื่อจะเรียกให ้

พวกเขากลับใจใหม่ ด้วยเหตุนี้ข่าวการเสด็จกลับมาของพระคริสต์ท่ีใกล้ 

เข้ามาก็ส่งมาเพื่อกระตุ้นเร่งเร้ามนุษย์ให้หันกลับจากการหมกหมุ่นอยู่กับ

ส่ิงของทางฝ่ายโลก ข่าวนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะปลุกมนุษย์ให้ตื่นข้ึนสู ่

ความจริงนิรันดร์ เพื่อว่าพวกเขาจะเอาใจใส่ต่อค�าเช้ือเชิญเข้าร่วมโต๊ะของ 

พระผู้เป็นเจ้า {COL 228.2}

 ค�าเชิญชวนของข่าวประเสริฐจะต้องประกาศไปทั่วท้ังโลก “แก่ทุก

ประชาชาติ ทุกเผ่า ทุกภาษาและทุกชนชาติ” วิวรณ์ 14:6 ข่าวสุดท้ายเพื่อตัก

เตือนและความเมตตาจะท�าให้โลกสว่างไสวด้วยสง่าราศีและข่าวนี้จะต้องเข้า

ถงึชนทกุชัน้วรรณะไม่ว่าจะม่ังมีหรือยากจน สงูส่งหรือต�า่ต้อย พระครสิต์ตรัส

ว่า “จงออกไปตามถนนและตามหนทางที่มีรั้วรอบขอบชิด บังคับให้พวกเขา

เข้ามาเพื่อให้เรือนของเรามีแขกเต็ม”  {COL 228.3}

 โลกก�าลังพินาศเพราะขาดข่าวประเสริฐ ขณะนี้เกิดการกันดาร 

พระธรรมของพระเจ้า มีน้อยคนนักที่สั่งสอนพระธรรมท่ีไม่ได้เจือปนด้วย

ธรรมเนียมของมนุษย์ แม้ว่ามนุษย์จะมีพระคัมภีร์อยู่ในมือ แต่พวกเขา 

หาได้รับพระพรซึ่งพระเจ้าทรงจัดวางไว้ให้แล้วไม่ พระยาห์เวห์ทรงเรียก 

บรรดาผูรั้บใช้ของพระองค์ให้น�าข่าวของพระองค์ไปยงัคนท้ังหลาย พระวจนะ



194 อุทาหรณ์จากค�าสอนของพระคริสต์

แห่งชีวิตนิรันดร์จะต้องประกาศไปให้แก่ผู้ท่ีก�าลังจะพินาศในบาปผิดของตน 

{COL 228.4}

 ในค�าสั่งท่ีให้ออกไปตามถนนและตามหนทางท่ีมีร้ัวรอบขอบชิดนั้น 

พระคริสต์ทรงวางพระราชกิจของพระองค์ไว้ให้กบัคนทีท่รงเรยีกให้มาท�าหน้าท่ี

รับใช้พระนามของพระองค์ ทั่วทั้งโลกเป็นทุ่งนาส�าหรับผู้รับใช้ของพระคริสต์ 

ครอบครัวมนุษย์ท้ังโลกจะรวมตัวกันได้โดยเขาเหล่านี้ พระผู้เป็นเจ้าทรง

ปรารถนาจะประทานพระวจนะแห่งพระคุณของพระองค์ไปสู่จิตวิญญาณ 

ทุกดวง {COL 229.1}

 พระราชกิจส่วนใหญ่จะส�าเร็จได้ด้วยการท�างานของแต่ละคน นี่เป็น

วิธีที่พระคริสต์ทรงใช้ พระราชกิจของพระองค์ส่วนใหญ่ประกอบด้วยการ 

สนทนาตัวต่อตัว พระองค์ทรงสนพระทัยต่อจิตวิญญาณแม้เพียงดวงเดียว  

จากจิตวิญญาณเพียงดวงเดียวนี้เอง ข่าวนี้ก็ขยายออกไปยังคนนับพันนับ 

หมื่น {COL 229.2}

 เราไม่ควรรอให้คนทั้งหลายเข้ามาหาเราเอง เราต้องออกไปแสวงหา

พวกเขาไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ไหน ค�าเทศนาบนธรรมาสน์เป็นเพียงจุด 

เร่ิมต้นของการท�างาน ข่าวประเสริฐจะเข้าถึงคนอีกมากมายไม่ได้ จะต้องมี

ผู้น�าไปให้พวกเขา {COL 229.3}

 ค�าเชญิชวนให้ไปร่วมงานเล้ียงได้ส่งไปหาชาวยวิก่อนเป็นอนัดบัแรก 

พวกเขาได้รับการทรงเรียกให้เป็นครูสอนและผู้น�าท่ามกลางปวงชน เป็นผู้ท่ี

มีหนังสือม้วนค�าพยากรณ์อยู่ในมือที่บอกถึงการเสด็จมาของพระคริสต์ไว ้

ล่วงหน้าและเป็นผูมี้หน้าทีป่ฏิบัตกิจิซึง่มีเครือ่งหมายเล็งถงึพนัธกิจของพระองค์ 

หากบรรดาปุโรหิตและคนเหล่านี้เอาใจใส่ต่อการทรงเรียกแล้ว พวกเขาคงมี

ส่วนร่วมกับผูส้ือ่ข่าวของพระคริสต์ในการประกาศค�าเชือ้เชิญของข่าวประเสริฐ

ให้แก่ชาวโลก ความจริงได้ส่งไปให้แก่พวกเขาเพื่อการแบ่งปัน เม่ือพวกเขา

ปฏิเสธค�าเชิญชวน ข่าวนี้จึงส่งต่อไปยังคนยากจน คนพิการ คนง่อยและ 

คนตาบอด คนเก็บภาษีและคนบาปต่างพากันรับค�าเชื้อเชิญนี้ เม่ือข่าว 

ประเสริฐแห่งการทรงเรียกนี้ถูกส่งไปยังชาวต่างชาติ มีการใช้แผนงานอย่าง

เดียวกันในการท�างาน ข่าวนี้จะต้องไปยัง “ถนนใหญ่” ก่อน คือ ไปยังผู้ท่ีมี
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บทบาทในโลกไปยังครูและผู้น�าทั้งหลายของประชาชน {COL 229.4}

 ขอให้ผู้สื่อข่าวขององค์พระผู้เป็นเจ้าจดจ�าสิ่งนี้ไว้ในใจ ให้ผู้เลี้ยงฝูง

แกะคือบรรดาครูผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยสวรรค์จงเอาใจใส่พระบัญชานี้  

พวกเขาควรแสวงหาบคุคลระดับสูงในสงัคมด้วยความรักอ่อนสภุาพและด้วย

ความรักเอาใจใส่ฉันพี่น้อง ท้ังนักธุรกิจ นักปกครองที่อยู่ในต�าแห่งส�าคัญ  

นักค้นคว้าทางวิชาการ นักประดิษฐ์ นักวิทยาศาสตร์ คนที่มีความสามารถสูง 

ครูผู้ประกาศข่าวประเสริฐท่ียังไม่ได้รับการทรงเรียกให้ทราบข่าวความจริง

พิเศษส�าหรับยุคนี้ บุคคลเหล่านี้ควรเป็นคนกลุ่มแรกที่รับข่าวการทรงเรียก 

ค�าเชื้อเชิญจะต้องส่งไปยังบุคคลเหล่านี้ {COL 230.1}

 มีงานท่ีต้องท�าเพื่อคนม่ังมี พวกเขาต้องได้รับการปลุกให้ทราบถึง

ความรับผิดชอบของเขาว่าเป็นเหมือนผู้ท่ีได้รับฝากของประทานจากสวรรค์ 

พวกเขาจะต้องได้รับค�าเตอืนให้ระลึกว่าพวกเขาจะต้องให้การต่อพระองค์ผูท้รง

ตัดสินความท้ังคนเป็นและคนตาย คนร�่ารวยต้องการงานปฏิบัติของท่าน 

ทีท่�าด้วยความรักและความย�าเกรงพระเจ้า บ่อยคร้ังคนเหล่านีว้างใจในทรพัย์

สมบัติของตนและไม่รู้สึกถึงอันตรายที่จะเกิดแก่ตนเอง สายตาของพวกเขา 

จะต้องถูกชี้แนะเพื่อให้มองไปยังส่ิงที่มีค ่าชั่วนิรันดร์ พวกเขาจะต้อง 

ตระหนักถึงพระราชอ�านาจของความดีงามที่แท้จริง ซึ่งกล่าวว่า “บรรดา 

ผู้เหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเรา และเราจะให้ท่านท้ังหลาย 

ได้หยุดพัก จงเอาแอกของเราแบกไว้ แล้วเรียนจากเรา เพราะว่าเราสุภาพ

อ่อนโยนและใจอ่อนน้อมและจิตใจของพวกท่านจะได้หยุดพัก ด้วยว่าแอก 

ของเราก็พอเหมาะและภาระของเราก็เบา” มัทธิว 11:28-30 {COL 230.2}

 บุคคลที่อยู่ต�าแหน่งสูงในโลกที่มีการศึกษาสูง ร�่ารวยหรือมีต�าแหน่ง

หน้าที่การงานสูงมักจะไม่ได้รับการบอกกล่าวเป็นการส่วนตัวถึงเร่ืองท่ีมี 

ความส�าคัญต่อจิตวิญญาณ ผู้รับใช้คริสตเตียนลังเลใจที่จะเข้าหาคนกลุ่มนี้  

แต่ไม่ควรเป็นเช่นนี้เลย ถ้ามีคนก�าลังจมน�้า เราไม่ควรยืนนิ่งและดูเขาพินาศ

ไปเพียงเพราะเขาเป็นทนายความ เป็นพ่อค้าหรือผู้พิพากษา ถ้าเราพบคน

ก�าลังวิ่งไปที่หน้าผาเราคงจะไม่ลังเลท่ีจะร้องขอให้เขาหันกลับมาโดยไม ่

ค�านึงถึงต�าแหน่งหรือหน้าที่การงานของเขา เช่นเดียวกัน เราไม่ควรลังเลใน
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การเตือนเพื่อนมนุษย์ถึงภัยอันตรายของจิตวิญญาณ {COL 230.3}

 เราไม่ควรละเลยไม่เอาใจใส่ต่อคนใดเพราะเห็นว่าพวกเขาสนใจ 

ในส่ิงของทางฝ่ายโลก  มีหลายคนที่อยู ่ในสังคมชั้นสูงท่ีจิตใจชอกช�้า  

เบ่ือหน่ายกับส่ิงท่ีเป็นอนิจจัง พวกเขาอยากมีความสงบสุขที่ยังขาดอยู่ ใน

สังคมชั้นสูงสุดยังมีคนที่ก�าลังหิวและกระหายความรอด มีหลายคนที่จะ 

ยอมรับการช่วยเหลือถ้าผู้รับใช้ของพระเจ้าจะเข้าหาเขาเป็นการส่วนตัว  

ด้วยมารยาทที่ดีและจิตใจที่อ่อนสุภาพ ด้วยใจที่เปี ่ยมด้วยความรักของ 

พระคริสต์ {COL 231.1}

 ความส�าเร็จของข่าวประเสริฐหาได้ขึ้นอยู ่กับความรู ้ในการพูด  

ค�าพยานท่ีคล่องแคล่วหรือค�าโต้ตอบอันแยบยล แต่ขึ้นอยู่กับความเรียบง่าย

ของข่าวประเสริฐและความสามารถในการปรับเข้าหาจิตวิญญาณท่ีก�าลัง 

หิวกระหายอาหารแห่งชีวิต จิตใจท่ีมีความต้องการจะถามว่า “ข้าพเจ้าควร 

ท�าประการใดจึงจะได้รับความรอด” {COL 231.2}

 เราเข้าถงึคนนบัพนัได้ด้วยวธิกีารอย่างง่ายๆ และด้วยความถ่อมตน 

คนท่ีมีสตปัิญญาสูงสุดซึง่ผูค้นมองว่าเป็นชายและหญงิทีมี่พรสวรรค์มากท่ีสดุ

ของโลกนี้ มักจะได้รับความรู้สึกสดชื่นเม่ือฟังถ้อยค�าอันเรียบง่ายของผู้ท่ีรัก

พระเจ้า และสามารถพูดถึงความรักนั้นได้อย่างเป็นธรรมชาติมากเท่าๆ กับ

การพูดถึงสิ่งของในโลกซึ่งเป็นที่สนใจสูงสุดของพวกเขา {COL 232.1}

บ่อยคร้ังถ้อยค�าซึง่ตระเตรียมและศึกษามาอย่างดีมักมีอทิธพิลเพยีง

เล็กน้อย แต่การแสดงออกทางความรู้สึกอย่างจริงใจและซื่อตรงของบุตรชาย

หรือบุตรหญิงของพระเจ้าที่กล่าวถ่อยค�าอย่างเป็นธรรมชาติด้วยความเรียบ

ง่ายกลับมีพลังทีจ่ะเปิดประตใูจทีถ่กูปิดมาเป็นเวลานานต่อพระคริสต์และความ

รักของพระองค์ {COL 232.2}

 ขอให้ผู้รับใช้ของพระคริสต์ระลึกว่าไม่ควรท�างานด้วยก�าลังของตน

โดยล�าพงั เขาควรยดึพระทีน่ัง่ของพระเจ้าด้วยความเช่ือในอ�านาจของพระองค์

ที่จะช่วยให้รอดได้ ให้เขาปล�้าสู้กับพระเจ้าในการอธิษฐาน แล้วจึงท�างานด้วย

ส่ิงต่างๆ ท้ังหมดทีพ่ระเจ้าประทาน พระวญิญาณบริสุทธิท์รงอยูเ่พือ่ช่วยเพิม่

ประสทิธภิาพให้พวกเขา ทตูสวรรค์ท่ีรับใช้พระเจ้าจะอยู่เคียงข้างพวกเขาเพือ่
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สร้างความประทับใจขึ้นในจิตใจ {COL 232.3}

 หากผู้น�าและครูในกรุงเยรูซาเล็มรับความจริงท่ีพระคริสต์ทรงน�ามา

ให้ กรุงนี้จะกลายเป็นศูนย์กลางผู้ประกาศข่าวได้อย่างดีมากเพียงไร ชนชาติ

อิสราเอลที่หลงหายไปคงได้กลับใจ กองทหารอันเหลือคณานับคงจะมา 

ชุมนุมกันเพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้า และข่าวประเสริฐจะประกาศไปทุกแห่ง 

ทั่วโลกได้เร็วมากขึ้นเพียงใด ดังนั้น ในปัจจุบันนี้ถ้าบุคคลผู้มีอิทธิพลสูงและ

ความสามารถย่ิงใหญ่เพื่อท�างานที่เกิดประโยชน์ได้เข้ามาเชื่อพระคริสต์  

พวกเขาจะกระท�าการเพื่อช่วยอุ้มชูผู้ที่หลงไป รวบรวมผู้ที่ถูกทอดท้ิงและ 

เผยแพร่ข่าวประเสริฐแห่งความรอดไปอย่างกว้างไกลได้มากเพียงใด ค�า 

เชื้อเชิญจะถูกส่งออกไปอย่างรวดเร็วและผู้รับเชิญจะถูกรวบรวมมาร่วมโต๊ะ

ขององค์พระผู้เป็นเจ้า {COL 232.4}

 แต่เราไม่ควรคิดถึงแต่คนสูงศักด์ิหรือมีความสามารถสูงจนกระท่ัง

ละเลยคนท่ียากจนกว่า พระคริสต์ทรงสอนให้บ่าวของพระองค์ไปตามตรอก

ซอยและตามหนทางท่ีมีร้ัวรอบขอบชิดด้วย ไปยังคนยากจนและคนธรรมดา

ของโลก ตามคฤหาสน์และตรอกของเมืองใหญ่ ตามซอกซอยเปลี่ยวเปล่าใน

ชนบทยังมีครอบครัวและผู้คนซึ่งอาจเป็นคนแปลกหน้าในบ้านเมืองใหม่ ผู้ 

ไม่มีมิตรสหายในคริสตจักรและอยู่โดดเด่ียวที่รู ้สึกว่าพระเจ้าลืมพวกเขา 

ไปแล้ว พวกเขาไม่เข้าใจว่าจะต้องท�าอย่างไรจึงจะรับความรอดได้ หลายคน

จมอยู่ในบาป หลายคนตกทุกข์ร้อน พวกเขาทุกข์ยากทรมาน ขัดสน ไม่มี 

ความเชื่อ ทุกข์ใจ โรคร้ายทุกชนิดรุมล้อมเขาท้ังทางร่างกายและจิตใจ  

พวกเขาปรารถนาการเล้าโลมใจจากปัญหาต่างๆ และซาตานล่อลวงพวกเขา

ให้หาทางออกด้วยการเข้าหาตัณหาและความสนุกสนานซึ่งมีแต่น�าไปสู่ 

ความพินาศและความตาย มันหยิบย่ืนผลไม้แห่งเมืองโสโดมให้พวกเขา  

ท่ีจะเปล่ียนเป็นเถ้าถ่านคาปาก พวกเขาก�าลังใช้จ่ายเงินทองไปเพื่อส่ิงซึ่ง 

ไม่ใช่อาหารและท�างานหนักเพื่อสิ่งซึ่งไม่ให้ความพึงพอใจ {COL 232.5}

 ในท่ามกลางคนท่ีทุกข์ยากล�าบากเหล่านี้ เราจะต้องไปค้นหาผู้ที ่

พระคริสต์เสด็จมาเพื่อช่วยให้รอด ค�าเชิญของพระองค์ที่มายังคนเหล่านี้คือ  

“โอ้ ทุกคนที่กระหาย จงมายังน�้าและผู้ที่ไม่มีเงิน จงมาหาซื้อและรับประทาน  
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จงมาซือ้เหล้าองุ่นและน�า้นมโดยไม่ต้องเสยีเงนิและค่าใช้จ่าย…จงเอาใจใส่ฟัง 

เราและรับประทานของดีและให้ตัวเจ้าปีติยินดีในอาหารโอชา จงเอียงหูของ

เจ้าแล้วมาหาเรา จงฟังเพื่อเจ้าจะมีชีวิต” อิสยาห์ 55:1-3 {COL 233.1}

 พระเจ้าทรงมอบหมายค�าส่ังพิเศษให้เราว่าจะต้องเอาใจใส่คนแปลก 

หน้า ผูถ้กูทอดทิง้และจติวญิญาณน่าสงสารทีอ่่อนแอฝ่ายศลีธรรม มีหลายคน 

ซึ่งดูเหมือนว่าไม่สนใจในเรือ่งศาสนาเลยแต่ภายในใจกลับแสวงหาความสงบ 

สขุและการพกัผ่อน แม้ว่าพวกเขาจะจมลึกอยู่ในความผดิบาปแต่ก็ยงัมีโอกาส 

ที่จะช่วยพวกเขาให้รอดได้  {COL 233.2}

 ผู้รับใช้ของพระคริสต์จะต้องท�าตามแบบอย่างของพระองค์ ขณะที่ 

พระองค์ทรงด�าเนินไปตามที่ต่างๆ พระองค์ทรงปลอบประโลมผู้ทนทุกข์และ 

รักษาผู้เจ็บป่วย จากนั้นก็ทรงเปิดเผยความจริงย่ิงใหญ่เก่ียวกับแผ่นดินของ

พระองค์ให้พวกเขาทราบ นี่คือภารกิจของผู้ติดตามพระองค์ ขณะที่ท่าน 

ปลดเปลื้องความทุกข์ฝ่ายร่างกายให้เขา ท่านก็จะพบหนทางที่จะเข้าถึง 

ความต้องการฝ่ายจิตวิญญาณ ท่านชี้ไปยังองค์พระผู้ช่วยให้รอดผู้ทรงรับ 

การยกชูข้ึน และบอกถึงความรักของแพทย์ผู้ย่ิงใหญ่ผู้เดียวที่มีอ�านาจท่ีจะ 

น�ากลับสู่สภาพดีดังเดิมได้ {COL 233.3}

 จงบอกคนทุกข์โศกท่ีหลงทางไปว่าพวกเขาไม่ต้องเศร้าเสียใจอีก 

ต่อไป แม้พวกเขาจะพลาดไปแล้วและไม่ได้ปลูกฝังอุปนิสัยที่ถูกต้อง พระเจ้า 

จะทรงน�าความยินดีกลับคืนมาให้ แม้กระทั่งความยินดีในความรอดของ 

พระองค์ พระองค์ทรงพอพระทัยที่จะน�าผู ้ที่เห็นอย่างชัดเจนว่าเป็นคน 

สิ้นหวังซ่ึงเป็นคนท่ีซาตานท�านั้นให้น�ามาอยู่ใต้ร่มพระคุณของพระองค์  

พระเจ้าทรงยินดีท่ีจะน�าพวกเขาออกจากพระพิโรธที่ตกกับผู้ไม่เชื่อ จงบอก 

ให้พวกเขารู้ว่ามีการรักษาและการช�าระส�าหรับจิตวิญญาณทุกดวง มีที่จัดไว้

ส�าหรับพวกเขาท่ีโต๊ะขององค์พระผู้เป็นเจ้า พระองค์ทรงเฝ้ารอท่ีจะต้อนรับ

พวกเขาด้วยความยินดี {COL 234.1}

 บรรดาผูท้ีไ่ปตามตรอกซอยและตามหนทางทีมี่รัว้รอบขอบชดิจะพบ

ผู้คนที่มีอุปนิสัยท่ีแตกต่างกันอย่างมาก คนเหล่านี้ต้องการความช่วยเหลือ

จากเขา มีบางคนปฏิบัติตนอย่างดีที่สุดตามแสงสว่างท่ีพวกเขาได้รับและ
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ท�างานรับใช้พระเจ้าอย่างดีท่ีสุดเท่าที่พวกเขาจะท�าได้ แต่พวกเขาตระหนัก 

ดีว่ายังมีงานใหญ่ที่ต้องท�าเพื่อตัวเขาเอง และเพื่อคนท่ีอยู่รอบข้าง พวกเขา

อยากมีความรู้เร่ืองของพระเจ้ามากข้ึนแต่พวกเขาเพียงแค่เร่ิมต้นที่จะเห็น

ประกายของแสงสว่างที่ย่ิงใหญ่กว่าเท่านั้น พวกเขาเฝ้าอธิษฐานด้วยน�้าตา

เพื่อขอพระเจ้าประทานพระพรซึ่งโดยความเชื่อพวกเขามองเห็นอยู่แต่ไกล  

ในใจกลางเมืองใหญ่ที่ชั่วร้ายของเราจะพบจิตวิญญาณเหล่านี้จ�านวนมาก 

หลายคนมีสภาพความเป็นอยู่ท่ีแร้นแค้นอย่างย่ิง และเพราะสภาพของเขา

เป็นเช่นนี้จึงไม่เป็นที่สนใจของชาวโลก มีหลายคนซึ่งผู้รับใช้และคริสตจักร 

ไม่เคยทราบเรื่องเลย แต่ในสภาพที่ต�่าต้อยและยากแค้นเช่นนี้พวกเขาเป็น

พยานให้แก่พระผู้เป็นเจ้า พวกเขาอาจจะได้รับแสงสว่างเพียงเล็กน้อยและ 

มีโอกาสได้รับการฝึกฝนแบบคริสเตียนเพียงน้อยนิด แต่ท่ามกลางความ 

เปลือยเปล่า ความหิวโหยและหนาวเหน็บ พวกเขาก�าลังหาทางท่ีจะ 

ช่วยเหลือผู้อ่ืน ขอให้ผู้อารักขาที่ได้รับพระคุณมากมายจากพระเจ้าแสวงหา

วิญญาณจิตเหล่านี้ ไปเย่ียมเยียนบ้านเขาและด้วยฤทธานุภาพของพระ 

วิญญาณบริสุทธิ์ให้ความช่วยเหลือพวกเขา จงศึกษาพระคัมภีร์กับเขาและ 

อธิษฐานร่วมกับเขาด้วยความเรียบง่ายตามท่ีพระวิญญาณบริสุทธิ์ดลใจ  

พระคริสต์จะประทานถ้อยค�า ซึ่งเป็นเสมือนอาหารจากสวรรค์ส�าหรับ 

จิตวิญญาณ พระพรอันมีค่าจะถูกน�าไปให้แก่จิตใจแต่ละดวง จากครอบครัว 

สู่ครอบครัว {COL 234.2}

 ค�าสั่งในอุปมาที่กล่าวว่า “บังคับให้พวกเขาเข้ามา” มักจะถูกแปล 

ความหมายผิดเสมอ โดยถือว่าเป็นค�าสอนให้เราจะต้องบังคับมนุษย์ยอมรับ 

ข่าวประเสริฐ แต่แท้จริงแล้วค�าบัญชานี้เล็งถึงการให้เร่งน�าค�าเชิญนี้ออกไป 

แจ้งแก่คนทั้งหลายและประสิทธิภาพในการชักจูงคนให้เข้ามามากกว่า  

ข่าวประเสริฐไม่ได้บังคับให้มนุษย์มาหาพระคริสต์ ข่าวนั้นมีว่า “ทุกคนที่ 

กระหาย จงมายังน�้า” อิสยาห์ 55:1 “พระวิญญาณและเจ้าสาวกล่าวว่า  

เชิญเสด็จมาเถิด…ใครมีใจปรารถนาจงมารับน�้าแห่งชีวิตโดยไม่ต้องเสีย 

อะไรเลย” วิวรณ์ 22:17 อ�านาจของความรักและพระคุณของพระเจ้าเร่งให้ 

เราเข้ามา {COL 235.1}
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พระผู้ช่วยให้รอดตรัสว่า “นี่แนะ เรายืนเคาะอยู่ที่ประตู ถ้าใครได้ยิน

เสียงของเราและเปิดประตู เราจะเข้าไปหาเขาและจะรับประทานอาหาร 

ร่วมกับเขาและเขาจะรับประทานร่วมกับเรา” วิวรณ์ 3:20 การดูหม่ินจะ 

ไม่ผลักไสพระองค์ หรือค�าขู่จะไม่ท�าให้พระองค์หันจากไป แต่ทรงแสวงหา 

ผู้หลงหายอยู่เสมอโดยตรัสว่า “เราจะให้เจ้าแก่ผู้อ่ืนได้อย่างไร” โฮเซยา  

11:8 แม้ว่าความรักของพระองค์จะถูกโต้กลับด้วยจิตใจท่ีด้ือดึง แต่พระองค์

ทรงอ้อนวอนตอบด้วยก�าลังที่เพิ่มขึ้น นี่แน่ะ เรายืนเคาะอยู่ที่ประต”ู อ�านาจ 

ท่ีมีชัยแห่งความรักของพระองค์เร่งเร้าจิตวิญญาณให้เข้ามา และพวกเขา 

กล่าวกับพระคริสต์ว่า “การถ่อมพระองค์ลงก็ท�าให้ข้าพระองค์เป็นใหญ่ขึ้น” 

สดุดี 18:35 {COL 235.2}

 พระคริสต์จะทรงมอบความรักที่เรียกร้องหาอย่างเดียวกันกับที ่

พระองค์ทรงเสาะหาผู้ท่ีหลงหายแก่ผู้สื่อข่าวของพระองค์ เราไม่ควรเพียง 

เอ่ยค�าว่า “เชิญมาเถิด” มีหลายคนได้ยินเสียงเรียก แต่หูของพวกเขาตึง 

เกินกว่าที่จะรับทราบความหมาย ดวงตาของพวกเขามืดเกินกว่าท่ีจะเห็น 

สิ่งดีใดๆ ที่เก็บไว้ คนอีกมากมายตระหนักถึงความตกต�่าอย่างแสนสาหัส 

ของตน เขากล่าวว่าข้าพเจ้าไม่สมควรที่จะได้รับความช่วยเหลือ ปล่อย 

ข้าพเจ้าตามล�าพังเถิด แต่ผู้รับใช้ไม่ควรหยุดอยู่ตรงนั้น จงเข้าถึงคนท่ีหมด

ก�าลังใจและช่วยเหลือตนเองไม่ได้เหล่านี้ด้วยความอ่อนโยนและความรัก 

ความสงสาร จงให้ก�าลังใจแก่พวกเขา ให้ความหวังและความเข้มแข็งแก ่

พวกเขา จงเร่งเร้าเขาด้วยความปรานีให้เขาเข้ามา “จงมีใจเมตตาคนที่ยัง 

สงสัยอยู่ จงช่วยคนให้รอดด้วยการฉุดเขาออกจากไฟ” ยูดา 22, 23 {COL 

235.3}

 ถ้าผู้รับใช้ของพระเจ้าเดินไปกับพระองค์ด้วยความเช่ือ พระองค์จะ

ประทานพลังอ�านาจให้แก่ข่าวของพวกเขา พวกเขาจะได้รับความสามารถ 

ในการประกาศความรักของพระองค์และภัยอันตรายของการปฏิเสธพระคุณ 

ของพระเจ้าจนสามารถเร่งเร้าให้คนทั้งหลายท่ีได้ยินยอมรับข่าวประเสริฐได้ 

พระคริสต์จะทรงกระท�าการอัศจรรย์ หากมนุษย์จะกระท�าหน้าที่ในส่วนท่ี

พระเจ้าทรงมอบหมายให้แก่พวกเขา ในจิตใจของมนุษย์ทุกวันนี้ต้องการ 
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การเปล่ียนแปลงขนานใหญ่อย่างที่ไม่เคยปรากฏในทุกยุคท่ีผ่านมา จอห์น  

บันยันได้รับการไถ่จากการเป็นผู้ที่ลบหลู่ศาสนาและรักความสนุกสนาน  

จอห์น นิวตันจากการค้าทาสมาเป็นผู้ประกาศองค์พระผู้ช่วยให้รอด ทุกวันนี้

บุคคลเช่นบันยันและนิวตันอาจได้รับการไถ่จากสังคมได้ โดยผ่านตัวแทน

มนุษย์ที่ร ่วมมือกับพระเจ้าจะมีคนผู ้ถูกทอดทิ้งรับการไถ่กลับคืน และ 

จากนั้นพวกเขาจะพยายามน�าพระฉายาของพระเจ้ากลับคืนสู่มนุษย์ดังเดิม 

ยังมีผู้ท่ีด้อยโอกาส ผู้ที่ด�าเนินในทางที่ผิดเพราะเขาไม่ได้ทราบถึงหนทาง 

ท่ีดีกว่า พวกเขาเหล่านี้จะได้รับแสงสว่าง ดังเช่นพระด�ารัสของพระคริสต ์

ที่มีมายังศักเคียส “เพราะว่าวันนี้เราจะต้องพักอยู่ในบ้านของท่าน” ลูกา  

19:5 พระด�ารัสนั้นจะมาถึงพวกเขาด้วยและคนท่ีดูเหมือนว่าเป็นคนบาป 

ท่ีแข็งกระด้างก็จะพบว่ามีจิตใจท่ีอ่อนโยนเช่นเด็กเล็กๆ เพราะว่าพระคริสต์

ทรงถ่อมพระทัยลงมาหาเขา จะมีหลายคนที่มาจากหมู่คนท�าบาปท�าช่ัวและ

พวกเขาจะเข้ามาแทนที่คนอื่นๆ ท่ีได้รับโอกาสและสิทธิพิเศษแต่ไม่ได้เห็น

คุณค่าของส่ิงนี้ พวกเขาเหล่านี้จะถูกเรียกว่าเป็นผู้เลือกสรรที่มีค่าย่ิงของ

พระเจ้า และเม่ือพระคริสต์จะเสด็จมาในแผ่นดินของพระองค์ พวกเขาจะ 

ยืนอยู่เคียงข้างพระบัลลังก์ของพระองค์ {COL 236.1}

  “จงระวังให้ดี อย่าปฏิเสธพระองค์ผู ้ตรัสอยู ่นั้น” ฮีบรู12:25  

พระเยซูตรัสว่า “ในพวกคนท่ีได้รับเชิญนั้น จะไม่มีสักคนหนึ่งได้ล้ิมรส 

อาหารของเราเลย” ลูกา 14:24 พวกเขาปฏิเสธค�าเชื้อเชิญและจะไม่มีผู้ใดใน

พวกนั้นได้รับเชิญอีกเลย การปฏิเสธพระคริสต์ท�าให้จิตใจของชาวยิวแข็ง

กระด้างและยอมมอบตัวอยู่ใต้อ�านาจของซาตาน จนกระท่ังพวกเขายอมรับ

พระคุณของพระองค์ไม่ได้ ทุกวันนี้ก็เช่นเดียวกัน ถ้าความรักของพระเจ้า 

ถูกมองอย่างไม่เห็นคุณค่าและไม่น�ามาเป็นหลักการท�าให้จิตใจสงบเสงี่ยม  

เราก็จะหลงหายไปอย่างแน่นอน พระยาห์เวห์ประทานส่ิงใดท่ียิ่งใหญ่ไปกว่า 

ความรักที่ทรงเปิดเผยให้เห็นแล้วไม่ได้ หากความรักของพระเยซูท�าให้จิตใจ 

ของเรายอมสงบเสงี่ยมต่อพระองค์ไม่ได้ ก็ไม่มีหนทางอื่นใดท่ีจะเข้าถึง 

ตัวเราได้ {COL 236.2}
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 ทุกคร้ังท่ีท่านปฏิเสธที่จะฟังข่าวแห่งพระกรุณาคุณ ท่านเพิ่มความ

ไม่เชื่อของท่านให้มากข้ึน ทุกคร้ังที่ท่านไม่ยอมเปิดประตูใจแก่พระคริสต์  

ท่านก็จะย่ิงไม่ยอมฟังพระสุรเสียงของพระองค์ท่ีตรัสกับท่าน ท�าให้โอกาสท่ี

จะตอบสนองการทรงเรียกคร้ังสุดท้ายแห่งพระกรุณาคุณลดน้อยลง จงอย่า 

ให้มีการบันทึกไว้เก่ียวกับตัวท่านดังเช่นที่เกิดขึ้นกับชนชาติอิสราเอลใน 

กาลก่อนว่า “เอฟราอิมก็ผูกพันอยู ่กับรูปเคารพแล้ว ปล่อยเขาไปเถิด”  

โฮเชยา 4:17 จงอย่าให้พระคริสต์กรรแสงเพราะท่านดังเช่นท่ีพระองค์กรรแสง 

เพื่อเยรูซาเล็มว่า “เราปรารถนาจะรวบรวมลูกๆ ของเจ้าไว้เหมือนแม่ไก่ 

ที่กกลูกอยู่ใต้ปีกของมัน แต่พวกเจ้าไม่ยอม นี่แน่ะ นิเวศของพวกเจ้าจะ 

ถูกทอดทิ้ง” ลูกา 13:34-35 {COL 237.1}

 เราก�าลังอาศัยอยู่ในช่วงสุดท้ายของข่าวแห่งพระกรุณาคุณ ค�า 

เชื้อเชิญคร้ังสุดท้ายก�าลังประกาศดังกังวานมายังบุตรทั้งหลายของมนุษย์  

พระบัญชาท่ีว่า “จงออกไปตามถนนใหญ่และตามหนทางท่ีมีร้ัวรอบขอบชิด” 

ลูกา 14:23 ก�าลังจะส�าเร็จ ค�าเชิญของพระคริสต์จะต้องออกไปถึงจิต 

วิญญาณทุกดวง ผู้ประกาศข่าวก�าลังร้องว่า “เชิญมาเถิด เพราะสิ่งสารพัด 

จัดเตรียมไว้พร้อมแล้ว” ลูกา 14:17 ทูตสวรรค์ก�าลังท�างานร่วมกับมนุษย์  

พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงใช้ทุกวิถีทางที่จะเร่งชักน�าให้ท่านเข้ามา พระคริสต์

ทรงเฝ้าดูสัญญาณบางอย่างท่ีจะบอกว่ากลอนประตูของท่านถอดออกแล้ว 

และประตูของท่านเปิดออกเพื่อให้พระองค์เสด็จเข้ามาในจิตใจ ทูตสวรรค์ 

ก�าลังเฝ้ารอท่ีจะน�าข่าวดีกลับไปยังสวรรค์ว่าพบคนบาปท่ีหลงหายไปอีก 

คนหนึ่ง ชาวสวรรค์ก�าลังเฝ้ารอเตรียมพร้อมที่จะบรรเลงพิณและเปล่งเสียง

แห่งความชื่นชมยินดีท่ีจิตวิญญาณอีกหนึ่งดวงยอมรับค�าเชิญให้มางานเล้ียง

แห่งข่าวประเสริฐ {COL 237.2}



บทที่ 18 มิติแห่งการให้อภัย 203

บทที่ 18 มิติแห่งการให้อภัย
อ้างอิงจาก มัทธิว 18:21-35

 เปโตรเข้าเฝ้าพระคริสต์พร้อมด้วยค�าถามว่า “ข้าพระองค์ควร 

ยกโทษให้พี่น้องที่ท�าผิดต่อข้าพระองค์สักก่ีคร้ัง ถึงเจ็ดคร้ังเชียวหรือ”  

รับบีจ�ากัดการอภัยโทษไว้สามคร้ัง ส�าหรับเปโตรเขาคิดว่าเขาปฏิบัติตาม 

ค�าสั่งสอนท่ีพระคริสต์ทรงสอนว่าเราไม่ควรเอือมระอาต่อการให้อภัย  

พระองค์ตรัสว่า “เราไม่ได้บอกท่านว่าเจ็ดคร้ังแต่เจ็ดสิบคร้ังคูณเจ็ด” มัทธิว 

18:21, 22 {COL 243.1}

จากนัน้ พระองค์ทรงเปิดเผยให้ทราบถงึรากฐานทีแ่ท้จริงของการให้

อภัยและทรงกล่าวถึงภัยอันตรายจากการมีจิตใจที่ไม่ยอมยกโทษให้ผู้อื่น  

ในอุปมา พระองค์ตรัสถึงวิธีปฏิบัติของเจ้าองค์หนึ่งต่อผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ

ด้านการบริหารการปกครอง เจ้าหน้าที่บางคนรับเงินจ�านวนมหาศาลซึ่งเป็น
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สมบัติของแผ่นดิน ขณะที่กษัตริย์ทรงสอบสวนการปฏิบัติหน้าท่ีบริหารของ

เจ้าหน้าท่ีเหล่านี้อยู่นั้น ทรงตรวจพบในบัญชีของชายคนหนึ่งที่ถูกน�าตัวมา

เข้าเฝ้าว่าเป็นหนี้พระองค์ด้วยเงินจ�านวนสูงถึงหนึ่งหม่ืนตะลันต์ [หนึ่ง 

ตะลันต์เป็นจ�านวนเงินท่ีจ้างคนงานให้ท�างานมากกว่า 15 ปี] เขาไม่มีเงิน 

ช�าระคืน และกษัตริย์ทรงมีบัญชาตามระเบียบที่ปฏิบัติกันอยู่ คือให้น�าตัว 

ไปขายพร้อมทั้งสิ่งของทุกอย่างท่ีมีอยู ่เพื่อน�าเงินมาช�าระหนี้ แต่ชาย 

หวาดกลัวผู้นี้ล้มลงแทบเท้าอ้อนวอนต่อเจ้าองค์นั้นว่า “ขอโปรดผัดไว้ก่อน 

แล้วข้าพระองค์จะใช้หนี้ทั้งหมด เจ้าองค์นั้นทรงสงสาร จึงทรงปล่อยตัวเขา

และทรงยกหนี ้{COL 243.2}

“แต่เม่ือทาสคนนั้นออกไปก็พบคนหนึ่งที่เป็นเพื่อนทาสด้วยกันท่ี 

เป็นหนี้เขาอยู่หนึ่งร้อยเดนาริอัน [หนึ่งเหรียญเดนาริอันเป็นจ�านวนเงินที่จ้าง

คนงานให้ท�างาน 1 วัน] เขาก็จับคนนั้น บีบคอบอกว่า แกต้องใช้หนี้ให้ข้า 

เพื่อนทาสคนนั้นจึงกราบลงอ้อนวอนว่า ขอผัดไว้ก่อน แล้วข้าจะใช้ให้  

แต่เขาไม่ยอม จึงน�าทาสลูกหนี้นั้นไปขังคุกไว้จนกว่าจะสามารถใช้หนี้ได้  

พวกเพือ่นทาสเม่ือเหน็เหตกุารณ์เช่นนัน้ก็เป็นทกุข์อย่างยิง่ และน�าเหตกุารณ์

ท้ังหมดไปกราบทูลเจ้าองค์นั้น ท่านจึงเรียกทาสนั้นมาตรัสว่า ไอ้ข้าชั่วร้าย  

เรายกหนี้ให้เอ็งทั้งหมด ก็เพราะเอ็งอ้อนวอนเรา เอ็งควรจะเมตตาเพื่อนทาส

ด้วยกันเหมือนเราเมตตาเอ็งไม่ใช่หรือ แล้วเจ้าองค์นั้นก็กร้ิว จึงทรงมอบ 

ทาสคนนั้นไว้ให้เจ้าหน้าท่ีทรมานจนกว่าจะใช้หนี้หมด” มัทธิว 18:26-36   

{COL 244.1}

อุปมาน้ีให้รายละเอยีดทีจ่�าเป็นส�าหรับการมองเหน็ภาพของเร่ืองราว

แต่เป็นส่วนท่ีไม่ได้มีความส�าคัญทางจิตวิญญาณ  เราจึงไม่ควรหันเหความ

สนใจไปท่ีเร่ืองเหล่านัน้ มีความจริงอนัย่ิงใหญ่บางอย่างถกูเปิดเผยให้เหน็และ

เราควรตรึกตรองถึงเรื่องเหล่านี้ {COL 244.2}

การให้อภัยของกษัตริย์องค์นี้หมายถึงพระเจ้าทรงให้อภัยบาป

ท้ังหมด กษัตริย์หมายถึงพระคริสต์ผู้ทรงมีพระทัยสงสารเห็นใจจนกระท่ัง 

ทรงยกหนี้ของผู้รับใช้ของพระองค์ มนุษย์อยู ่ภายใต้บทลงโทษของการ 

ละเมิดพระบัญญัติ พวกเขาช่วยตนเองให้รอดไม่ได้และเพราะเหตุนี้เอง 
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พระคริสต์เสด็จมายังโลกนี้ ทรงสวมความเป็นมนุษย์แทนความเป็นพระเจ้า

และประทานชีวิตของพระองค์เอง พระผู้ชอบธรรมเพื่อคนอธรรม พระองค์

ประทานพระองค์เองเพื่อบาปของเรา และพระองค์ประทานการอภัยท่ีซื้อมา

ด้วยพระโลหิตให้แก่จิตวิญญาณ “เพราะในพระยาห์เวห์มีความรักม่ันคง 

และในพระองค์มีการไถ่อย่างสมบูรณ”์ สดุดี 130:7 {COL 244.3}

นี่เป็นพื้นหลังท่ีเราจะต้องแสดงความเห็นใจเพื่อนมนุษย์ท่ีผิดบาป

ของเรา “ถ้าพระเจ้าทรงรักเราอย่างนั้น เราก็ควรจะรักกันและกันด้วย” 1  

ยอห์น 4:11 พระคริสต์ตรัสว่า “ท่านทั้งหลายได้รับเปล่าๆ ก็จงให้เปล่าๆ”  

มัทธิว 10:8 {COL 245.1}

เม่ือลูกหนี้ในอุปมาขอผัดผ่อนด้วยค�าสัญญาว่า “ขอโปรดผัดไว้ก่อน 

แล้วข้าพระองค์จะใช้หนี้ทั้งหมด” มัทธิว 18:26 พระองค์ทรงกลับค�าสั่ง  

ค�าพิพากษาถูกเพิกถอน หนี้ทั้งหมดถูกยกไป และในเวลาต่อมาเขามีโอกาส

ท่ีจะท�าตามแบบอย่างของเจ้าองค์นั้นซึ่งได้ยกหนี้ให้เขา ขณะท่ีเขาเดินออก

ไป เขาพบเพื่อนทาสผู้เป็นหนี้เงินเขาจ�านวนเล็กน้อย ตัวเขาเองได้รับการ 

ยกหนี้ถึงหนึ่งหม่ืนตะลันต์ แต่ลูกหนี้ของเขานั้นเป็นหนี้เพียงหนึ่งร้อย 

[สตางค์] เขาผูไ้ด้รับการปฏิบัตด้ิวยความเมตตากรุณาอย่างสงู แต่กลับปฏิบัติ

กับเพื่อนทาสบ่าวของเขาอย่างตรงกันข้าม ลูกหนี้ของเขาอ้อนวอนต่อเขา 

ดังเช่นท่ีเขากระท�ากับกษัตริย์ แต่กลับได้ผลที่ต่างกัน ชายผู้ซึ่งได้รับการ 

ยกหนี้ไปเม่ือสักครู่ที่ผ่านมากลับไม่มีความสงสารและจิตใจที่อ่อนโยน ความ

เมตตาท่ีเขาได้รับ เขากลับไม่ได้น�ามาปฏิบัติต่อเพื่อนทาสด้วยกัน เขาไม่ได้

เอาใจใส่ต่อค�าร้องขอผัดผ่อน เงินจ�านวนเล็กน้อยที่เป็นหนี้เขากลับเก็บเอา 

สิ่งเดียวน้ันมาไว้ในความคิดของตน เขาเรียกร้องเอาท้ังหมดตามท่ีเขาต้อง 

ได้คืน และลงโทษเขาด้วยค�าตัดสินที่คล้ายคลึงกับถ้อยค�าอย่างเดียวกับ 

ที่เขาเคยได้รับการยกหนี้ {COL 245.2}

ในปัจจบัุนนี ้มีคนจ�านวนมากเพยีงใดทีก่�าลงัแสดงจติใจอย่างเดียวกัน 

เมื่อลูกหนี้อ้อนวอนต่อเจ้านายขอความเมตตา เขาไม่ได้มีความรู้สึกที่แท้จริง

ถงึหนีจ้�านวนมากมายของเขาท่ีตดิค้างอยู ่เขาไม่ได้ตระหนกัถงึการช่วยเหลือ

ตัวเองไม่ได้ของเขา เขาหวังเพียงที่จะปลดปล่อยตัวเองเท่านั้น เขาร้องขอ 
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ว่า “ขอโปรดผัดไว้ก่อน แล้วข้าพระองค์จะใช้หนี้ทั้งหมด” ในลักษณะ 

เดียวกันนี้มีหลายคนหวังว่าพวกเขาจะเป็นท่ีโปรดปรานของพระเจ้าด้วย 

การกระท�าของพวกเขาเอง พวกเขาไม่ได้ตระหนักถึงสภาพการช่วยเหลือ 

ตัวเองไม่ได้ของตน พวกเขาไม่ได้ยอมรับพระคุณของพระเจ้าว่าเป็นของ

ประทานท่ีทรงโปรดมอบให้เปล่า แต่กลบัพยายามสร้างความชอบธรรมให้แก่

ตัวเอง จิตใจของพวกเขาไม่ได้แตกสลายอย่างแท้จริงและถ่อมลงเพราะบาป

ของตน พวกเขาบีบบังคับและไม่อภัยผู้อื่น บาปของพวกเขาท่ีมีต่อพระเจ้า 

น้ันเม่ือเปรียบเทียบกับบาปของเพื่อนที่กระท�าต่อเขาแล้ว ก็เปรียบเท่ากับ 

หน่ึงหม่ืนตะลันต์ต่อหนึ่งร้อย [สตางค์] ซึ่งเท่ากับหนึ่งล้านต่อหนึ่งส่วน  

ถึงกระนั้นเขาก็ยังกล้าที่จะไม่ให้อภัย {COL 245.3}

ในอปุมา กษตัรย์ิทรงเรียกลูกหนีผู้ไ้ร้ความเมตตาให้มาเฝ้า และ “ตรัส

ว่า ไอ้ข้าชั่วร้าย เรายกหนี้ให้เอ็งทั้งหมด ก็เพราะเอ็งอ้อนวอนเรา เอ็งควร 

จะเมตตาเพื่อนทาสด้วยกันเหมือนเราเมตตาเอ็งไม่ใช่หรือ แล้วเจ้าองค์นั้น 

ก็กร้ิวจึงมอบทาสคนนั้นไว้ให้แก่เจ้าหน้าท่ีทรมานจนกว่าจะใช้หนี้หมด”  

พระเยซูตรัสว่า “พระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์ก็จะทรงท�าต่อพวกท่าน 

อย่างน้ัน ถ้าพวกท่านแต่ละคนไม่ยอมยกโทษให้พี่น้องจากใจของพวกท่าน” 

มัทธิว 18:32-35 ผู้ที่ปฏิเสธท่ีจะให้อภัยผู้อื่นก็ก�าลังท�าให้ความหวังท่ีตัวเอง 

จะได้รับการอภัยหมดไป {COL 247.1}

 แต่ไม่ควรน�าค�าสอนจากอุปมานี้ไปประยุกต์ใช้อย่างไม่ถูกต้อง  

การให้อภัยของพระเจ้าต่อเราไม่ได้ท�าให้หน้าที่ของเราที่จะเช่ือฟังพระองค ์

ลดน้อยลงไป เช่นเดียวกัน น�้าใจแห่งการอภัยของเราท่ีมีต่อเพื่อนมนุษย ์

ไม่ได้ท�าให้หน้าที่ของการประพฤติอันชอบธรรมของเราลดน้อยลงไป ใน 

ค�าอธิษฐานที่พระคริสต์ทรงสอนสาวกทั้งหลาย พระองค์ตรัสว่า “ขอทรง 

ยกบาปผดิของพวกข้าพระองค์เหมือนพวกข้าพระองค์ยกโทษบรรดาคนท่ีท�า

ผิดต่อข้าพระองค์” มัทธิว 6:12 โดยค�าตรัสนี้พระองค์ไม่ได้ทรงหมายความ

ว่าการที่เราจะได้รับการอภัยจากความผิดบาปของเรานั้น เราจะต้องไม่เรียก

ร้องหนี้ตามสิทธิอันถูกต้องจากลูกหนี้ของเรา ถ้าเขาช�าระหนี้ไม่ได้ถึงแม้ 

จะเกิดจากการบริหารที่ไม่ดีของเขา ก็ไม่ควรจับเขาเข้าคุกหรือข่มเหงหรือ 
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ปฏิบัติไม่ดีต่อเขา แต่อุปมานี้ก็ไม่ได้สอนให้เราสนับสนุนความเกียจคร้าน  

พระวจนะของพระเจ้ากล่าวว่า “ถ้าใครไม่ยอมท�างาน ก็อย่าให้เขากิน” 2  

เธสะโลนิกา 3:10 พระยาห์เวห์ไม่ทรงต้องการให้ผู้ที่ท�างานหนักสนับสนุน 

ให้คนอื่นเกียจคร้าน หลายคนปล่อยเวลาให้ผ่านไปเปล่าๆ และขาดความ

พยายามจนท�าให้เกิดความยากจนและขัดสนขึ้น หากความคิดที่ผิดของผู้ที่

ตามใจพวกเขาไม่ได้มีการแก้ไขแล้ว สิ่งสารพัดท่ีท�าเพื่อคนเหล่านี้ก็เหมือน 

กับการใส่สมบัติมีค่าไว้ในถุงที่มีรูร่ัว แต่ถึงกระนั้นก็ยังมีความยากจนท่ี 

เกิดขึ้นอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ และเราต้องแสดงความเห็นใจต่อคนที่โชคร้าย  

เราจะต้องปฏิบัติต่อผู้อื่นเช่นเดียวกับที่เราอยากให้คนอ่ืนกระท�าต่อเราเอง 

ในยามที่ตกอยู่ในสภาพเช่นเดียวกันนี้ {COL 247.2}

พระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสผ่านอัครทูตเปาโลว่า “เพราะฉะนั้น ในเมื่อ

มีความชใูจในความสมัพนัธ์กับพระครสิต์ มีการปลอบโยนจากความรัก มีการ

สามัคคธีรรมกันจากพระวิญญาณและมีความเห็นใจกันและความเมตตากรณุา 

ก็ขอให้ท่านทั้งหลายท�าให้ความยินดีของข้าพเจ้าเต็มเปี่ยม ด้วยการมีความ

คิดอย่างเดียวกัน มีความรักอย่างเดียวกัน มีจติใจและความคดิเป็นหนึง่เดียวกัน 

อย่าท�าส่ิงใดด้วยการชิงดีหรือถือดี แต่จงถือว่าคนอื่นดีกว่าตัวด้วยใจถ่อม  

อย่าให้ต่างคนต่างเห็นแก่ประโยชน์ของตนเอง แต่จงเห็นแก่ประโยชน์ของ 

คนอ่ืนๆ ด้วย จงมีจิตใจเช่นนี้ในพวกท่านเหมือนอย่างท่ีมีในพระเยซูคริสต”์  

ฟีลิปปี 2:1-5 {COL 248.1}

แต่เราไม่ควรถือบาปว่าเป็นเร่ืองเล็ก พระยาห์เวห์ตรัสบัญชาเราไม่

ให้ยอมทนต่อความผิดที่พี่น้องของเราได้ท�าลงไป พระองค์ตรัสว่า “ถ้าพี่น้อง

ผิดต่อท่าน จงเตือนเขา” ลูกา 17:3 จะต้องชี้ให้คนท�าผิดเห็นว่าบาปก็คือบาป

และต้องท�าให้เขาเห็นความผิดอย่างตรงไปตรงมา {COL 248.2}

โดยการดลใจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ เปาโลเขียนค�าก�าชับไปยัง 

ทิโมธีว่า “ให้ท�าอย่างขะมักเขม้นท้ังในขณะท่ีคนสนใจและไม่สนใจ จง 

ชักชวน เตือนสติและหนุนใจด้วยความอดทนและด้วยการสั่งสอนอย่าง 

เต็มที่” 2 ทิโมธี 4:2 และยังเขียนถึงทิตัสอีกว่า “เพราะว่ามีคนจ�านวนมาก 

ที่ด้ือด้าน พูดแต่เร่ืองไม่มีประโยชน์และหลอกลวง… เพราะฉะนั้นท่านจงว่า
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กล่าวเขาให้แรงๆ เพื่อให้พวกเขามีความเชื่อที่ถูกต้อง” ทิตัส 1:10-13  

{COL 248.3}

พระคริสต์ตรัสว่า “หากพี่น้องของท่านคนหนึ่งท�าผิดต่อท่าน จง 

ไปหาและชี้ความผิดต่อเขาสองต่อสองเท่านั้น ถ้าเขาฟังท่าน ท่านจะได ้

พี่น้องคืนมา แต่ถ้าเขาไม่ฟังท่าน จงพาอีกคนหนึ่งหรือสองคนไปด้วย เพื่อ 

ให้ค�าพูดทุกค�าได้รับการยืนยันด้วยปากของสองสามคนเพื่อทุกค�าจะเป็น 

หลักฐานได้ ถ้าเขาไม่ฟังคนเหล่านั้น จงไปแจ้งต่อคริสตจักร ถ้าเขายังไม ่

ฟังคริสตจักรอีก ก็ให้ถือว่าเขาเป็นเหมือนคนต่างชาติหรือคนเก็บภาษี”  

มัทธิว 18:15-17 {COL 248.4}

พระยาห์เวห์ พระเจ้าของเราทรงสอนว่าปัญหาระหว่างพี่น้องคริส-

เตียนด้วยกันจะต้องจัดการให้เรียบร้อยภายในคริสตจักร พวกเขาจะต้อง 

ไม่เปิดเผยความขัดแย้งต่อหน้าผู้ท่ีไม่ได้ย�าเกรงพระเจ้า หากคริสเตียน 

คนหนึ่งถูกพี่น้องในคริสตจักรกระท�าผิด อย่าให้เขาน�าเร่ืองไปฟ้องร้องต่อ 

ศาลท่ีไม่เชื่อพระเจ้า ให้เขาด�าเนินตามค�าสอนของพระคริสต์ แทนท่ีจะหา 

ทางแก้แค้น เขาควรจะพยายามช่วยพี่น้องผู้นั้นให้รอด พระเจ้าจะทรงพิทักษ์

ผลประโยชน์ของผู้ที่รักและย�าเกรงพระองค์และมอบคดีความของเราไว้กับ

พระองค์ผู้ทรงตัดสินความด้วยความชอบธรรมได้อย่างมั่นใจ {COL 248.5}

บ่อยครั้งท่ีมีการกระท�าผิดซ�้าแล้วซ�้าเล่า และผู้กระท�าผิดสารภาพ

ความผิดของตนแล้ว ผู้ท่ีได้รับความเสียหายเบ่ือหน่ายและคิดว่าเขาให้อภัย

มามากพอแล้ว แต่องค์พระผู้ช่วยให้รอดตรัสบอกเราอย่างชัดเจนว่าควร 

ปฏิบัติเช่นไรกับผู้ท่ีกระท�าผิดเช่นนี้ “ถ้าพี่น้องท�าผิดต่อท่าน จงเตือนเขา  

และถ้าเขากลับใจแล้วก็จงยกโทษให”้ ลูกา 17:3 อย่าปล่อยเขาไปด้วยความ

ไม่ไว้วางใจ จงพิจารณา “โดยคิดถึงตัวเอง เกรงว่าท่านจะถูกทดลองด้วย”  

กาลาเทีย 6:1  {COL 249.1}

ถ้าพี่น้องท�าผิด ท่านต้องให้อภัยเขา เมื่อพวกเขาเข้ามาสารภาพต่อ

ท่าน ท่านจะต้องไม่พูดว่า ฉันไม่คิดว่าพวกเขาถ่อมตัวลงมากพอ ฉันไม่คิด 

ว่าพวกเขารู ้สึกถึงการสารภาพของพวกเขา ท่านมีสิทธิอะไรท่ีไปตัดสิน 

พวกเขาราวกับท่านอ่านจิตใจของพวกเขาออก พระด�ารัสของพระเจ้ากล่าว 
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ว่า “ถ้าเขากลับใจแล้วก็จงยกโทษให้ แม้เขาจะผิดต่อท่านวันหนึ่งถึงเจ็ดคร้ัง

และเขากลับมาหาท่านทั้งเจ็ดครั้งนั้น แล้วบอกว่า ฉันกลับใจแล้ว จงยกโทษ

เขาเถิด” ลูกา 17:3, 4 และไม่เพียงเจ็ดคร้ังแต่เจ็ดสิบคูณด้วยเจ็ด เหมือน 

กับที่พระเจ้าทรงอภัยแก่ท่านอยู่เสมอ {COL 249.2}

ตัวเราเองเป็นหนี้ทุกอย่างต่อพระคุณอันได้มาเปล่าๆ ของพระเจ้า 

พระคุณแห่งพันธสัญญาท�าให้เรากลับเป็นบุตรของพระเจ้า พระคุณใน 

องค์พระผู้ช่วยให้รอดก่อให้เกิดการไถ่ การบังเกิดใหม่และการถูกยกชูขึ้น 

ให้มีส่วนเป็นทายาทร่วมกับพระคริสต์ จงให้พระคุณนี้เปิดเผยออกแก่ผู้อื่น  

{COL 250.1}

อย่าเปิดทางให้ผู้ที่กระท�าผิดรู้สึกเสียขวัญและหมดก�าลังใจ อย่าให้

ความแขง็กระด้างแบบฟารสิเีข้ามาและสร้างความปวดร้าวต่อพีน้่องของท่าน 

อย่าให้การเยาะเย้ยเหยียดหยามขมขื่นเกิดขึ้นในความคิดหรือในจิตใจ อย่า

ให้การดูหม่ินแสดงออกในน�้าเสียงของท่าน ถ้าท่านใช้ค�าพูดของตัวเอง ถ้า 

ท่านแสดงทัศนคติแบบไม่สนใจหรือแสดงความสงสัยหรือไม่เช่ือใจ อาจจะ

ท�าให้เกิดความพินาศของจิตวิญญาณดวงหนึ่งได้  เขาต้องการพี่น้องท่ีมี 

จติใจของพีช่ายใหญ่คนโตในสวรรค์ทีเ่ตม็ไปด้วยความเหน็ใจเพือ่จะสมัผสักับ

จิตใจมนุษย์ ให้เขารู้สึกการสัมผัสจากมือที่มีความเห็นอกเห็นใจ และได้ยิน

เสียงกระซิบว่าให้เราร่วมกันอธิษฐาน พระเจ้าจะประทานประสบการณ์อันมี

ค่ายิ่งให้กับท่านทั้งสอง การอธิษฐานจะผูกพันตัวเราเข้าเป็นหนึ่งเดียวกัน 

และเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระเจ้า การอธิษฐานจะน�าองค์พระเยซูมาอยู่ 

ข้างกายเราและให้พลงัใหม่แก่จติวญิญาณทีอ่่อนล้างนุงงเพือ่ให้มีชัยเหนอืโลก 

เหนือเนื้อหนังและมารร้าย การอธิษฐานขับไล่การโจมตีของมารซาตาน 

ไปเสีย {COL 250.2}

เม่ือคนหนึ่งหันจากความไม่สมบูรณ์แบบของมนุษย์ แล้วมองไปยัง

พระเยซู จะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปตามแบบของพระเจ้า พระวิญญาณของ

พระคริสต์ผูป้ระกอบกิจในจติใจท�าให้บุคคลนัน้เลยีนแบบพระฉายาของพระองค์ 

ดังนั้นจึงขึ้นอยู่กับความพยายามของท่านที่จะยกชูพระเยซูขึ้น จงให้ดวงตา

แห่งความคิดของท่านมุ่งไปยัง “พระเมษโปดกของพระเจ้าผู้ทรงรับบาปของ
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โลกไป” ยอห์น 1:29 ขณะที่ท่านท�างานนี้อยู่ จงระลึกว่า “ผู้ที่น�าคนบาปกลับ

จากทางผิดของเขา จะช่วยวิญญาณจิตของคนบาปนั้นให้รอดจากความตาย

และจะท�าให้บาปมากมายได้รับการอภัย” ยากอบ 5:20  {COL 250.3}

“แต่ถ้าพวกท่านไม่ให้อภัยการล่วงละเมิดของเพื่อนมนุษย์ พระบิดา

ของท่านจะไม่ทรงให้อภัยการล่วงละเมิดของพวกท่านเหมือนกัน” มัทธิว  

6:15 ไม่มีส่ิงใดท่ีจะแก้ตัวให้กับจิตใจท่ีไม่ยอมให้อภัย ผู้ท่ีไม่ให้ความเมตตา 

ต่อผู้อื่นแสดงให้เห็นว่าตัวเขาเองไม่มีส่วนในพระคุณแห่งการให้อภัยของ 

พระเจ้า ในการอภัยของพระเจ้า จิตใจของผู้กระท�าผิดจะถูกดึงเข้ามาใกล้

พระทัยแห่งความรักอันไม่มีที่สิ้นสุดของพระองค์ กระแสแห่งความเห็นอก

เห็นใจจากสวรรค์จะไหลทะลักสู่จิตวิญญาณของคนบาปนั้น และออกจาก 

เขาไปสู่จิตวิญญาณของผู้อื่น ความอ่อนโยนและความเมตตาซึ่งพระคริสต ์

ทรงแสดงออกในชีวิตอันมีค่าย่ิงของพระองค์จะปรากฏในผู้ท่ีได้รับแบ่งปัน

พระคุณของพระองค์ แต่ “ใครไม่มีพระวิญญาณของพระคริสต์ คนนั้นก็ 

ไม่เป็นของพระองค์” โรม 8:9 เขาถูกตัดขาดจากพระเจ้า จึงสมควรท่ีจะถูก

กีดกันออกไปจากพระองค์ตลอดชั่วนิรันดร์ {COL 251.1}

จริงอยู่เขาอาจเคยได้รับการอภัยโทษ แต่จิตใจท่ีขาดความเมตตา 

ของเขาแสดงให้เห็นว่าเขาปฏิเสธความรักแห่งการให้อภัยของพระเจ้า เขา

แยกตนเองออกจากพระเจ้าและตกอยู่ในสภาพเดิมเช่นเดียวกับก่อนที่เขาได้

รับการอภัยโทษ เขาปฏิเสธการกลับใจของตนเองและบาปยังคงอยู่ในตัว 

ของเขาเหมือนไม่ได้กลับใจใหม่ {COL 251.2}

แต่บทเรียนยิง่ใหญ่ของอปุมานีอ้ยูท่ี่ความแตกต่างระหว่างความเมตตา

อย่างเห็นใจของพระเจ้ากับความแข็งกระด้างของจิตใจมนุษย์ อันที่จริงแล้ว

การให้อภัยด้วยพระเมตตาของพระเจ้านั้น ควรจะเป็นสิ่งที่ใช้วัดตัวของ 

เราเอง “เอ็งควรจะเมตตาเพื่อนทาสด้วยกัน เหมือนเราเมตตาเอ็งไม่ใช่หรือ” 

มัทธิว 16:33 {COL 251.3}

เรารับการอภัยโทษไม่ใช่เพราะเราให้อภัยผู้อื่น แต่ในขณะท่ีเราให้

อภัย ความรักของพระเจ้าต้องเป็นพื้นฐานแห่งการให้อภัยท้ังหมด แต่โดย 

ท่าทีของเราท่ีมีต่อผู ้อื่น เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าเรารับความรักนั้นมา 
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เป็นของเราหรือไม่ เพราะเหตุนี้พระคริสต์ตรัสว่า “เพราะว่าพวกท่านจะ 

พิพากษาผู้อื่นอย่างไร พระเจ้าจะทรงพิพากษาท่านอย่างนั้น และท่าน 

ท้ังหลายจะตวงให้ผู้อื่นด้วยทะนานอันใด พระเจ้าจะทรงตวงให้ท่านด้วย 

ทะนานอันนั้น” มัทธิว 7:2 {COL 251.4} 
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บทที่ 19 การได้ที่กลับเป็นความสูญเสีย
อ้างอิงจาก ลูกา 12:13-21

 ในขณะท่ีพระคริสต์ทรงก�าลังสั่งสอนอยู ่นั้น นอกจากสาวกของ 

พระองค์แล้วก็ยังมีคนอื่นๆ ที่พากันมาห้อมล้อมพระองค์ไว้ พระองค์ตรัสกับ

สาวกท้ังหลายถึงเหตุการณ์ซึ่งในไม่ช้าพวกเขาจะมีส่วนเข้าร่วมแสดงด้วย 

พวกเขาจะต้องประกาศความจริงซึ่งพระองค์ทรงมอบหมายให้ และจะต้อง 

เกิดความขัดแย้งกับผู ้ปกครองในโลกนี้ พวกเขาจะต้องถูกน�าตัวไปยัง 

ศาลและต่อหน้าเจ้าเมืองและกษัตริย์เพราะเห็นแก่พระองค์ พระองค์ 

ประทานความมั่นใจแก่พวกเขาด้วยพระปัญญาซึ่งไม่มีใครสามารถตอบโต้ได้ 

ถ้อยค�าของพระองค์เองท่ีสัมผัสจิตใจของฝูงชนและสร้างความวุ่นวายให้เกิด

แก่ศัตรูของพระองค์ เป็นพยานให้เห็นถึงฤทธานุภาพของพระวิญญาณ 

ผู้สถิตอยู่ในพวกเขาตามที่พระองค์ทรงสัญญาแก่ผู้ติดตามพระองค์ทุกคน  

{COL 252.1}
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 แต่มีหลายคนทีอ่ยากจะได้พระคณุแห่งสวรรค์เพยีงเพือ่สนองตณัหา

ความเห็นแก่ตัวของตนเท่านั้น พวกเขายอมรับอ�านาจอันมหัศจรรย์ของ 

พระคริสต์ที่เชิดชูความจริงไว้ให้เห็นอย่างชัดเจน พวกเขาได้ยินค�าสัญญาท่ี 

จะประทานสติปัญญาให้แก่สาวกท้ังหลายเพื่อกล่าวต่อหน้าผู้ปกครองและ 

เจ้าเมือง ถ้าอย่างนั้นพระองค์จะไม่ประทานอ�านาจของพระองค์เพื่อการ 

หาผลประโยชน์ในทางฝ่ายโลกแก่พวกเขาด้วยหรือ {COL 252.2}

 “มีคนหนึ่งในฝูงชนนั้นทูลพระองค์ว่า ท่านอาจารย์ ช่วยบอกพี่ชาย

ของข้าพเจ้าให้แบ่งมรดกแก่ข้าพเจ้าด้วย” ลูกา 12:13 พระเจ้าทรงบัญชา 

ผ่านทางโมเสสเร่ืองการถ่ายทอดทรัพย์สินว่าบุตรชายคนโตจะได้รับมรดก 

ของบิดาเป็นจ�านวนสองเท่า (เฉลยธรรมบัญญัติ 21:17) ในขณะท่ีน้องชาย 

คนอื่นๆ จะได้รับส่วนแบ่งเท่าๆ กันทุกคน ชายคนนี้คิดว่าพี่ชายของเขา 

ฉ้อโกงส่วนแบ่งมรดกของตน ล�าพังความพยายามของเขาเอง เขาคง 

เรียกร้องเอาส่วนท่ีเขาคิดว่าเป็นของตนมาไม่ได้ แต่หากพระคริสต์เข้ามา 

ไกล่เกล่ีย เขาจะต้องได้ส่วนนี้มาเป็นของตนแน่ เขาเคยได้ยินค�าเรียกร้อง 

อย่างเร่งเร้าของพระคริสต์และการต�าหนิพวกธรรมาจารย์และฟาริสีอย่าง 

รุนแรง หากพระองค์จะใช้ค�าพูดอย่างเดียวกันออกค�าส่ังกับพี่ชายของเขา  

พี่ชายก็คงไม่กล้าที่จะปฏิเสธการคืนส่วนแบ่งที่เป็นของเขาแน่ {COL 253.1}

 ในระหว่างที่พระคริสต์ทรงสั่งสอนอย่างเคร่งขรึมอยู่นั้น ชายผู้นี้

แสดงออกถึงความประสงค์ที่เห็นแก่ตัวของเขา เขาเห็นคุณค่าในความ 

สามารถขององค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อท�าให้เร่ืองของทางฝ่ายโลกของเขาเอง 

เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น แต่ความจริงฝ่ายจิตวิญญาณกลับไม่ได้เข้าถึงจิตใจและ

ความคิดของเขาเลย ความอยากได้ส่วนแบ่งมรดกเป็นสิ่งเดียวที่เขาให้ความ

สนใจ พระเยซูคริสต์ พระมหากษัตริย์ผู้ทรงมีราชสมบัติมากมายมหาศาล  

แต่ทรงยอมเป็นคนยากจนเพื่อเห็นแก่เรา พระองค์ทรงเปิดขุมทรัพย์แห่ง 

ความรักของพระองค์ให้เขา พระวิญญาณบริสุทธิ์ก�าลังรบเร้าเขาเพื่อให้เขา 

มาเป็นทายาทมรดกซึ่ง “ไม่เสื่อมสลายและไร้มลทินและไม่ร่วงโรย” 1 เปโตร 

1:4 เขาเคยเห็นหลักฐานแสดงถึงฤทธานุภาพของพระคริสต์ บัดนี้โอกาส 

ที่จะพูดกับพระอาจารย์ผู ้ย่ิงใหญ่เป็นของเขาแล้วเพื่อแสดงออกถึงความ
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ปรารถนายิ่งใหญ่ที่สุดในหัวใจของเขา แต่เขาเป็นเหมือนกับชายผู ้ถือ 

ไม้กวาดในเร่ืองเปรียบเทียบของ จอห์น บันยัน ดวงตาของเขากลับตั้งม่ัน 

อยู่กับโลกนี้ เขาหาได้มองเห็นมงกุฎบนศีรษะของเขาไม่ เหมือนเช่นซีโมน 

มากัส เขาเห็นคุณค่าของประทานของพระเจ้าเป็นเพียงหนทางที่จะได้รับ 

ผลประโยชน์ในทางฝ่ายโลกเท่านั้น {COL 253.2}

 พระราชกิจของพระผู้ช่วยให้รอดในโลกนี้ใกล้จะสิ้นสุดลงแล้ว เหลือ

อีกเพียงไม่ก่ีเดือนที่พระองค์จะปฏิบัติพระราชกิจของพระองค์ตามเป้าหมาย

ของการเสด็จมาให้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ด้วยการจัดตั้งอาณาจักรแห่งพระคุณของ

พระองค์ แต่กระนัน้ ความโลภของมนษุย์ก�าลังจะหันเหพระองค์ไปจากภารกิจ

ของพระองค์เพื่อเอาใจใส่กับการถกเถียงด้วยเร่ืองท่ีดินเพียงผืนเดียว แต ่

พระเยซูไม่ยอมให้ส่ิงนี้ท�าให้พระองค์หันเหไปจากพระราชกิจของพระองค์  

ดังนั้นพระองค์ตรัสตอบว่า “พ่อหนุ่ม ใครตั้งเราให้เป็นผู้พิพากษาหรือเป็น 

ผู้แบ่งมรดกให้ท่าน” ลูกา 12:14 {COL 253.3}

 พระเยซูให้ค�าตอบท่ีถูกต้องแก่ชายผู้นี้ได้ พระองค์ทรงทราบว่าควร

จะจัดการเร่ืองนี้ให้ถูกต้องอย่างไร แต่พี่น้องคู่นี้ทะเลาะกันเพราะทั้งสองนั้น

โลภ ความจริงแล้วพระคริสต์ก�าลังบอกให้ทราบว่า พระองค์ไม่มีภารกิจท่ีจะ

เป็นผู้ไกล่เกลี่ยความขัดแย้งประเภทนี้ พระองค์เสด็จมาด้วยวัตถุประสงค์อื่น 

คือการประกาศข่าวประเสริฐและกระตุ ้นมนุษย์ให้รับรู้ความจริงอันเป็น 

นิรันดร์ {COL 254.1}

 การปฏิบัติของพระคริสต์ส�าหรับกรณีนี้ เป็นบทเรียนส�าหรับทุกคน 

ที่รับใช้พระนามของพระองค์ เม่ือพระองค์ส่งสาวกท้ังสิบสองคนออกไป 

พระองค์ตรัสว่า “จงไปพลางประกาศพลางว่า แผ่นดินสวรรค์มาใกล้แล้ว จง

รักษาคนเจ็บป่วยให้หาย จงท�าให้คนตายแล้วเป็นขึ้น จงท�าให้คนโรคเร้ือน 

หายสะอาดและจงขับผีออก ท่านทั้งหลายได้รับเปล่าๆ ก็จงให้เปล่าๆ”  

มัทธิว 10:7, 8 พวกเขาจะต้องไม่ไปไกล่เกลี่ยเรื่องของทางโลกให้แก ่

ประชาชน หน้าที่ของเขาคือการน�ามนุษย์ให้คืนดีกับพระเจ้า งานนี้เป็น 

แหล่งท่ีมาของพลังเพื่อน�าพระพรไปสู่มนุษย์ชาติ โอสถชนิดเดียวท่ีรักษา 

โรคบาปและความทุกข์ยากของมนุษย์คือพระคริสต์ ข่าวประเสริฐแห่ง 
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พระคุณของพระองค์เท่านั้นท่ีรักษาความชั่วร้ายซึ่งสาปแช่งสังคมมนุษย์  

ความอยุติธรรมของคนม่ังมีต่อคนยากจน ความเกลียดชังของคนยากจน 

ต่อคนม่ังมี ล้วนมีรากมาจากความเห็นแก่ตัว การจะถอนรากเหล่านี้ออก 

ท�าได้โดยการยอมถ่อมตัวลงมาหาพระคริสต์เท่านั้น พระองค์เพียงผู้เดียว

เท่าน้ันท่ีประทานจิตใจใหม่แห่งความรักเข้ามาแทนที่จิตใจอันเห็นแก่ตัว 

แห่งความผิดบาปได้ ขอให้ผู้รับใช้ของพระคริสต์ประกาศข่าวประเสริฐด้วย

พระวิญญาณที่ประทานลงมาจากสวรรค์และท�างานเหมือนกับพระองค์เพื่อ

ประโยชน์แก่มนุษย์ เม่ือนั้นผลท่ีได้รับจะแสดงออกเป็นพระพรและความ 

อิ่มใจของบรรดามนุษย์ชาติซึ่งไม่มีทางส�าเร็จได้โดยก�าลังของมนุษย์ {COL 

254.2}

 องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราทรงจี้ไปท่ีรากของส่ิงท่ีท�าให้เกิดปัญหาแก่

ชายคนท่ีถาม รวมถึงความขัดแย้งอื่นๆ ทั้งหมดท่ีมีลักษณะเดียวกันโดย 

ตรัสว่า “ระวังให้ดี จงหลีกเลี่ยงจากความโลภทุกอย่าง เพราะว่าชีวิตของคน

ไม่ได้อยู่ที่การมีของฟุ่มเฟือย” ลูกา 12:15 {COL 254.3}

“พระองค์ตรัสอุปมาเร่ืองหนึ่งให้เขาฟังว่า ไร่นาของเศรษฐีคนหนึ่ง

เกิดผลบรบูิรณ์มาก เศรษฐคีนนัน้จงึคดิในใจว่า ‘ข้าจะท�าอย่างไรดีเพราะว่าข้า

ไม่มีที่จะเก็บพืชผลของข้า’ เขาจึงคิดว่า ‘ข้าจะท�าอย่างนี้ คือจะรื้อยุ้งฉางของ

ข้าและจะสร้างใหม่ให้ใหญ่โตขึ้น แล้วข้าจะรวบรวมข้าวและสมบัติท้ังหมด 

ของข้าไว้ท่ีนั่น แล้วจะบอกกับจิตใจของข้าว่า “จิตใจเอ๋ย เจ้ามีทรัพย์สมบัติ

มากเกบ็ไว้พอพลายปี จงอยู่สบาย กนิ ด่ืม และรืน่เริงเถดิ”’ แต่พระเจ้าตรัสกับ

เขาว่า ‘โอ คนโง่ ในคืนวันนี้ชีวิตของเจ้าจะต้องเรียกเอาไปจากเจ้า แล้วของที่

เจ้ารวบรวมไว้นั้นจะเป็นของใคร’ คนที่สะสมทรัพย์สมบัติไว้ส�าหรับตัวและไม่

ได้มั่งมีฝ่ายพระเจ้าก็เป็นเช่นนั้นแหละ” ลูกา 12:16-21 {COL 255.1}

 อุปมาเรื่องเศรษฐีโง่คนนี้ พระคริสต์ทรงแสดงให้เห็นความผิดพลาด

ของคนที่ยึดโลกนี้มาเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของเขา ชายผู้นี้ได้รับทุกส่ิงจาก 

พระเจ้า พระองค์ทรงโปรดให้แสงแดดส่องลงมาบนท่ีดินของเขาและแสงนั้น 

ก็ส่องลงมาให้กับทั้งคนชอบธรรมและคนอธรรม สายฝนแห่งสวรรค์ก็ตกลง 

มาให้กับท้ังคนชั่วและคนดี พระยาห์เวห์ทรงท�าให้พืชผักงอกงามขึ้นและให้ 
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ทุ่งนานั้นบังเกิดผลมาก เศรษฐีผู้นั้นก็ฉงนใจว่าเขาควรท�าอย่างไรกับพืชผล

ของเขา ยุ้งฉางของเขาเต็มจนล้นและเขาไม่มีท่ีว่างเพียงพอที่จะเก็บพืชผล

ส่วนเกินเหล่านั้น เขาไม่ได้คิดถึงพระเจ้าผู้ทรงเป็นเหตุแห่งความเมตตา 

กรุณาท้ังหมดที่ตนเองได้รับ เขาไม่ได้ตระหนักว่าพระเจ้าทรงมอบให้เขา 

เป็นผู้ดูแลสรรพส่ิงของพระองค์ เพื่อเขาจะช่วยเหลือผู้ที่ขัดสน เขาได้รับ 

โอกาสท่ีจะเป็นผู้บริจาคทานของพระเจ้าแต่เขากลับคิดถึงแต่เพียงความ 

สะดวกสบายของตนเอง {COL 256.1}

 ความเป็นอยู่ของบรรดาคนยากจน เด็กก�าพร้า แม่ม่าย ผู้ทนทุกข์

ล�าบาก ผู้ได้รับทุกข์ภัยได้รับการบอกเล่าให้ทราบต่อเศรษฐีผู้นี้ มีสถานท่ี 

หลายแห่งท่ีเขาสามารถมอบสิ่งของๆ เขาเพื่อช่วยเหลือ เขาสละส่วนหนึ่ง 

ของสรรพสิ่งท่ีเขามีอยู่ได้อย่างง่ายดายและหลายๆ บ้านจะไม่มีความขัดสน 

อีกหลายคนที่หิวจะได้อิ่ม คนที่เปลือยเปล่าไม่มีเสื้อผ้าก็จะได้รับเครื่องนุ่งห่ม 

หลายคนจะมีความยินดีในจิตใจและคนที่อธิษฐานขออาหารและเครื่องนุ่งห่ม

ก็ได้รับค�าตอบ และเสียงเพลงสรรเสริญก็จะขึ้นไปยังสวรรค์ พระยาห์เวห์ 

ทรงได้ยินค�าอธิษฐานของผู้ขัดสนและพระองค์ทรงจัดเตรียมสิ่งท่ีดีไว้ส�าหรับ 

คนยากจน (สดุดี 68:10) การจัดเตรียมอย่างอุดมเพื่อความต้องการของ 

ผู้ขัดสนได้มอบไว้ในพระพรซึ่งประทานให้แก่คนม่ังมี แต่เขากลับปิดใจ 

ตัวเอง ไม่ยอมรับฟังเสียงร้องขอของคนที่ขัดสนและบอกกับบ่าวของเขาว่า 

“ข้าจะท�าอย่างนี้ คือจะร้ือยุ้งฉางของข้าและจะสร้างใหม่ให้ใหญ่โตขึ้น แล้ว 

ข้าจะรวบรวมข้าวและสมบัติท้ังหมดของข้าไว้ท่ีนั่น แล้วจะบอกกับจิตใจของ

ข้าว่า จิตใจเอ๋ย เจ้ามีทรัพย์สมบัติมากเก็บไว้พอหลายปี จงอยู่สบาย กิน  

ดื่ม และรื่นเริงเถิด ” {COL 256.2}

 ความมุ่งหวังของชายผู้นี้ไม่ได้สูงส่งไปกว่าบรรดาสัตว์เดียรัจฉาน 

ที่ต้องพินาศไป เขามีชีวิตอยู่ราวกับว่าไม่มีพระเจ้า ไม่มีสวรรค์ ไม่มีชีวิตหน้า 

ราวกับว่าทุกส่ิงที่เขาครอบครองอยู่เป็นของเขาเองแต่ผู้เดียว และเขาไม่ได้

เป็นหนี้อะไรใครไม่ว่าพระเจ้าหรือมนุษย์ ผู้ประพันธ์สดุดีพรรณนาถึงเศรษฐ ี

ผู้นี้ว่า “คนโง่ร�าพึงในใจตนว่าไม่มีพระเจ้า” สดุดี14:1 {COL 257.1}
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 ชายผูน้ีมี้ชวีติและวางแผนส�าหรับตนเอง เขามองว่าทุกอย่างในอนาคต

จัดเตรียมไว้อย่างมากพอแล้ว ในปัจจุบันนี้เขาไม่ต้องวิตกสิ่งใดอีกแล้ว 

นอกจากจะเพลิดเพลินไปกับผลที่ได้รับจากงานของเขา เขามองดูตัวเองว่า

เป็นคนท่ีได้รับความโปรดปรานมากกว่าคนอื่นๆ และยกย่องตัวเองว่าเป็น

เพราะการจัดการอันชาญฉลาดของเขา เขาได้รับการยกย่องโดยผู้คนใน 

เมืองของเขาว่าเป็นคนที่ตัดสินใจเก่งและเป็นพลเมืองท่ีเจริญรุ่งเรือง “เขา 

นับว่าตัวเองสุขสบายและแม้คนยกย่องเขาเม่ือเขาม่ังค่ังขึ้น” สดุดี 49:18  

{COL 258.1}

 แต่ “ปัญญาของโลกนี้เป็นความโง่ในสายพระเนตรของพระเจ้า”  

สดุดี 3:19 ขณะที่เศรษฐีผู้นี้มองไปยังเวลาแห่งความสุขในอนาคต องค ์

พระผู้เป็นเจ้าทรงเตรียมแผนการที่แตกต่างไว้แล้ว ข่าวท่ีมายังผู้ดูแลไม ่

สัตย์ซื่อคนนี้คือ “โอ คนโง่ ในคืนวันนี้ชีวิตของเจ้าจะต้องเรียกเอาไปจากเจ้า” 

น่ีคือการเรียกร้องท่ีเงินทองไม่สามารถให้ได้ ทรัพย์สมบัติท่ีเขาสะสมไว้ไม่

สามารถซื้อเวลาให้เนิ่นนานออกไปได้ ในชั่วอึดใจเดียวสิ่งซึ่งเขาได้ตรากตร�า

ท�ามาตลอดชีวิตของเขาก็ไร้ค่า “แล้วของที่เจ้ารวบรวมไว้นั้นจะเป็นของใคร” 

ทุ่งนาท่ีกว้างใหญ่และยุ ้งฉางที่เต็มล้นก็หลุดไปจากการควบคุมของเขา  

มนุษย์ “โกยกองสมบัตไิว้และไม่ทราบว่าใครจะเก็บไป” สดุดี 39:6 {COL 258.2}

 เขาไม่ได้แสวงหาสิ่งเดียวที่มีค่าส�าหรับเขาในเวลานี้ ในการใช้ชีวิต

เพื่อตนเองเขาปฏิเสธความรักแห่งสวรรค์ซึ่งควรเป็นความเมตตาท่ีไหลผ่าน

จากเขาไปสู่เพื่อนมนุษย์ ด้วยการท�าเช่นนี้ เขาปฏิเสธที่จะรับชีวิต เพราะ

พระเจ้าทรงเป็นความรักและความรักคือชีวิต ชายผู้นี้เลือกสิ่งของในโลก 

มากกว่าของฝ่ายจิตวิญญาณ และเขาจะสูญเสียไปพร้อมส่ิงของในโลก  

“มนษุย์แม้ม่ังคัง่หากปราศจากความเข้าใจ เขาก็พนิาศเหมือนสตัว์เดียรัจฉาน” 

สดุดี 49:20 {COL 258.3}

 “คนทีส่ะสมทรัพย์สมบัตไิว้ส�าหรบัตวัและไม่ได้ม่ังมีฝ่ายพระเจ้าก็เป็น

เช่นนั้นแหละ” ภาพเหตุการณ์นี้ยังคงเป็นจริงตลอดไป ท่านอาจจะวางแผน

เพียงเพื่อความเห็นแก่ตัว ท่านอาจรวบรวมทรัพย์สมบัติไว้ ท่านอาจสร้าง

คฤหาสน์ใหญ่โตสงูสง่า ดังเช่นผูท้ีส่ร้างกรุงบาบโิลนในสมัยโบราณ แต่ท่านไม่
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สามารถสร้างก�าแพงให้สงูหรือประตใูห้แข็งแรงจนสามารถยับยัง้ผูส่ื้อข่าวแห่ง

ค�าพิพากษาได้ พระราชาเบลซัสซาร์ “ทรงจัดการเล้ียงใหญ่” และ “สรร- 

เสริญพระท่ีท�าด้วยเงิน ทองค�า ทองสัมฤทธิ์ เหล็ก ไม้และหิน” แต  ่

พระหัตถ์ของพระองค์ที่ไม่มีผู ้ใดมองเห็นเขียนข้อความแห่งค�าพิพากษา 

ไว้บนก�าแพงและเสียงฝีเท้าของทหารข้าศึกก็ดังมาใกล้ประตูพระราชวัง  

“ในคืนวันนั้นเอง เบลซัสซาร์พระราชาคนเคลเดียทรงถูกสังหาร” และ 

พระราชาต่างชาติก็ขึ้นครองบัลลังก์แทน ดาเนียล 5:1, 23, 30 {COL  

258.4}

การมีชีวิตอยู่เพื่อตัวเองคือหนทางน�าไปสู่ความพินาศ ความโลภ 

ความต้องการผลประโยชน์ส�าหรับตนเองตัดจิตวิญญาณขาดจากชีวิต จิตใจ

แบบซาตานมุ่งแต่ตักตวงเอามาไว้เพื่อตนเอง จิตใจแบบพระคริสต์คือการให้ 

การเสียสละตนเองเพื่อเห็นแก่ผู้อื่น “และพยานหลักฐานนั้นก็คือ พระเจ้า

ประทานชีวิตนิรันดร์แก่เรา และชีวิตนี้มีอยู่ในพระบุตรของพระองค์ คนที่มี 

พระบุตรก็มีชวิีต คนทีไ่ม่มีพระบุตรก็ไม่มีชวีติ” 1 ยอห์น 5:11, 12 {COL 259.1}

ด้วยประการฉะนี้ พระองค์ตรัสว่า “จงระวังใหดี จงหลีกเล่ียงจาก 

ความโลภทุกอย่าง เพราะว่าชีวิตของคนไม่ได้อยู่ท่ีการมีของฟุ่มเฟือย” ลูกา  

12:15 {COL 259.2}
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บทที่ 20 “เหวใหญ่ตั้งขวางอยู่”
อ้างอิงจาก ลูกา 16:19-31

 ในอุปมาเรื่องเศรษฐีและลาซารัส พระคริสต์ทรงอธิบายให้เห็นว่า

มนุษย์ตัดสินบ้ันปลายชีวิตของเขาเอง ช่วงเวลาแห่งพระกรุณาคุณของ 

พระเจ้าเปิดไว้ส�าหรับจิตวิญญาณทุกดวง แต่หากมนุษย์ใช้โอกาสนั้นไปเพื่อ

แสวงหาความส�าราญส่วนตัว เขาตัดตัวเองออกไปจากชีวิตนิรันดร์ หลัง 

จากพระกรุณาปิดลงแล้วจะไม่มีโอกาสให้เข้าอีกต่อไป เขาสร้างเหวอันใหญ ่

ตั้งขวางระหว่างเขากับพระเจ้าด้วยการเลือกของเขาเอง {COL 260.1} 

 อุปมานีน้�าให้เราเหน็ภาพความแตกต่างระหว่างคนม่ังมีท่ีไม่มีพระเจ้า

เป็นที่พึ่งของตนกับคนยากจนผู้มีพระเจ้าเป็นที่พึ่งของเขา พระคริสต์ทรง 

เปิดเผยให้เห็นว่าเวลานัน้จะมาถงึเม่ือสถานภาพของคนท้ังสองกลุ่มจะสลบัท่ี

กัน ในวนัหนึง่ข้างหน้าคนยากจนในทรัพย์สิง่ของโลกนีแ้ต่วางใจในพระเจ้าและ

อดทนในความยากล�าบากจะได้รับการยกชูเหนือผู้ซึ่งขณะนี้ด�ารงต�าแหน่ง
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สูงสุดที่โลกนี้ยกให้แต่ไม่ได้มอบถวายชีวิตให้พระเจ้า {COL 260.2}

 พระคริสต์ตรัสว่า “มีเศรษฐีคนหนึ่งนุ่งห่มผ้าสีม่วงและผ้าป่านเนื้อดี 

อยู่อย่างรื่นเริงฟุ่มเฟือยทุกๆ วัน และมีคนยากจนคนหนึ่งชื่อลาซารัส เป็น 

แผลทั้งตัว นอนอยู่ที่ประตูร้ัวบ้านของเศรษฐี เขาอยากจะกินเศษอาหาร 

ที่ตกจากโต๊ะของเศรษฐีคนนั้น” ลูกา 16:19-21 {COL 260.3} 

 เศรษฐีผู้นี้ไม่ถูกจัดไว้ให้อยู่พวกเดียวกันกับผู้พิพากษาอยุติธรรมท่ี 

กล่าวอย่างเปิดเผยว่าตนเองไม่ได้เห็นแก่หน้าพระเจ้าและมนุษย์ เขาอ้างว่า

ตนเป็นบุตรของอับราฮัม เขาไม่ได้ปฏิบัติต่อขอทานด้วยความรุนแรงหรือ 

บังคับเขาไปเสียให้พ้นหน้าเพราะสภาพที่ไม่น่าดูของขอทาน ถ้าชายขอทาน

นี้ซึ่งเป็นเสมือนตัวแทนของมนุษย์ผู้น่ารังเกียจ ได้รับความเล้าโลมใจโดย 

การมองดูเศรษฐีขณะที่เขาเดินเข้าประตู  เศรษฐีก็เต็มใจให้ขอทานนี้อยู่ที่นั่น 

แต่เขาเห็นแก่ตัวโดยไม่เอาใจใส่ต่อความต้องการของพี่น้องท่ีตกอยู่ในความ

ทุกข์ยาก {COL 261.1} 

 ในสมัยนั้นไม่มีโรงพยาบาลดูแลคนเจ็บคนป่วย คนที่ตกทุกข์ได้ยาก

และขัดสนมักถูกน�ามาให้อยู่ใกล้ผู้ท่ีพระเป็นเจ้าทรงมอบทรัพย์สมบัติไว้ให้

ครอบครอง เพื่อพวกเขาจะได้รับความช่วยเหลือและความเห็นอกเห็นใจ  

กรณีของขอทานกับเศรษฐีก็เช่นกัน ลาซารัสตกอยู ่ในสภาพที่ต้องการ 

ความช่วยเหลือมากเพราะเขาไม่มีเพื่อนฝูง ไม่มีบ้านเรือน เงินทองหรือ 

อาหาร กระนั้นเขายังคงอยู่ในสภาพเช่นนั้นวันแล้ววันเล่า โดยท่ีเศรษฐีนั้น 

มีทุกสิ่งอย่างบริบูรณ์ แต่คนท่ีมีทุกสิ่งบริบูรณ์สามารถปลดเปลื้องความ 

ทุกข์ยากของเพื่อนมนุษย์นั้น กลับมีชีวิตอยู่เพื่อตนเองฝ่ายเดียว ดังเช่นท่ี

หลายคนในปัจจุบันนี้ก�าลังกระท�าอยู่ {COL 261.2} 

 ทุกวันนี้ ยังมีคนรอบข้างใกล้ชิดเราหลายคนที่ยังหิวโหย เปลือยกาย

และไร้ที่อยู่ การละเลยไม่แบ่งปันปัจจัยของเราให้ผู ้ที่ขัดสนทุกข์ทรมาน 

เหล่านี้ก่อให้เกิดภาระแห่งความรู้สึกผิดในตัวเราเอง ซึ่งในวันหนึ่งเราจะ 

หวาดกลัวที่จะเผชิญกับมัน ความโลภท้ังหลายถูกประณามว่าเป็นดังการ 

กราบไหว้รูปเคารพ การหลงใหลในความเห็นแก่ตัวทั้งปวงเป็นท่ีเกลียดชัง 

ในสายพระเนตรของพระเจ้า {COL 261.3} 
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 พระเจ้าทรงให้เศรษฐีผู้นี้เป็นผู้อารักขาทรัพย์สินของพระองค์ และ

เป็นหน้าท่ีของเขาที่จะต้องให้ความดูแลต่อคนอื่นดังเช่นขอทานคนนี้ พระ

บัญชามีมาว่า “ท่านจงรักพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านด้วยสุดจิตสุดใจและ 

สุดก�าลังของท่าน” เฉลยธรรมบัญญัติ 6:5 และ “จงรักเพื่อนบ้านเหมือนรัก

ตนเอง” เลวีนิติ 19:18 เศรษฐีผู้นี้เป็นชาวยิวและเขาคุ้นเคยกับพระบัญชา 

ของพระเจ้า แต่เขาลืมว่าจะต้องให้การต่อพระเจ้าในเร่ืองการใช้ทรัพย์สิน 

และก�าลังความสามารถซึ่งได้ทรงมอบหมายไว้ให้เขาเป็นผู้ดูแล พระพรของ

พระเจ้าหล่ังลงมายังเขามากมาย แต่เขาใช้ไปด้วยความเหน็แก่ตวัเพือ่ยกย่อง

ตัวเอง ไม่ใช่เพื่อถวายเกียรติแด่พระผู้สร้างของเขา เขามีหน้าท่ีตามสัดส่วน

ของสิง่ของอันบรบูิรณ์ทีเ่ขามีอยู่เพือ่ใช้ของประทานเหล่านัน้อุม้ชเูพือ่นมนษุย์ 

ด้วยกัน นี่เป็นพระบัญชาของพระยาห์เวห์ แต่เศรษฐีผู้นี้หาได้คิดถึงหน้าที่ที่

เขามีต่อพระเจ้าไม่  เขาให้กูเ้งินและคิดดอกเบ้ียจากเงนิทีใ่ห้กู้ แต่เขาหาได้คนื

ดอกเบี้ยให้กับพระเจ้าผู้ประทานให้เขายืมไม่ เขามีความรู้และพรสวรรค์ แต่

ไม่ได้ปรับปรุงให้ดีขึ้น เขาหลงลืมว่าพระเจ้าจะทรงคิดบัญชีกับเขา เขากลับ

ทุ่มเทก�าลังทั้งหมดเพื่อความเพลิดเพลิน ทุกสิ่งที่อยู่รอบกายเขาไม่ว่าจะ 

เป็นความสนกุสนานหรอืค�าสรรเสรญิเยินยอของมิตรสหาย  ล้วนมีไว้เพือ่ความ

สนุกสนานอย่างเห็นแก่ตัว  เขาหมกมุ่นอยู่ในสังคมของมิตรสหายของเขา 

จนกระทั่งสูญเสียความรู้สึกรับผิดชอบในการร่วมมือกับพระเจ้าเพื่อพันธกิจ

แห่งการช่วยเหลือด้วยเมตตาธรรมไปจนหมดสิ้น เขามีโอกาสที่จะเข้าใจ 

พระวจนะของพระเจ้าและน�าค�าสอนเหล่านั้นมาปฏิบัติ แต่สังคมรักความ

สนุกสนานท่ีเขาเลือกอยู่ด้วยนั้นปล้นเวลาของเขาไปจนกระทั่งเขาหลงลืม

พระเจ้าแห่งนิรันดร์กาล  {COL 261.4

 เวลามาถึงเม่ือเกิดการเปล่ียนแปลงในสถานภาพของบุรุษทั้งสอง  

ชายที่ยากจนได้ทนทุกข์ทรมานวันแล้ววันเล่า แต่เขาก็เพียรอดทนและนิ่ง 

เงียบ ในท่ีสุดเขาตายและถูกฝังไป ไม่มีผู ้ใดโศกเศร้าเพื่อเขา แต่โดย 

ความเพียรอดทนในขณะท่ีทุกข์ทรมานเขาเป็นพยานเพื่อพระคริสต์ เขา 

ผ่านการทดสอบความเชือ่ของเขาและเม่ือเขาตายก็ได้เปรียบเทียบว่าทูตสวรรค์

รับเขาไปที่อกของอับราฮาม {COL 262.1} 
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 ลาซารัสเป็นตัวแทนของคนยากจนทนทุกข์ทรมานผู้ซึ่งมีความเชื่อ

ในพระคริสต์ เม่ือเสียงแตรดังขึ้นและคนทั้งหมดท่ีอยู่ในหลุมฝังศพได้ยิน 

พระสุรเสียงของพระคริสต์จะเป็นขึ้นจากตาย พวกเขาจะได้รับบ�าเหน็จ 

เพราะความเชื่อในพระเจ้าของพวกเขา เร่ืองนี้ไม่ใช่เป็นเพียงทฤษฎีแต่เป็น

ความจริง  {COL 262.2} 

 “ส่วนเศรษฐคีนนัน้ก็ตายด้วยและถูกฝังไว้ และเม่ือเขาเป็นทุกข์ทรมาน

อยู่ในแดนคนตาย เขาแหงนหน้าดู เห็นอับราฮัมอยู่แต่ไกลและลาซารัส 

ก็อยู่กับท่าน  เศรษฐีจึงร้องว่า ฮับราฮัม บิดาเจ้าข้า ขอเมตตาข้าพเจ้าเถิด ขอ

ใช้ลาซารัสเอาปลายนิ้วจุ่มน�้ามาแตะล้ินของข้าพเจ้าให้เย็น เพราะข้าพเจ้า 

ต้องทุกข์ระทมอยู่ในเปลวไฟนี’้” ลูกา 16:22-24 {COL 263.1} 

 ในอุปมานี้ พระคริสต์ตรัสกับประชาชนตามความเชื่อพื้นฐานของ 

พวกเขา หลักค�าสอนเร่ืองสภาพความรู้สึกในช่วงระหว่างหลังจากตายและ

ก่อนการเป็นข้ึนจากตายยังคงเป็นที่ยอมรับส�าหรับหลายคนท่ีฟังพระด�ารัส

ของพระคริสต์ พระผู้ช่วยให้รอดทรงทราบถึงความคิดของพวกเขาดี และ

พระองค์ทรงผูกเร่ืองอุปมาของพระองค์เพื่อประทับความจริง โดยผ่านความ

เชื่อพื้นฐานของคนเหล่านี้ พระองค์ทรงยกกระจกเงาขึ้นมาต่อหน้าผู้ฟังเพื่อ

พวกเขาจะมองเห็นตัวเองในความสัมพันธ์อันแท้จริงของพวกเขากับพระเจ้า 

พระองค์ทรงใช้แนวความคดิท่ียอมรบักันในขณะนัน้ของพวกเขาเพือ่ถ่ายทอด

ความคดิซ่ึงพระองค์ทรงปรารถนาจะกระท�าให้เป็นทีป่รากฏแจ้งต่อทกุคน นัน่

คือ ไม่มีมนุษย์ผู้ใดถูกตีราคาด้วยทรัพย์สมบัติที่พวกเขามีอยู่ เพราะทุกสิ่งที่

พวกเขามีอยู่เป็นของพวกเขากเ็พยีงเพราะพระเจ้าทรงเป็นผูใ้ห้ยมื การใช้ของ

ประทานเหล่านีไ้ปในทางท่ีผดิก็จะท�าให้พวกเขาตกต�า่ย่ิงกว่าคนท่ียากจนทีส่ดุ

และทุกข์ทรมานที่สุดที่รักพระเจ้าและวางใจในพระองค์ {COL 263.2} 

 พระคริสต์ทรงปรารถนาให้ผู้ฟังของพระองค์เข้าใจว่า การที่มนุษย์

เสาะหาความรอดเพื่อจิตวิญญาณหลังจากที่ตายไปแล้วนั้นเป็นเรื่องที่เป็นไป

ไม่ได้ ค�าพูดของอับราฮัมนั้นเป็นตัวแทนของค�าตอบที่ว่า “ลูกเอ๋ย เจ้าจง 

ระลึกว่าเมื่อเจ้ายังมีชีวิตอยู่ เจ้าได้สิ่งที่ดีส�าหรับตัว และลาซารัสได้แต่สิ่งเลว 

เวลานี้เขาได้รับการปลอบโยนแล้ว แต่เจ้าได้รับแต่ความทุกข์ระทม ยิ่งไป 
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กว่านั้น ระหว่างเรากับพวกเจ้าก็มีมีเหวใหญ่ตั้งขวางอยู่ เพื่อว่าถ้าใครอยาก 

จะข้ามจากท่ีนี่ไปถึงพวกเจ้าก็ท�าไม่ได้ หรือถ้าจะข้ามจากที่นั่นมาถึงเราก็ 

ท�าไม่ได”้ ลูกา 16:25-26 จากเรื่องนี้พระคริสต์ทรงชี้ให้เห็นว่าไม่มีความหวัง 

ส�าหรับคนที่แสวงหาพระกรุณาคร้ังที่สอง ชีวิตนี้เท่านั้นท่ีมนุษย์ได้รับเพื่อใช้

เตรียมตัวส�าหรับชีวิตนิรันดร์ {COL 263.3}

 เศรษฐียังไม่ทิ้งความคิดว่าตัวเองเป็นบุตรของอับราฮัม และใน 

ความทุกข์ เขาแสดงออกด้วยการร้องหาอับราฮัมเพื่อขอความช่วยเหลือ เขา

อธิษฐานว่า “อับราฮัมบิดาเจ้าข้า ขอเมตตาข้าพเจ้าเถิด” ลูกา 16:24 เขา 

ไม่ได้อธิษฐานขอต่อพระเจ้าแต่ต่ออับราฮัม ด้วยการท�าเช่นนี้ แสดงให้เห็นว่า

เขายกย่องอับราฮัมเหนือพระเจ้าและพึ่งในความสัมพันธ์ของเขาที่มีต่ออับรา

ฮัมเพื่อความรอด โจรบนกางเขนอธิษฐานต่อพระคริสต์ “ขอพระองค์ทรง 

ระลึกถึงข้าพระองค์ เม่ือพระองค์เสด็จเข้าไปในแผ่นดินของพระองค์” ลูกา 

23:42 และค�าตอบมาในทันใดว่า แท้จริงเราบอกเจ้าวันนี้ว่า (ขณะที่เราถูก 

ตรึงอยู่บนกางเขนด้วยความน่าอับอายและความทุกข์ทรมาน) เจ้าจะอยู่กับ

เราในเมืองบรมสุขเกษม แต่เศรษฐีนั้นอธิษฐานต่ออับราฮัม และค�าร้องขอ 

ของเขาไม่ได้รับการตอบสนอง พระคริสต์เพียงองค์เดียวผู้ควรได้รับการ 

ยกย่องให้เป็น “องค์พระผู ้น�าและองค์พระผู ้ช่วยให้รอด เพื่อจะให้ชน 

อิสราเอลกลับใจใหม่ แล้วจะทรงอภัยบาปของเขาท้ังหลาย” กิจการ 5:31  

“ในผู้อื่นความรอดไม่มีเลย” กิจการ 4:12 {COL 263.4} 

 ชายผู้ม่ังมีคนนี้ใช้ชีวิตเพื่อความสุขของตนเอง และพบเม่ือสาย 

เกนิไปแล้วว่าทีเ่ขาไม่ได้จดัเตรยีมอะไรไว้ส�าหรบันรินัดร์กาล เขาตระหนกัถงึ

ความโง่เขลาของตนเองและคิดถึงพี่น้องของเขาที่ใช้ชีวิตเหมือนกับที่เขาเคย

เป็น คือด�ารงชีวิตเพื่อแสวงหาความสุขเพื่อตนเอง เขาจึงร้องขอว่า “ถ้า 

อย่างนั้น บิดาเจ้าข้า ขอท่านใช้ลาซารัสไปที่บ้านบิดาของข้าพเจ้า เพราะว่า

เข้าพเจ้ามีน้องชายห้าคน ให้ลาซารัสไปเตือนพวกเขา เพื่อไม่ให้เขาต้องมา 

อยู่ในท่ีทุกข์ทรมานแห่งนี้ แต่อับราฮัมตอบเขาว่า เขามีโมเสสและพวกผู้ 

เผยพระวจนะแล้ว ให้พวกเขาฟังคนเหล่านั้นเถิด เศรษฐีคนนั้นจึงกล่าวว่า  

ไม่ได้ อับราฮัมบิดาเจ้าข้า แต่ถ้ามีใครสักคนหนึ่งจากพวกคนตายไปหา 
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พวกเขา เขาคงจะกลับใจใหม่ อับราฮัมจึงตอบเขาว่า ถ้าพวกเขาไม่ฟัง 

โมเสส และพวกผู้เผยพระวจนะ แม้จะมีใครเป็นขึ้นมาจากตาย เขาก็ยังจะ 

ไม่เชื่อ” ลูกา 16:27-31 {COL 264.1} 

 เม่ือเศรษฐีขอหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อแจ้งแก่พี่น้องของเขานั้น เขาได้

รับค�าตอบว่าถึงแม้พี่น้องของเขาจะมีหลักฐานดังกล่าว พวกเขาก็ยังจะ 

ไม่เช่ือ ค�าร้องขอของเขาสะท้อนกลับมายังพระเจ้า ดูราวกับเศรษฐีก�าลัง 

กล่าวว่าหากท่านได้ตักเตือนละเอียดกว่านี้ ข้าพเจ้าคงจะไม่ต้องอยู่ท่ีนี่  

ค�าตอบท่ีอับราฮัมมอบให้นั้นแสดงให้เห็นว่า พวกพี่น้องของท่านได้รับ 

ค�าเตือนอย่างเพียงพอแล้ว มีการให้ความสว่างแก่พวกเขาแล้ว แต่พวกเขา 

ไม่ยอมเข้าใจ มีการเสนอความจริงให้พวกเขาแล้ว แต่พวกเขาไม่ยอมฟัง  

{COL 264.2} 

 “ถ้าพวกเขาไม่ฟังโมเสสและพวกผู้เผยพระวจนะ แม้จะมีใครเป็น 

ขึ้นมาจากตาย เขาก็จะยังไม่เชื่อ” ลูกา 16:31 ถ้อยค�าเหล่านี้ได้รับการพิสูจน์

ว่าเป็นจริงในประวัติศาสตร์ของชนชาติยิว การอัศจรรย์ครั้งสุดท้ายที่ยิ่งใหญ่

ของพระคริสต์ด้วยการเรียกลาซารัสแห่งหมู่บ้านเบธานีให้กลับเป็นขึ้นมา 

จากตาย หลังจากที่เขาตายไปแล้วสี่วัน หลักฐานพิสูจน์อันมหัศจรรย์ถึง 

ความเป็นพระเจ้าขององค์พระผู้ช่วยให้รอดได้มอบไว้ให้ชนชาวยิว แต ่

พวกเขาปฏิเสธ ลาซารัสเป็นขึ้นมาจากความตายและเป็นพยานต่อหน้า 

พวกเขา แต่พวกเขากลับท�าให้จิตใจแข็งกระด้างต่อหลักฐานท้ังหมด และ 

ยิ่งไปกว่านั้นยังหาทางท่ีจะเอาชีวิตของพระองค์อีกด้วย (ยอห์น 12:9-11)  

{COL 265.1}

 พระบัญญติัและผูเ้ผยพระวจนะคือตวัแทนทีพ่ระเจ้าทรงตัง้ไว้ส�าหรับ

ความรอดของมนุษย์ พระคริสต์ตรัสว่าให้เขาเหล่านั้นเอาใจใส่ต่อค�าพยาน 

เหล่านี้ ถ้าพวกเขาไม่ได้ฟังพระสุรเสียงของพระเจ้าคือพระวจนะของ 

พระองค์ ค�าพยานจากผู้ท่ีเป็นข้ึนมาจากความตายพวกเขาก็จะไม่ฟัง {COL 

265.2} 

 คนทัง้หลายทีฟั่งโมเสสและผูเ้ผยพระวจนะจะไม่เรยีกร้องขอแสงสว่าง

มากไปกว่าที่พระเจ้าประทานมาให้แล้ว แต่หากมนุษย์ปฏิเสธแสงสว่างนั้น 
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และไม่ซาบซึ้งในคุณค่าของโอกาสที่ประทานให้แก่พวกเขา แม้ว่าจะมีใครสัก

คนเป็นข้ึนมาจากตายและน�าข่าวมาบอก พวกเขาก็จะไม่ฟังข่าว แม้จะมี 

หลักฐานดังกล่าว พวกเขาก็จะไม่ยอมฟัง เพราะผู้ที่ปฏิเสธพระบัญญัต ิ

และผู้เผยพระวจนะก็ท�าให้จิตใจของตนแข็งกระด้างไป จนปฏิเสธแสงสว่าง 

ทั้งหมด {COL 265.3} 

 ค�าสนทนาระหว่างอับราฮัมและชายผู้เคยเป็นคนม่ังมีเป็นอุปมา  

บทเรียนท่ีพงึได้รับคอืแสงสว่างนัน้ประทานมาให้มนษุย์ทุกคนเพยีงพอท่ีจะให้

เขาปฏิบตัหิน้าทีท่ีค่วรปฏิบัตขิองตน ความรับผดิชอบของมนษุย์คอืตอบสนอง 

โอกาสและสทิธพิเิศษทีแ่ต่ละคนได้รับ พระเจ้าประทานแสงสว่างและพระคณุ

ให้ทุกคนเพียงพอท่ีจะท�าหน้าท่ีซึ่งพระองค์ทรงมอบหมายไว้ให้ ถ้ามนุษย ์

ละเลยที่จะกระท�าตามแสงสว่างจ�านวนน้อยที่ส�าแดงหน้าที่ของเขาให้ทราบ

แล้ว แสงสว่างที่มากขึ้นกว่านี้ก็จะเพียงเปิดเผยให้เห็นถึงความไม่ซื่อสัตย์ 

ของพวกเขาเท่านัน้  รวมถงึการละเลยไม่ปรับปรุงพระพรทีไ่ด้รับ “คนทีซ่ือ่สตัย์

ในของเล็กน้อยจะซือ่สตัย์ในของมากด้วย และคนทีไ่ม่ซือ่สัตย์ในของเล็กน้อย 

จะไม่ซื่อสัตย์ในของมากเช่นกัน” ลูกา 16:10 คนที่ปฏิเสธแสงสว่างแห่ง 

ค�าสั่งสอนของโมเสสและผู้เผยพระวจนะและเรียกร้องหาการอัศจรรย ์

มากยิง่กว่านี ้แม้ว่าค�าร้องขอของเขาได้รับการตอบสนองเขากจ็ะยงัไม่ยอมรับ 

อยู่ดี {COL 265.4} 

 อุปมาเร่ืองเศรษฐีและลาซารัสแสดงให้เห็นถึงตัวแทนของคนสอง

ประเภทว่าโลกที่มองไม่เห็นก�าลังประเมินคุณค่าตัวของพวกเขาอย่างไร การ

เป็นคนม่ังค่ังร�า่รวยไม่ใช่บาปถ้าความม่ังค่ังนัน้ไม่ได้หามาด้วยความไม่ยุตธิรรม 

คนม่ังมีไม่ได้ถูกต�าหนิเพราะความร�่ารวยของเขา แต่การต�าหนินั้นจะมาถึง

เม่ือเขาใช้ทุกสิ่งที่ได้มาในความเห็นแก่ตัว เขาจะท�าได้ดีย่ิงกว่านั้นถ้าเขาจะ

สะสมทรัพย์น้ันไว้ใกล้พระที่นั่งของพระเจ้าด้วยการใช้ทรัพย์นั้นเพื่อท�าการดี 

ความตายท�าให้คนใดเป็นคนยากจนไม่ได้เม่ือเขาอุทิศตัวเพื่อแสวงหาความ

ม่ังมีอันนิรันดร์ แต่ผู ้ท่ีสะสมทรัพย์สมบัติไว้ส�าหรับตนเองจะน�าสิ่งนี้ไป 

สวรรค์ไม่ได้ เขาพิสูจน์ให้เห็นว่าตัวเขาเองนั้นเป็นคนดูแลที่ไม่ซื่อสัตย์ ใน 

เวลาที่เขามีชีวิตอยู่นั้นเขาได้รับสิ่งดี แต่เขากลับลืมหน้าท่ีของเขาท่ีมีต่อ 
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พระเจ้า เขาละเลยที่จะแสวงหาทรัพย์สมบัติในสวรรค์ {COL 266.1} 

 เศรษฐีผู้ได้รับสิทธิพิเศษมากมายผู้นี้แสดงให้เราทั้งหลายเห็นว่าเขา

ควรพัฒนาของประทานที่ได้มาให้ดีข้ึนเพื่อการงานต่างๆ บรรลุถึงเป้าหมาย

สูงสุด และเพื่อจะเกิดประโยชน์ทางฝ่ายจิตวิญญาณ จุดมุ่งหมายของการไถ่

น้ันไม่ใช่เพยีงเพือ่ขจดับาปออกไป แต่เพือ่น�าของประทานฝ่ายจติวญิญาณที่

สูญหายไปเพราะอ�านาจของบาปกลับคืนมายังมนุษย์อีกครั้งหนึ่ง เงินทอง 

น้ันน�าติดตัวไปสู่ชีวิตหน้าไม่ได้ ที่นั่นไม่จ�าเป็นต้องใช้ แต่การประพฤติดี 

ทีก่ระท�าเพือ่น�าวญิญาณทัง้หลายมาหาพระครสิต์จะตดิตามเราไปยังพระราชวัง 

แห่งสวรรค์ แต่ผู้ที่ใช้ของประทานของพระเจ้าอย่างเห็นแก่ตัวเพื่อตนเองนั้น  

ปล่อยเพื่อนมนุษย์ผู้ขัดสนทิ้งไว้โดยไม่ยอมช่วยเหลือและไม่ท�าอะไรเพื่อช่วย

ให้พระราชกิจของพระเจ้าในโลกนี้ก้าวหน้าไป คนเช่นนี้ท�าให้พระผู้สร้างของ

เขาได้รับการหลู่พระเกียรติ ชื่อของเขาจะถูกบันทึกลงในหนังสือในสวรรค์ 

ฐานเป็นผู้ฉ้อโกงพระเจ้า {COL 266.2} 

 เศรษฐีมีทุกสิ่งที่เงินทองซื้อได้ แต่เขาไม่ได้ครอบครองทรัพย์สินท่ีมี

บัญชีถูกต้องกับของพระเจ้า เขาใช้ชีวิตราวกับว่าทุกสิ่งทุกอย่างท่ีเขาครอบ

ครองอยู่เป็นของเขาเอง เขาละเลยค�าเรียกร้องของพระเจ้าและค�าเรียกร้อง

ของคนขัดสนที่ตกทุกข์ได้ยาก แต่ในที่สุดค�าเรียกร้องที่เขาเพิกเฉยไม่ได้ 

ก็มาถึง โดยอ�านาจซึ่งเขาสงสัยหรือขัดขืนไม่ได้ เขารับค�าสั่งให้ยุติหน้าท่ี  

เขาจงึไม่ได้ท�าหน้าทีผู่อ้ารักขาอกีต่อไป ชายผูซ้ึง่เคยเป็นคนม่ังมีกก็ลับกลาย

เป็นคนยากจนท่ีหมดหวัง อาภรณ์แห่งความชอบธรรมของพระคริสต์ที่ทอ 

จากก่ีในสวรรค์ห่อหุ้มเขาไม่ได้ เขาผู้เคยสวมเสื้อสีม่วงที่ร�่ารวย ทอจากผ้า 

เน้ือดีท่ีสุดต้องกลับเปลือยเปล่า ประตูแห่งพระกรุณาถูกปิดลง เขาไม่ได้น�า 

สิง่ใดเข้ามาในโลกและเขาก็น�าสิง่ใดออกไปจากโลกไม่ได้เช่นกัน {COL 267.1} 

 พระคริสต์ทรงยกม่านที่ปิดบังขึ้น และแสดงภาพเหล่านี้ให้ปรากฏ 

ต่อหน้าพวกปุโรหิตและผู้ปกครองรวมถึงพวกธรรมจารย์และพวกฟาริสีเพื่อ

จะบอกว่า จงดูสิเจ้าเป็นพวกผู้มั่งมีในทรัพย์สมบัติของโลกนี้ แต่ไม่ได้มั่งมีใน

พระเจ้า เจ้าจะไม่ใคร่ครวญถึงภาพเหล่านี้หรือ สิ่งซึ่งเป็นที่ช่ืนชมสูงสุดใน

สายตาของมนษุย์กลับเป็นท่ีเกลยีดชงัในสายพระเนตรของพระเจ้า พระคริสต์
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ตรัสถามว่า “เพราะเขาจะได้ประโยชน์อะไรถ้าได้สิ่งของสิ้นทั้งโลก แต่ต้อง 

เสียชีวิตของตน คนนั้นจะเอาอะไรไปแลกชีวิตของตนกลับคืนมา” มาระโก 

8:36, 37 {COL 267.2}

การประยุกต์น�ามาใช้กับชนชาติยิว
 เม่ือพระคริสต์ประทานอุปมาเร่ืองเศรษฐีกับลาซารัส มีหลายคนใน

หมู่ชาวยิวตกอยู่ในสภาพอันน่าสมเพช กล่าวคือตัวเศรษฐีใช้ทรัพย์สินของ

พระเจ้าเพื่อสนองตัณหาอันเห็นแก่ตัวของเขาเอง และเตรียมตัวเองเพื่อฟัง 

ค�าพิพากษาท่ีกล่าวว่า “ฝ่าพระบาทได้ถูกชั่งในตราชู ทรงเห็นว่ายังขาดอยู่” 

ดาเนียล 5:27 เศรษฐีคนนี้ได้รับความโปรดปราน เพรียบพร้อมไปด้วย 

พระพรทั้งทางร่างกาย และจิตวิญญาณแต่เขาปฏิเสธท่ีจะร่วมมือกับพระเจ้า

ในการใช้พระพรเหล่านัน้ เช่นเดียวกับชนชาวยวิ พระยาห์เวห์ทรงให้ชนชาติ

ยิวเป็นผู้รับความจริงอันศักด์ิสิทธิ์ พระองค์ทรงมอบหมายให้พวกเขาเป็น 

ผู้ดูแลพระคณุของพระองค์ พระองค์ประทานข้อได้เปรียบทางฝ่ายจติวญิญาณ

และทางฝ่ายโลกนี้ให้กับพวกเขา และตรัสส่ังให้พวกเขาแบ่งปันพรเหล่านี ้

ออกไป พระองค์ประทานพระบัญชาพเิศษให้แก่พวกเขาในเร่ืองการปฏิบัตต่ิอ

พีน้่องของตนท่ีเลวทราม ช่วยเหลือคนแปลกหน้าทีอ่าศัยอยู่ภายในประตเูมือง

และผูย้ากไร้ในหมู่พวกตน พวกเขาไม่ควรจะเอาแต่แสวงหาสมบัตเิพือ่ตนเอง  

แต่ควรคิดถึงผู้ที่ขัดสนและแบ่งปันให้กับพวกเขา และพระเจ้ายังทรงสัญญา

ว่าจะประทานพระพรให้กับพวกเขาตามการประพฤติที่กระท�าด้วยความรัก

และความเมตตา แต่เช่นเดียวกับเศรษฐผีูน้ีท้ีไ่ม่ได้ย่ืนมือไปช่วยบรรเทาความ

ตอ้งการฝ่ายโลกและฝ่ายจิตวญิญาณของเพือ่นมนษุย์ทีก่�าลังทนทกุข์ทรมาน

อยู่ พวกเขาเต็มไปด้วยความหย่ิงยโสและถือว่าเป็นผู้ถูกเลือกสรรและเป็น 

หมู่ชนผู้เป็นที่พระเจ้าทรงโปรดปราน ถึงกระนั้นก็ตามพวกเขาก็ไม่ได้รับใช้

หรือนมัสการพระเจ้า พวกเขาวางใจความจริงท่ีสอนว่าเขาเป็นเชื้อสายของ

อับราฮัม พวกเขากล่าวด้วยความภาคภูมิใจว่า “เราสืบเช้ือสายมาจาก 
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อับราฮัม” ยอห์น 8:33 เม่ือวิกฤตมาถึง จะเห็นว่าพวกเขาแยกตัวเองออก 

จากพระเจ้าและมอบความไว้วางใจไว้กับอับราฮัมราวกับว่าเป็นพระเจ้า  

{COL 267.3} 

 พระคริสต์ทรงปรารถนาให้แสงสว่างส่องไปยังความมืดมนของชาว

ยิว พระองค์ตรัสกับพวกเขาว่า “ถ้าพวกท่านเป็นลูกของอับราฮัมแล้ว ท่าน 

ก็จะท�าในส่ิงท่ีอับราฮัมท�า แต่เด๋ียวนี้ท่านหาโอกาสฆ่าเราซึ่งเป็นผู้บอกท่าน

ถึงสัจจะที่เราได้ยินมาจากพระเจ้า อับราฮัมไม่ได้ท�าอย่างนี”้ ยอห์น 8:39,40  

{COL 268.1}

 พระคริสต์ไม่ได้นับความดีท่ีสืบเนื่องมาทางสายเลือด พระองค์ทรง

สั่งสอนว่าความผูกพันฝ่ายจิตวิญญาณอยู่เหนือความผูกพันทางธรรมชาติ  

ชาวยิวอ้างว่าเป็นผู้สืบเชื้อสายมาจากอับราฮัม แต่กลับไม่ได้ปฏิบัติตามแบบ

อย่างของอบัราฮมั พวกเขาได้พสูิจน์ให้เห็นว่าไม่ใช่ลูกหลานท่ีแท้จริงของท่าน 

คนที่สามารถพิสูจน์ตนเองว่ามีจิตวิญญาณที่สอดคล้องกับของอับราฮัมโดย

การยอมฟังพระสุรเสียงของพระเจ้าเท่านั้นจึงจะนับว่าเป็นเชื้อสายท่ีแท้จริง

ของท่าน แม้ว่าคนขอทานนั้นจะเป็นชนชั้นที่คนทั่วไปถือว่าต�่าต้อย แต ่

พระคริสต์ทรงถือว่าพวกเขาเป็นหนึ่งในจ�านวนคนที่อับราฮัมจะยอมรับให้มี

ความสัมพันธ์ใกล้ชิดที่สุด {COL 268.2} 

 แม้เศรษฐีผู้นั้นจะถูกห้อมล้อมด้วยความฟุ่มเฟือยของชีวิต แต่เขา

ด้อยความรู้จนกระท่ังจัดให้อับราฮัมอยู่ในที่ที่พระเจ้าควรจะอยู่ ถ้าเขาเห็น

คุณค่าของสิทธิพิเศษต่างๆ ของเขาและยอมให้พระวิญญาณของพระเจ้าเข้า

มาปั้นแต่งความคิดและจิตใจของเขาแล้ว เขาก็คงจะอยู่ในฐานะที่เปล่ียนไป

อย่างสิ้นเชิง และก็เช่นเดียวกับประเทศที่ชายนี้เป็นตัวแทน ถ้าพวกเขาตอบ

สนองค�าเรียกร้องของพระเจ้า อนาคตของพวกเขาก็คงจะเปลี่ยนไปอย่าง 

สิ้นเชิง พวกเขาคงจะได้รับการเปิดเผยความเข้าใจฝ่ายจิตวิญญาณท่ีแท้จริง  

พวกเขาได้รับปัจจยัซึง่พระเจ้าทรงสามารถจะเพิม่เตมิให้จนเพยีงพอทีจ่ะเป็น

ท่อพระพรและแสงสว่างให้แก่ชาวโลกทั้งมวล แต่พวกเขาปลีกตัวออกไป 

ไกลมากจากแผนการของพระเจ้าจนกระท่ังชวีติทัง้หมดของพวกเขาหนัเหไป

ในทางผิด พวกเขาล้มเหลวในฐานะผู้อารักขาของพระเจ้าในการใช้ของ 
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ประทานของพระองค์ให้เป็นไปตามความจริงและความชอบธรรม ส่ิงอัน 

เป็นนิรันดร์ไม่ได้เข้ามาในความนึกคิดของพวกเขา และผลจากความไม ่

ซื่อสัตย์ของพวกเขาก็คือความพินาศของประเทศชาติ {COL 269.1} 

 พระคริสต์ทรงทราบดีว่าเม่ือกรุงเยรูซาเล็มถูกท�าลาย ชาวยิวก็จะ

ระลึกถึงค�าเตือนของพระองค์ และก็เป็นเช่นนั้นจริง เม่ือหายนะมาถึงกรุง

เยรูซาเล็ม เม่ือการกันดารอาหารและความทุกข์ยากทุกอย่างเกิดขึ้นกับ

ประชาชน พวกเขาระลกึถงึถ้อยค�าของพระครสิต์และเข้าใจถงึอปุมานัน้ พวก

เขาน�าความทุกข์ยากมาสู่ตนเองโดยไม่เอาใจใส่ในแสงสว่างซึง่พระเจ้าประทาน

ให้ส่องออกไปทั่วโลก {COL 269.2}

ในวาระสุดท้าย
 ฉากสดุท้ายแห่งประวตัศิาสตร์ของโลกนีเ้ปิดเผยให้เห็นจากบ้ันปลาย

ชีวิตของเศรษฐีผู้นี้ ชายมั่งมีอ้างว่าตนเป็นบุตรของอับราฮัม แต่ถูกแยกออก

จากอับราฮัมด้วยเหวลึกท่ีข้ามไม่ได้ซึ่งขวางกั้นอยู่ นั่นคืออุปนิสัยแบบผิดๆ  

ที่สั่งสมมาตลอด อับราฮัมรับใช้พระเจ้า ประพฤติตามพระวจนะของพระองค์

ด้วยความเชื่อและความเชื่อฟัง แต่เศรษฐีผู้นี้ไม่ได้ใส่ใจถึงพระเจ้าและความ

ต้องการของมนุษย์ผู้ทุกข์เวทนา เหวใหญ่ที่ก้ันกลางระหว่างเขากับอับราฮัม

คือหุบเหวแห่งความไม่เชื่อฟัง มีผู้คนมากมายในทุกวันนี้ที่ประพฤติอย่าง

เดียวกัน แม้ว่าจะเป็นสมาชิกคริสตจักรแต่พวกเขาไม่ได้กลับใจใหม่ พวกเขา

อาจเข้าร่วมในการนมัสการท่ีโบสถ์ พวกเขาอาจจะท่องบทสดุดีว่า “กวาง

กระเสือกกระสนหาธารน�้าฉันใด ข้าแต่พระเจ้า จิตใจข้าพระองค์ก็กระเสือก

กระสนหาพระองค์ฉันนั้น” สดุดี 42:1 แต่เขาเป็นหลักฐานของความเท็จ ใน

สายพระเนตรของพระเจ้าพวกเขาไม่ได้เป็นคนชอบธรรมมากไปกว่าคนบาป

ท่ีชั่วร้ายที่สุด จิตวิญญาณที่เฝ้าติดตามความตื่นเต้นสนุกสนานของโลกนี้  

ความคิดท่ีเต็มไปด้วยการชอบอวดตัวไม่สามารถรับใช้พระเจ้าได้ เช่นเดียว

กับเศรษฐีที่กล่าวในอุปมา คนแบบนี้ไม่ได้มีความโน้มเอียงที่จะต่อสู้กับ 
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ตัณหาฝ่ายเน้ือหนัง พวกเขาปรารถนาที่จะตามใจตนเองในเรื่องความอยาก

อาหาร พวกเขาเลือกบรรยากาศแห่งบาป พวกเขาถูกความตายเอาตัวไป 

ทันทีทันใดและลงไปยังหลุมศพพร้อมกับอุปนิสัยท่ีพัฒนาขึ้นในขณะท่ีมีชีวิต 

ด้วยการเป็นหุ้นส่วนกับตัวแทนของซาตาน ในหลุมศพนั้นพวกเขาหมด 

อ�านาจที่จะเลือกสิ่งใดไม่ว่าจะดีหรือชั่ว เพราะในวันที่มนุษย์ตายความนึกคิด 

ของเขาก็หมดสิ้นไปด้วย (สดุดี 146:4  ปัญญาจารย์ 9:5, 6)  {COL 269.3}

 เม่ือพระสุรเสียงของพระเจ้าปลุกคนตายให้เป็นขึ้นจากตาย เขาจะ 

ขึน้มาจากหลุมศพนัน้ด้วยความปรารถนาและความอยากเช่นเดิม มีความชอบ

และไม่ชอบเหมือนเดิม เหมือนขณะเม่ือเขายังมีชีวิตอยู่ พระเจ้าไม่ทรงท�า 

การอัศจรรย์เพื่อสร้างเขาให้เป็นคนใหม่โดยท่ีเขาไม่ยอมเปลี่ยนเป็นคนใหม่

ขณะที่เขาได้รับโอกาสและสิ่งอ�านวยความสะดวกต่างๆ ท่ีจะท�าเช่นนั้นใน 

ขณะท่ียังมีชีวิตอยู่ เขาหามีความยินดีในพระเจ้าหรือพบความชื่นชมในการ

รับใช้พระองค์ไม่ อุปนิสัยของเขาไม่ได้เป็นไปตามแบบอย่างของพระเจ้าและ

เขาไม่มีความสุขในครอบครัวของชาวสวรรค์ {COL 270.1} 

 ทกุวนันี้ มคีนในโลกที่ถือวา่ตนเป็นผูช้อบธรรมด้วยตนเอง เขาไม่ได้

เป็นคนกินเตบิ เขาไม่ได้เป็นคนข้ีเมา เขาไม่ได้เป็นคนทุจริต แต่เขาปรารถนา

ท่ีจะด�าเนินชีวิตเพื่อตนเองไม่ใช่เพื่อพระเจ้า พระองค์ไม่ได้อยู่ในความคิด 

ค�านึงของเขาเพราะฉะนั้นจึงจัดพวกเขาอยู่ในกลุ่มผู้ไม่เชื่อ ถ้าแม้พวกเขาจะ

เข้าไปในประตูเมืองของพระเจ้าได้ พวกเขาก็จะไม่มีสิทธิ์ในต้นไม้แห่งชีวิต 

เพราะเม่ือพระบัญญัติของพระเจ้าซึ่งมีข้อผูกพันต่างๆ ได้ถูกวางตรงหน้า  

พวกเขากลับตอบปฏิเสธ พวกเขาไม่ได้รับใช้พระเจ้าในโลกนี้ เหตุฉะนั้นใน 

สวรรค์พวกเขาก็จะไม่รับใช้พระองค์เหมือนกัน พวกเขาอาศัยอยู่เบ้ืองพระ 

พกัตร์ของพระเจ้าไม่ได้ และจะรู้สกึว่าขอไปอยู่ท่ีไหนกไ็ด้ทีไ่ม่ใช่แผ่นดินสวรรค์ 

{COL 270.2} 

 การเรียนรู้จักพระคริสต์หมายถึงการยอมรับพระคุณของพระองค์  

ซึ่งก็คือพระลักษณะนิสัยของพระองค์ แต่ส�าหรับผู้ท่ีไม่เห็นคุณค่าและไม่ใช ้

โอกาสรวมท้ังอิทธิพลอันศักด์ิสิทธิ์ที่ได้ประทานให้ในโลกนี้ให้เกิดประโยชน์  

เขาก็ไม่สมควรท่ีจะมีส่วนร่วมในการอุทิศอันบริสุทธิ์ในสวรรค์ อุปนิสัยของ 
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เขาไม่ได้ถูกปั้นให้คล้ายคลึงกับของสวรรค์เพราะการเพิกเฉยไม่เอาใจใส่ 

ของเขาเองท�าให้เกิดเหวลึกซึง่ไม่มีสิง่ใดสามารถเชือ่มต่อได้ระหว่างตวัเขากับ 

ผูช้อบธรรมเหล่านั้น {COL 271.1} 
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บทที่ 21 การพูดและการกระท�า
อ้างอิงจากมัทธิว 21:23-32

 ชายคนหนึ่งมีบุตรชายสองคน วันหนึ่งชายผู้นี้กล่าวกับบุตรชายคน

โตว่า “ลูกเอ๋ย วันนี้จงไปท�างานในสวนองุ่นเถิด’ บุตรคนนั้นตอบว่า ‘ไม่ไป’  

แต่ภายหลังกลับใจแล้วก็ไป บิดาไปหาบุตรคนท่ีสองพูดอย่างเดียวกัน บุตร 

คนนั้นกล่าวว่า ‘ไป’ แต่ไม่ได้ไป คนไหนในบุตรสองคนนี้ที่ท�าตามใจของบิดา  

พวกเขาทูลตอบว่า บุตรคนแรก” มัทธิว 21:28-31 {COL 272.1}

 ในค�าเทศนาบนภูเขา พระเยซูตรัสว่า “ไม่ใช่ทุกคนท่ีเรียกเราว่า  

‘องค์พระผู้เป็นเจ้า’ จะได้เข้าในแผ่นดินสวรรค์ แต่ผู้ที่ปฏิบัติตามพระทัย 

พระบิดาของเรา ผู้สถิตในสวรรค์จึงจะเข้าได้” มัทธิว 7:21 ส่ิงท่ีจะพิสูจน์ 

ความจริงใจไม่ได้อยู่ที่ค�าพูด แต่อยู่ที่การกระท�า พระคริสต์ไม่ได้ตรัสถาม 

ผู้ใดเลยว่า “ท่านได้อะไรย่ิงกว่าคนทั้งปวงเล่า” แต่พระองค์ตรัสว่า “ท่านได้ 
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ท�าอะไรพิเศษยิ่งกว่าคนอื่นๆ” มัทธิว 5:47 และถ้อยค�าของพระองค์ที่ตรัสว่า 

“เม่ือพวกท่านรู้อย่างนี้แล้วและประพฤติตามท่านก็เป็นสุข” ยอห์น 13:17  

ก็มีความหมายที่ลึกซึ้ง ค�าพูดที่ปราศจากการกระท�าที่เหมาะสมนั้นเป็นสิ่ง 

ไร้ค่า นี่คือบทเรียนที่อุปมาเรื่องบุตรชายสองคนสอนไว้ {COL 272.2} 

 พระเยซทูรงเล่าอปุมานีร้ะหว่างการเยือนกรุงเยรูซาเล็มเป็นครัง้สุดท้าย

ก่อนการสิน้พระชนม์ไม่นาน ก่อนหน้านีพ้ระองค์ขับไล่ผูซ้ือ้และผูข้ายท้ังหลาย

ออกจากพระวิหารของพระเจ้า พระสุรเสียงท่ีพระองค์ตรัสกับเขาเหล่านั้น 

เต็มไปด้วยอ�านาจของพระเจ้า พวกเขาประหลาดใจและหวาดกลัวจนต้อง 

ท�าตามค�าบัญชาของพระองค์โดยไม่กล้าแก้ตัวหรือขัดขืน {COL 272.3} 

 เม่ือความกลวัหายไปแล้ว ปุโรหติและผูใ้หญ่กลับไปยงัพระวหิารและ

พบพระเยซกู�าลังรักษาคนเจบ็ป่วยและใกล้ตาย พวกเขาได้ยินเสยีงแห่งความ

ชืน่ชมยนิดีและเสยีงเพลงสรรเสริญภายในวหิารเอง พวกเด็กทีไ่ด้รับการรกัษา

มีสุขภาพหายดีดังเดิม ก�าลังโบกก่ิงใบตาลร้องโฮซานนาถวายแด่บุตรดาวิด 

เสียงทารกคลอไปตามเพลงสรรเสริญของพระผู้ทรงรักษายิ่งใหญ ่ถึงกระนั้น

สิ่งเหล่านี้ยังมีไม่เพียงพอที่จะเอาชนะอคติและความอิจฉาของปุโรหิตและ 

พวกผู้ใหญ่ {COL 273.1} 

 วันต่อมา ขณะทีพ่ระคริสต์ทรงก�าลงัสัง่สอนอยูใ่นวหิารนัน้ มหาปุโรหติ

และพวกผู้ใหญ่ได้เข้ามาหาพระองค์และถามว่า “ท่านท�าสิ่งเหล่านี้โดยสิทธิ

อ�านาจอะไร ใครให้สิทธิอ�านาจแก่ท่าน” มัทธิว 21:23 {COL 273.2} 

 พวกหัวหน้าปุโรหิตและพวกผู้ใหญ่นั้นมีพยานหลักฐานท่ีไม่ผิดซึ่ง

แสดงถึงอ�านาจของพระคริสต์ในการท่ีพระองค์ทรงช�าระพระวิหารนั้น พวก

เขาเห็นอ�านาจจากสวรรค์ส่องประกายจากพระพักตร์ของพระองค์  พวกเขา

ไม่อาจขัดขืนอ�านาจที่พระองค์ใช้ในการตรัส การรักษาคนป่วยอย่างอัศจรรย์

ของพระองค์ก็เป็นการตอบค�าถามพวกเขาอย่างชัดเจนอีกครั้ง พระองค์ทรง

มีหลักฐานท่ีไม่สามารถหักล้างได้ แต่พวกเขาไม่ได้ต้องการพยานหลักฐาน 

บรรดาปุโรหิตและพวกผู้ใหญ่ท้ังหลายต้องการให้พระเยซูประกาศตนเองว่า

พระองค์คอืพระเมสสิยาห์เพือ่พวกเขาจะใช้ค�าพดูของพระองค์ปรักปร�าพระองค์

และปลุกระดมมวลชนให้ต่อต้านพระองค์ พวกเขาต้องการท�าลายอิทธพิลของ
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พระองค์และจัดการให้พระองค์ถึงแก่ความตาย {COL 273.3} 

 พระเยซทูรงทราบดีว่าหากพวกเขามองไม่เหน็พระเจ้าในพระองค์หรือ

มองเห็นพยานหลักฐานของพระลักษณะนิสัยของพระเจ้าในพระราชกิจของ

พระองค์แล้ว พวกเขาก็จะไม่มีวันเชื่อค�าพยานของพระองค์ว่าทรงเป็นพระ

คริสต์ พระองค์จึงเลี่ยงการตอบค�าถามในเรื่องนี้ ซึ่งพวกเขาหวังว่าจะใช้เป็น

ข้อกล่าวหา แต่แท้จริงแล้วกลับประณามการกระท�าของพวกเขาเอง พระองค์

ตรัสว่า “เราก็จะถามพวกท่านสักข้อหนึ่งเหมือนกัน ถ้าพวกท่านตอบเรา  

เราก็จะบอกท่านว่าเราท�าสิ่งเหล่านี้โดยสิทธิอ�านาจอะไร คือบัพติศมาของ

ยอห์นนั้นมาจากไหน มาจากสวรรค์หรือมาจากมนุษย”์ มัทธิว 21:24 {COL 

273.4} 

 พวกหัวหน้าปุโรหิตและพวกผู้ใหญ่งุนงง “เขาทั้งหลายปรึกษากันว่า 

‘ถ้าเราว่ามาจากสวรรค์’ เขาจะถามเราว่า ‘ท�าไมถึงไม่เชื่อยอห์น’ แต่ถ้าเรา

บอกว่า ‘มาจากมนุษย์’ ก็กลัวฝูงชน เพราะทุกคนถือว่ายอห์นเป็นผู้เผยพระ

วจนะ เขาทั้งหลายจึงทูลตอบพระเยซูว่า ‘เราไม่รู้’ พระองค์จึงตรัสว่า ‘ เราก็

จะไม่บอกพวกท่านเหมือนกันว่าเรามีสิทธิอ�านาจอะไรถึงได้ท�าสิ่งเหล่านี้’” 

มัทธิว 21:25-27 {COL 274.1} 

 ค�าว่า “เราไม่รู”้ นั้นเป็นค�าตอบเท็จ ปุโรหิตรู้สถานะภาพของตัวเอง 

ดี จึงพูดปดเพื่อปกปิดตัวเอง ยอห์นผู้ให้รับบัพติศมามาเพื่อเป็นพยานให ้

กับพระองค์ผู้ท่ีก�าลังถูกพวกเขาตั้งข้อกล่าวหาเร่ืองสิทธิอ�านาจ ยอห์นชี้ไป 

ที่พระองค์และกล่าวว่า “จงดูพระเมษโปดกของพระเจ้าผู้ทรงรับบาปของโลก

ไป” ยอห์น 1:29 ยอห์นเป็นผู้ประกอบพิธีบัพติศมาให้แก่พระองค์และหลัง 

จากเสร็จพิธีขณะที่พระคริสต์ก�าลังอธิษฐานอยู่นั้น ฟ้าสวรรค์เปิดออกและ 

พระวญิญาณของพระเจ้าดุจนกพริาบสถติอยู่บนพระองค์พร้อมท้ังมีพระสรุเสียง

จากสวรรค์ตรัสว่า “ท่านนี้เป็นบุตรที่รักของเรา เราชอบใจท่านมาก” มัทธิว 

3:17 {COL 274.2} 

 ถงึแม้พวกเขาจ�าค�าพยากรณ์ทีย่อห์นย�า้เสมอเก่ียวกับพระเมสสยิาห์

และภาพทีพ่ระเยซทูรงรบับัพตศิมาได้แต่บรรดาหวัหน้าปุโรหติและพวกผูใ้หญ่

ไม่กล้าพูดว่าบัพติศมาของยอห์นมาจากสวรรค์ หากพวกเขายอมรับยอห์น 
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ว่าเป็นผู้เผยพระวจนะตามที่พวกเขาเชื่อว่าเป็นนั้น พวกเขาจะปฏิเสธค�า 

พยานของยอห์นท่ีกล่าวว่าพระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าได้อย่างไร 

และพวกเขาก็ไม่สามารถพูดว่าบัพติศมาของยอห์นมาจากมนุษย์ได้ เพราะ

ประชาชนเชือ่ว่ายอห์นเป็นผูเ้ผยพระวจนะ ดังนัน้พวกเขาจงึตอบว่า “เราไม่รู”้ 

{COL 274.3} 

 จากน้ันพระครสิต์ทรงเล่าอปุมาเร่ืองบิดาและบตุรสองคน เม่ือบิดาไป

หาบุตรคนโตแล้วพูดว่า “ลูกเอ๋ย วันนี้จงไปท�างานในสวนองุ่นเถิด” บุตรชาย

คนนั้นตอบทันทีว่า “ไม่ไป” มัทธิว 21:28, 29 เขาไม่ยอมเชื่อฟังและใช้ชีวิตใน

ทางผิดกับมิตรสหายชั่ว แต่ในที่สุดเขากลับใจและปฏิบัติตามค�าส่ัง {COL 

274.4} 

 บิดาไปหาบุตรคนที่สองด้วยค�าสั่งอันเดียวกันว่า “ลูกเอ๋ย วันนี้จงไป

ท�างานในสวนองุน่เถดิ” บุตรชายคนนีต้อบว่า “ไป” แต่เขาไม่ไป {COL 275.1}

 ในอุปมานี้ บิดาเปรียบเหมือนพระเจ้า และสวนองุ่นคือคริสตจักร  

บุตรสองคน เป็นตัวแทนของคนสองประเภท บุตรคนท่ีหนึ่งปฏิเสธท่ีจะ 

เชื่อฟังและพูดว่า “ไม่ไป” หมายถึงคนที่ท�าบาปอย่างเปิดเผย ไม่แสดงตน 

ว่าเป็นคนเคร่งครัดศาสนา ปฏิเสธอย่างเปิดเผยที่จะอยู่ภายใต้แอกแห่งการ

ควบคุม และการเชื่อฟังตามที่พระบัญญัติของพระเจ้ากล่าวไว้ แต่ต่อมา 

ภายหลังมีหลายคนกลับใจและปฏิบัติตามการทรงเรียกของพระเจ้า เม่ือ 

กิตติคุณมายังพวกเขาในข่าวของยอห์นผู้ให้บัพติศมาว่า “จงกลับใจเสียใหม่ 

เพราะว่าแผ่นดนิสวรรค์มาใกล้แล้ว” พวกเขากลับใจและสารภาพบาปของตน 

มัทธิว 3:2 {COL 275.2} 

 ส่วนบุตรคนที่สองที่พูดว่า “ไป” แต่ไม่ไปนั้นเปิดเผยให้เห็นอุปนิสัย

ของพวกฟาริสี พวกผู้น�าชาวยิวเป็นเหมือนบุตรคนนี้ท่ีไม่ตระหนักถึงบาป 

ของตนและนึกว่าตนเองชอบธรรม วิถีชีวิตฝ่ายศาสนาของพวกยิวกลายเป็น 

การเสแสร้ง เม่ือพระเจ้าทรงประกาศพระบัญญัติของพระองค์ด้วยพระสรุเสยีง

ของพระองค์บนภูเขาซีนาย ทุกคนปฏิญาณว่าจะเชื่อฟัง พวกเขาพูดว่า  

“ไป” แต่ไม่ไป เมื่อพระคริสต์เสด็จมาด้วยพระองค์เองเพื่อส�าแดงพระบัญญัติ

ของพระเจ้าให้ประจักษ์ พวกเขากลับปฏิเสธพระองค์ พระคริสต์ทรงแสดง
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พยานหลกัฐานมากมายให้ผูน้�าชาวยิวในสมัยพระองค์ทราบถงึฤทธิแ์ละอ�านาจ

ของพระองค์ ถึงแม้ว่าพวกเขาจะเชื่อก็ตามที แต่ก็หาได้ยอมรับหลักฐาน 

เหล่านั้นไม่ พระคริสต์ทรงเปิดเผยให้เห็นว่า สาเหตุที่พวกเขาไม่เชื่อนั้นเป็น

เพราะว่าเขาขาดแคลนจิตวิญญาณท่ีจะน�าพาพวกเขาให้เชื่อฟัง พระองค ์

ทรงประกาศก้องว่า “อย่างนั้นแหละ พวกท่านท�าให้พระวจนะของพระเจ้า 

เป็นโมฆะไปเพราะค�าสอนสืบทอดของท่าน…พวกเขานมัสการเราโดยเปล่า

ประโยชน์ เพราะเอากฎเกณฑ์ของมนุษย์มาสอนว่าเป็นพระด�ารัสสอน”  

มัทธิว 15:6, 9 {COL 276.1} 

 กลุ่มคนที่อยู่เบ้ืองหน้าพระพักตร์พระคริสต์มีพวกธรรมจารย์และ 

ฟาริสี ปุโรหิตและพวกผู้ใหญ่รวมอยู่ด้วย และหลังจากที่พระองค์ทรงเล่า 

อปุมาจบแล้วกท็รงตัง้ค�าถามว่า “คนไหนในบุตรสองคนนีท่ี้ท�าตามใจของบิดา” 

พวกฟาริสีทูลตอบอย่างลืมตัวว่า “บุตรคนแรก”  พวกเขาตอบไปโดยไม่ได้

ค�านึงถึงว่าพวกเขาก�าลังประณามตนเอง พระคริสต์จึงย�้าต่อไป “เราบอก 

ความจริงกับท่านท้ังหลายว่า บรรดาคนเก็บภาษีและหญิงโสเภณีจะได้เข้า 

ในแผ่นดินของพระเจ้าก่อนพวกท่านทั้งหลาย เพราะยอห์นมาหาพวกท่าน 

และแสดงวิถีทางของความชอบธรรม และท่านไม่ได้เชื่อ แต่พวกคนเก็บภาษี

และพวกหญิงโสเภณีเชื่อ และแม้เม่ือท่านท้ังหลายเห็นแล้วก็ยังไม่กลับใจ 

เชื่อยอห์น” มัทธิว 21:31, 32 {COL 276.2} 

 ยอห์นผูใ้ห้รับบัพตศิมามาเพือ่ประกาศความจริง และโดยการประกาศ

น้ีคนบาปส�านกึผดิและกลบัใจ คนบาปเหล่านีจ้ะเข้าไปยงัแผ่นดินสวรรค์ก่อน

พวกคนทีค่ดิว่าตนเองชอบธรรมและต่อต้านค�าเตอืนส�าคัญ พวกคนเก็บภาษี

และหญงิโสเภณไีม่มีความรู้ ในขณะทีผู่ค้งแก่เรียนเหล่านีรู้้ทางแห่งความจริง 

แต่พวกเขาก็ยงัปฏิเสธท่ีจะเดินบนเส้นทางทีน่�าไปสูส่วรรค์ของพระเจ้า ความ

จริงที่ควรน�าพาพวกเขาไปสู่กลิ่นหอมแห่งชีวิตซึ่งน�าไปสู่ชีวิตกลับกลายเป็น 

กลิ่นแห่งความตาย ซึ่งน�าไปสู่ความตาย คนบาปที่แสดงตัวอย่างเปิดเผยว่า

เกลียดชังตัวเองยอมรับบัพติศมาจากยอห์น แต่พวกผู้น�าทางศาสนาเหล่านี้

กลบัเป็นคนหน้าซือ่ใจคด จติใจด้ือดึงของพวกเขาเป็นอปุสรรคขวางก้ันไม่ให้

พวกเขายอมรบัความจรงิ พวกเขาปฏิเสธการท�างานของพระวญิญาณบริสทุธิ์
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เพื่อให้ส�านึกบาป ปฏิเสธที่จะเชื่อฟังพระบัญญัติของพระเจ้า {COL 277.1} 

 พระคริสต์ไม่ได้ตรัสกับพวกเขาว่า พวกเจ้าเข้าแผ่นดินสวรรค์ไม่ได้ 

แต่ทรงเปิดเผยให้เห็นว่า อุปสรรคต่างๆ ท่ีขวางก้ันไม่ให้พวกเขาเข้าสวรรค์

เกิดจากผลท่ีพวกเขาปั้นแต่งข้ึนมาเอง ประตูยังคงเปิดกว้างให้ผู้น�าชาวยิว

เหล่านี้เสมอ ค�าเชิญชวนยังส่งต่อไปให้พวกเขาอยู่ พระคริสต์ทรงประสงค์ท่ี

จะเห็นพวกเขาส�านึกผิดและกลับใจ {COL 277.2} 

 บรรดาปุโรหติและพวกผูใ้หญ่ของอสิราเอลใช้ชีวติอยู่กบัพธิกีรรมทาง

ศาสนาต่างๆ ทีพ่วกเขาคดิว่าศกัด์ิสิทธิเ์กินกว่าทีจ่ะเชือ่มโยงกบัธรุกจิทางฝ่าย

โลก ด้วยเหตุนี้ชีวิตทั้งหมดของพวกเขาจึงวกวนอยู่กับเร่ืองของศาสนา แต่

พวกเขาปฏิบัติตามพิธีกรรมเหล่านั้นเพียงเพื่อให้คนอื่นเห็นและเพื่อให้ผู้อื่น

เข้าใจว่าพวกตนเคร่งครัดและอุทิศตนเพื่อศาสนา ในขณะที่อ้างว่าตนเชื่อฟัง

พวกเขากลับปฏิเสธที่จะเชื่อฟังพระเจ้า พวกเขาไม่ได้ปฏิบัติความจริงที่พวก

เขาอ้างว่าเป็นผู้สั่งสอน {COL 278.1}

 พระคริสต์ทรงประกาศว่ายอห์นผู้ให้บัพติศมาเป็นผู้เผยพระวจนะท่ี

ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่ง และพระองค์ทรงเปิดเผยหลักฐานให้เป็นท่ีประจักษ์แก่ 

ผู้ฟังท้ังหลายว่ายอห์นเป็นผู้ส่ือข่าวจากพระเจ้า ถ้อยค�าของผู้เทศนาในป่า 

กันดารเต็มไปด้วยอ�านาจ เขาประกาศข่าวอย่างไม่สะทกสะท้าน ประณาม

ความผิดของพวกปุโรหิตและผู้น�า และเชิญชวนให้พวกเขามีส่วนร่วมในการ

รับใช้ของแผ่นดินสวรรค์ ยอห์นชี้ให้พวกเขาเห็นว่าพวกเขาหม่ินพระราช 

อ�านาจของพระเจ้าด้วยการปฏิเสธที่จะท�างานที่พระเจ้าทรงมอบหมายให้  

เขาไม่ยอมประนีประนอมกับบาปและคนจ�านวนมากหันจากความอธรรม 

ของตนเอง {COL 278.2} 

 หากบรรดาผู้น�าชาวยิวมีความเชื่อที่แท้จริง คนเหล่านี้คงยอมรับค�า

พยานของยอห์นและรบัพระเยซเูป็นพระเมสสยิาห์ แต่พวกเขาไม่ได้แสดงออก

ถงึผลของการกลับใจและความชอบธรรม คนทีพ่วกเขาดูหม่ินดแูคลนก้าวเข้า

แผ่นดินสวรรค์ก่อนพวกเขา  {COL 278.3} 

 ในอุปมา บุตรคนที่พูดว่า “ไป” ท�าตัวราวกับว่าเป็นบุตรที่เชื่อฟังและ

ซ่ือสัตย์ แต่เม่ือเวลาผ่านไปจะพิสูจน์ให้เห็นว่าความเชื่อฟังของพวกเขานั้น 
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ไม่จริง พวกเขาไม่มีความรักแท้ต่อบิดา เช่นเดียวกัน พวกฟาริสีภูมิใจใน 

ความบริสุทธิ์ของตนเอง แต่เมื่อทดสอบแล้ว จึงพบว่ายังขาดอยู่ หากการใด

เป็นเพื่อผลประโยชน์ของตนเอง พวกเขาก็จะท�าให้กฎบัญญัตินั้นเข้มงวด  

แต่เม่ือถึงคราวท่ีพวกเขาเองต้องปฏิบัติตามกฎ พวกเขาก็จะใช้เล่ห์เหลี่ยม

เพื่อหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระเจ้า พระเยซูตรัสถึง 

พวกเขาว่า “เพราะฉะนั้น ทุกส่ิงที่เขาทั้งหลายสั่งสอนพวกท่านนั้น จงถือ 

และประพฤติตามยกเว้นการประพฤติของพวกเขาอย่าท�าตามเลย เพราะ 

พวกเขาไม่ได้ท�าในสิ่งที่พวกเขาสอน” มัทธิว 23:3 พวกเขาไม่มีรักแท้ให้กับ

พระเจ้าหรือมนุษย์ พระเจ้าทรงเรียกให้พวกเขามาร่วมท�างานกับพระองค ์

เพื่อน�าพระพรสู่ชาวโลก แต่ในขณะรับหน้าที่อยู่นั้น พวกเขารับพระบัญชา 

ของพระองค์ แต่การกระท�ากลับแสดงออกถึงการปฏิเสธที่จะเชื่อฟัง  

พวกเขาวางใจตนเองและภาคภูมิใจในความดีของตน แต่ปฏิเสธพระบัญชา

ของพระเจ้า พวกเขาปฏิเสธท่ีจะท�างานตามที่พระเจ้าทรงมอบหมาย และ

เนื่องจากการล่วงละเมิดของพวกเขา พระเจ้าก�าลังจะตัดตัวพระองค์เองขาด

จากชนชาติที่ไม่เชื่อฟังเหล่านี้ {COL 278.4} 

 การเป็นคนชอบธรรมด้วยตนเองนั้นไม่ใช่ความชอบธรรมที่แท้จริง 

และผู้ท่ียึดติดกับความคิดเช่นนี้จะต้องรับผลของการหลงผิดท่ีน�าไปสู่ความ

ตาย ทุกวันน้ีมีคนจ�านวนมากอ้างว่าตนเชื่อฟังพระบัญญัติของพระเจ้า แต ่

ในใจของพวกเขาไม่มีความรักของพระเจ้าท่ีจะแบ่งปันให้ผู้อื่น พระคริสต ์

ทรงเรียกให้พวกเขาเข้าร่วมกับพระองค์ในการช่วยโลกให้รอด แต่พวกเขา

สร้างความพอใจให้แก่ตนเองด้วยการพูดว่า “ผมไปครับท่าน” พวกเขาไม่ได้

ไป พวกเขาไม่ร่วมมือกับผู้ที่ท�างานรับใช้ของพระเจ้า คนเหล่านี้เป็นคน 

ว่างงาน เหมือนบุตรคนที่ไม่ซื่อสัตย์ พวกเขาท�าสัญญาเท็จกับพระเจ้า  

พวกเขาปฏิญาณตนในคริสตจักรสัญญาว่าจะรับและเชื่อฟังพระวจนะของ

พระเจ้า จะอุทิศตนเพื่องานของพระองค์แต่พวกเขาไม่ได้ประพฤติตามนั้น 

พวกเขาอ้างว่าตนเป็นบุตรของพระเจ้า แต่ในชีวิตจริงและอุปนิสัย พวกเขา

ปฏิเสธความสัมพันธ์นี้ พวกเขาไม่ยอมมอบถวายความตั้งใจให้พระเจ้า  

พวกเขาด�ารงชีวิตที่มุสา {COL 279.1} 
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 พวกเขาแสดงออกว่ามีความเชื่อฟังตามที่สัญญาไว้เม่ือไม่ต้อง 

เสยีสละ แต่เม่ือต้องปฏิเสธตนและต้องเสยีสละ เม่ือพวกเขามองเหน็ว่าจะต้อง

แบกกางเขน พวกเขาก็ถอนตัวไป ด้วยเหตุนี้ความเชื่อมั่นที่จะท�าตามหน้าที่

จงึเฉือ่ยชาไป และล่วงละเมิดพระบญัญตัขิองพระเจ้าอย่างเปิดเผยจนตดิเป็น

นิสัย หขูองพวกเขาอาจได้ยินพระวจนะของพระเจ้า แต่ดวงตาแห่งจติวญิญาณ

บอดไปเสยีแล้ว จติใจและความส�านกึผดิชอบในตวัของพวกเขาก็แขง็กระด้าง

ไป {COL 279.2} 

 โปรดอย่าคิดว่า การที่ท่านไม่ได้ต่อต้านพระคริสต์อย่างเปิดเผยเป็น 

การรับใช้พระองค์ การคิดเช่นนี้เป็นการหลอกลวงจิตวิญญาณของเราเอง  

การที่เราไม่ใช้สิ่งที่พระเจ้าประทานมาให้เพื่อรับใช้พระองค์ ไม่ว่าจะเป็นเวลา

หรือเงินทอง หรือของประทานใดทีพ่ระองค์ทรงมอบให้กต็าม เราก�าลงัต่อต้าน

พระองค์ {COL 279.3

 ซาตานใช้คนที่อ้างตัวว่าเป็นคริสเตียนที่ไม่มีชีวิตชีวา เกียจคร้าน 

และหลับใหลเพื่อเสริมก�าลังพลของมันและน�าจิตวิญญาณอื่นๆ มาเป็นพวก

เดียวกับมัน คนจ�านวนมากคิดว่าแม้เขาไม่ได้ท�างานอะไรเพื่อพระคริสต์ แต่ 

ก็ยังอยู่ฝ่ายพระองค์ คนเหล่านี้ท�าให้ซาตานเข้ายึดครองพื้นท่ีและอยู่ในฐาน 

ที่ได้เปรียบ โดยการละเลยไม่ท�างานรับใช้พระองค์ผู้เป็นเจ้านายอย่างขยัน 

ขันแข็ง ละท้ิงงานท่ีรับผิดชอบและไม่ยอมพูดค�าที่ต้องพูด พวกเขาปล่อยให้

ซาตานเข้าควบคุมจิตใจของคนจ�านวนมากที่อาจจะน�ามาหาพระคริสต์   

{COL 280.1} 

 เราจะไม่มีทางรับความรอดในสภาพท่ีเกียจคร้านและไม่ท�ากิจกรรม

ใดเลย ไม่มีค�าว่ากลับใจอย่างแท้จริงส�าหรับคนที่ใช้ชีวิตอยู่อย่างไร้จุดหมาย

และเปล่าประโยชน์ การลอยเข้าสวรรค์เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ คนเฉื่อยแฉะ

จะเข้าไปที่นั่นไม่ได้ หากเราไม่พยายามหาทางเข้าไปแผ่นดินสวรรค์หรือไม่

พยายามท่ีจะเรียนรู้ว่าอะไรเป็นองค์ประกอบของบัญญัติของสวรรค์แล้ว เรา

ไม่เหมาะท่ีจะมีส่วนในแผ่นดินนั้น ผู้ที่ปฏิเสธที่จะร่วมมือกับพระเจ้าในโลก 

จะไม่มีส่วนในการร่วมมือกับพระองค์ในแผ่นดินสวรรค์ เป็นเรื่องไม่ปลอดภัย 

ที่จะน�าคนเหล่านี้ไปสวรรค์ {COL 280.2} 
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 คนบาปและคนเก็บภาษียังมีหวังมากกว่าคนท่ีรู้และเข้าใจพระวจนะ

ของพระเจ้าแต่ปฏิเสธท่ีจะเชือ่และปฏิบัตติาม ผูท่ี้ตระหนกัว่าตนเป็นคนบาป

ท่ีไม่มีส่ิงใดปกปิดบาปของตน คนที่รู้ตัวว่าก�าลังท�าให้จิตใจ ร่างกายและจิต

วิญญาณของตนตกต�่าต่อเบ้ืองพระพักตร์พระเจ้า จะรู้สึกตื่นตัวว่าหาไม่แล้ว

พวกเขาจะถูกตัดขาดจากแผ่นดินสวรรค์อย่างถาวร พวกเขาตระหนักถึง 

สภาพของตนเองและแสวงหาการรักษาเยียวยาจากแพทย์ผู้ประเสริฐ พระผู้

ตรัสว่า “คนท่ีมาหาเรา เราจะไม่ขับไล่เลย” ยอห์น 6:37 พระเจ้าทรงใช้ 

จิตวิญญาณเหล่านี้เป็นคนงานในสวนองุ่นของพระองค์ได้ {COL 280.3} 

 พระคริสต์ไม่ทรงต�าหนหิรอืชมเชยบุตรทีไ่ม่ยอมเช่ือฟังค�าสัง่ของบิดา

ในตอนแรก กลุ่มคนที่เปรียบเสมือนบุตรคนโตซึ่งตอบปฏิเสธบิดาของตน 

ไม่สมควรได้รับการชมเชย การพูดตรงไปตรงมาของคนกลุ่มนี้ไม่ถือว่าเป็น

ความดี ผู้ที่รับการช�าระให้บริสุทธิ์ด้วยความจริงและความบริสุทธิ์จะเป็น 

พยานท่ีกล้าหาญเพื่อพระคริสต์ แต่เม่ือคนบาปน�าวิธีนี้ไปใช้จะกลายเป็น 

การดูหม่ินและยั่วยุและน�าไปสู่การดูหม่ินพระเจ้า การท่ีเขาไม่ได้เป็นคน 

หน้าซ่ือใจคดไม่ได้หมายความว่าเขาเป็นคนบาปหนาน้อยกว่าผู้อื่น เม่ือพระ

วิญญาณบริสุทธิ์ทรงเรียกร้องจิตใจ เราจะต้องรีบตอบสนองโดยไม่รีรอเพื่อ

ความปลอดภัยของเราเอง เม่ือค�าเรียกร้องมาถึง “วันนี้จงไปท�างานในสวน

องุ ่นเถิด” อย่าปฏิเสธค�าเชิญของพระองค์ “วันนี้ถ้าท่านท้ังหลายได้ยิน 

พระสุรเสียงของพระองค์ อย่าให้จิตใจของท่านด้ือร้ัน” ฮีบรู 4:7 การผัดวัน

ประกันพรุ่งในการเชื่อฟังเป็นการกระท�าท่ีไม่ปลอดภัย ท่านอาจจะไม่ได้รับ 

ค�าเชิญอีก {COL 280.4} 

 อย่าให้ผู้ใดหลงประจบตัวเองว่าบาปที่เขาชอบและเก็บไว้นั้น จะสละ

ทิ้งไปได้โดยง่ายในยามท่ีต้องการ ความจริงไม่ได้เป็นเช่นนั้น การเก็บบาป 

ไว้จะท�าให้อุปนิสัยอ่อนแอลงและบาปนั้นจะไปเสริมก�าลังให้เป็นนิสัย และ

ผลลัพธ์คือท�าให้ร่างกาย จิตวิญญาณและศีลธรรมตกต�่า ท่านอาจกลับใจ 

และพยายามด�าเนินอยู่บนหนทางที่ถูกต้อง แต่จิตใจที่ถูกฝึกเป็นนิสัยและ 

ความเคยชนิต่อบาปจะท�าให้การจ�าแนกความถกูต้องและความผดิยากยิง่ขึน้ 

และเม่ือความผดิกลายเป็นความเคยชนิแล้ว ซาตานจะจูโ่จมท่านต่อไปเรือ่ยๆ 
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{COL 281.1} 

 ค�าสัง่ทีว่่า “วนันีจ้งไปท�างานในสวนองุน่เถดิ” เป็นการน�าการทดสอบ

ความจรงิใจของจติวิญญาณมายังทกุคน เราจะมีทัง้การกระท�าและค�าพดูหรือ

ไม่ ผูท่ี้ถกูเรียกจะใช้ก�าลงัความรูค้วามสามารถทัง้หมดทีเ่ขามีอยูท่�างานให้กับ

พระองค์ผู้เป็นเจ้าของสวนอย่างซื่อสัตย์และจริงใจหรือไม่ {COL 281.2} 

 อัครสาวกเปโตรให้ค�าแนะน�าเก่ียวกับแผนที่เราจะท�างานไว้ว่า “ขอ

พระคุณและสันติสุขจงเพิ่มพูนแก่ท่านทั้งหลายยิ่งๆ ขึ้น โดยการรู้จักพระเจ้า

และพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา ฤทธิ์เดชของพระองค์ได้ให้ทุกสิ่งแก่ 

เราที่จ�าเป็นต่อชีวิตและต่อการด�าเนินตามทางพระเจ้า โดยการรู้จักพระองค์ 

ผู้ได้ทรงเรียกเราด้วยพระสิริและคุณธรรมของพระองค์เอง โดยสิ่งเหล่านี ้

พระองค์จึงได้ประทานพระสัญญาอันล�้าค่าและย่ิงใหญ่แก่เรา เพื่อว่าโดย 

พระสัญญาเหล่านี้ พวกท่านจะพ้นจากความเส่ือมทรามท่ีมีอยู่ในโลกอันเกิด

จากความปรารถนาชั่ว {COL 281.3} 

“และจะมีส่วนในพระลักษณะของพระองค์ ด้วยเหตุนี้เอง พวกท่าน

จงพยายามอย่างที่สุดที่จะเอาคุณธรรมเพิ่มความเชื่อของพวกท่าน เอา 

ความรู้เพิม่คุณธรรม เอาการควบคุมตวัเองเพิม่ความรู ้เอาความทรหดอดทน

เพิ่มการควบคุมตัวเอง และเอาความย�าเกรงพระเจ้าเพิ่มความทรหดอดทน 

เอาความรักฉันพี่น้องเพิ่มความย�าเกรงพระเจ้าและเอาความรักเพิ่มความรัก

ฉันพี่น้อง” 2 เปโตร 1:2-7  {COL 282.1} 

 หากท่านท�างานในสวนองุน่แห่งจติวญิญาณของท่านเองอย่างซือ่สตัย์ 

พระเจ้าก�าลังให้ท่านร่วมงานกับพระองค์ และท่านจะมีงานท�าไม่เพียงเพื่อ

ตนเองฝ่ายเดียว แต่เพือ่คนอืน่ด้วย การทีพ่ระองค์ทรงเปรยีบเทียบคริสตจกัร

เป็นสวนองุน่ ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องจ�ากัดการท�างานและความเหน็อก

เห็นใจเฉพาะในหมู่พวกเราเท่านั้น สวนองุ่นของพระเจ้าจะต้องขยายออกไป 

พระองค์ทรงประสงค์ที่จะให้ขยายออกไปทั่วโลก ขณะที่เรารับความรู้และ

พระคุณจากพระองค์แล้วเราจะต้องถ่ายทอดความรู้ วธิกีารรักษาต้นองุน่อนัมี

ค่านี้ให้กับผู้อ่ืน โดยวิธีนี้เราจะขยายสวนองุ่นของพระเจ้าออกไปได้ พระเจ้า

ก�าลังรอคอยดูพยานหลักฐานแห่งความเชือ่ ความรัก และความอดทนของเรา 



บทที่ 21 การพูดและการกระท�า 245

พระองค์ทรงเฝ้าดูว่าเราใช้พระพรทางจิตวิญญาณท้ังหมดในการท�างานใน 

สวนองุ่นของโลกนี้หรือไม่ เพื่อเราจะเข้าไปในอุทยานสวรรค์ของพระเจ้า คือ

สวนเอเดนซึ่งอาดัมและเอวาถูกขับไล่ออกมาเนื่องจากการล่วงละเมิด  {COL 

282.2} 

 พระเจ้าทรงมีความสัมพันธ์เป็นเช่นบิดาของเรา และบิดาก็มีสิทธิท่ี

จะเรยีกร้องให้ผูเ้ป็นบุตรรับใช้ตนอย่างซือ่สัตย์ จงพจิารณาชวีติของพระครสิต์ 

พระองค์ทรงเป็นผู้น�าของมวลมนุษย์ในการรับใช้พระบิดาของพระองค์ และ

ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีส�าหรับบุตรทุกคน ความเชื่อฟังที่พระองค์ทรงมีต่อ

พระเจ้าเป็นสิง่ทีม่นษุย์ทุกคนในโลกพงึกระท�า พระองค์ทรงรับใช้พระเจ้าด้วย

ความรักอย่างเต็มพระทัยและเป็นอิสระ พระองค์ตรัสว่า “ข้าแต่พระเจ้าของ 

ข้าพระองค์ ข้าพระองค์ยินดีท�าตามน�้าพระทัยพระองค์” สดุดี 40:8 พระ 

คริสต์ไม่ได้นับว่าการเสียสละใดที่ใหญ่โตเกินไป ไม่มีงานใดที่ยากเกินไปที่

พระองค์เสด็จมาเพื่อกระท�าให้ส�าเร็จไม่ได้ ขณะท่ีพระองค์ทรงมีพระชนม์- 

มายุ 12 พรรษา พระองค์ตรัสว่า “พ่อกับแม่ไม่รู้หรือว่าลูกต้องอยู่ในพระ 

นิเวศของพระบิดา” ลูกา 2:49  พระองค์ทรงได้ยินการเรียกและทรงรับงาน 

นั้นมาท�า พระองค์ตรัสว่า “อาหารของเราคือกระท�าตามพระประสงค์ของ 

ผู้ทรงใช้เรามา และท�าให้งานของพระองค์ส�าเร็จ” ยอห์น 4:34 {COL 282.3}

 ด้วยเหตุนี้ เราจึงต้องรับใช้พระเจ้า ผู้ที่รับใช้เป็นผู้ที่ได้กระท�าหน้าที่

ด้วยความเชื่อฟังตามมาตรฐานอันสูงสุดเท่านั้น ผู้ท่ีจะได้ช่ือว่าเป็นบุตรชาย

หญงิของพระเจ้าจะต้องพสิจูน์ตนเองด้วยการเป็นผูร่้วมท�างานกับพระเจ้าและ

พระคริสต์กับบรรดาทูตสวรรค์ นี่คือการทดสอบจิตใจทุกดวง พระเจ้าตรัส 

ถึงผู้ที่รับใช้พระองค์อย่างซื่อสัตย์ว่า “เขาทั้งหลายจะเป็นคนของเรา เป็น

กรรมสิทธิ์พิเศษของเรา ในวันที่เราจะประกอบกิจ และเราจะเมตตาคน 

เหล่านี้ ดังชายเมตตาบุตรผู้ปรนนิบัติเขา” มาลาคี 3:17 {COL 283.1} 

 เป้าหมายส�าคัญของพระเจ้าที่ประทานสิ่งที่ทรงจัดเตรียมไว้ให้แก่

มนุษย์ก็เพื่อทดสอบเขา เพื่อให้โอกาสเขาพัฒนาอุปนิสัยของตน ทั้งนี้จะเป็น 

การพิสูจน์ว่าพวกเขาเชื่อฟังพระบัญชาสั่งของพระองค์หรือไม่ ผลงานที่ดีซื้อ

ความรักจากพระเจ้าไม่ได้ แต่ผลงานนั้นแสดงให้เห็นว่าเรามีความรักนั้น  
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หากเรายอมมอบความตั้งใจให้พระเจ้าแล้ว เราก็จะไม่ท�างานเพื่อหวังจะท�า 

ให้พระเจ้ารัก ความรักของพระองค์ซึ่งเป็นของขวัญท่ีประทานให้โดยเปล่าๆ 

จะถูกรับเข้าไปในจิตวิญญาณและด้วยความรักท่ีเรามีต่อพระองค์ เราก็จะ 

ยินดีปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระองค์ {COL 283.2} 

 ในโลกทุกวันนี้มีคนอยู่เพียงสองจ�าพวก และคนทั้งสองจ�าพวกนี้จะ

ถูกแยกออกในเวลาแห่งการพิพากษา คือคนที่ล่วงละเมิดพระบัญญัติของ

พระเจ้าและคนทีเ่ชือ่ฟัง พระคริสต์ทรงให้แบบทดสอบเพือ่พสิจูน์ความจงรกั-

ภักดีหรือไม่ภักดีของเราต่อพระองค์ “ถ้าพวกท่านรักเรา ท่านก็จะประพฤติ

ตามบัญญัติของเรา...ใครที่มีบัญญัติของเราและประพฤติตามบัญญัต ิ

เหล่านั้น คนนั้นเป็นคนที่รักเรา และคนที่รักเรานั้นพระบิดาของเราจะทรงรัก

เขา และเราจะรักเขาและจะส�าแดงตัวให้ปรากฏแก่เขา…คนท่ีไม่รักเราก็ไม่

ประพฤติตามค�าของเรา และค�าที่พวกท่านได้ยินนี้ไม่ใช่ค�าของเรา แต่เป็น 

ของพระบิดาผู้ทรงใช้เรามา” “ถ้าท่านประพฤติตามบัญญัติของเราท่านก็จะ 

ติดสนิทอยู่กับความรักของเรา เหมือนอย่างที่เราประพฤติตามบัญญัติของ 

พระบิดา และติดสนิทอยู่กับความรักของพระองค”์ ยอห์น 14:15-24; 15:10 

{COL 283.3} 
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บทที่ 22 สวนองุ่นของพระเจ้า
อ้างอิงจากมัทธิว 21:33-44

ชนชาติยิว
 อุปมาสวนองุ่นเป็นเร่ืองที่พระเยซูทรงเล่าต่อจากอุปมาบุตรชาย 

สองคน อุปมาเร่ืองแรกพระคริสต์ทรงสอนให้ผู้น�าชาวยิวเห็นถึงความส�าคัญ

ของการเชื่อฟัง ส่วนอีกเร่ืองนั้นพระองค์ทรงช้ีให้เห็นถึงพระพรยิ่งใหญ่ท่ี 

พระเจ้าประทานให้แก่ชาวอิสราเอลและในเร่ืองเหล่านี้พระเจ้าทรงเรียกร้อง

ความเชื่อฟังจากพวกเขา พระองค์ทรงวางพระประสงค์อันมีสง่าราศีของ 

พระเจ้าต่อหน้าพวกเขาซึ่งจะส�าเร็จได้ด้วยการเช่ือฟัง พระองค์ทรงเปิดม่าน

อนาคตให้เห็นว่าการท�าให้พระประสงค์ของพระเจ้าล้มเหลวจะท�าให้ประชาชน

ท้ังประเทศต้องสูญเสียพระพรและน�าความพินาศมาสู่ตัวพวกเขาเอง {COL 

284.1} 
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 พระคริสต์ตรัสว่า “มีเจ้าของที่ดินคนหนึ่งท�าสวนองุ่นไว้ เขาท�ารั้ว 

ล้อมรอบ ขุดบ่อย�่าองุ่นในสวนนั้นและสร้างหอเฝ้าให้พวกชาวสวนเช่าแล้วก็

ไปต่างประเทศ” มัทธิว 21:33, 34 {COL 284.2} 

 ผู้เผยพระวจนะอิสยาห์บรรยายถึงลักษณะของสวนองุ่นนี้ไว้ว่า “ขอ

ให้ข้าพเจ้าร้องเพลงเพื่อสหายรักของข้าพเจ้า เป็นเพลงของสหายรักของ

ข้าพเจ้าเก่ียวกับสวนองุน่ของท่าน สหายรักของข้าพเจ้ามีสวนองุน่แปลงหนึง่

อยู่บนเนินเขาอันอุดมย่ิง ท่านขุดแล้วเก็บก้อนหินออกหมดและปลูกเถาองุ่น

อย่างดีไว้ ท่านสร้างหอเฝ้าอยูท่่ามกลางและสกดับ่อย�า่องุน่ไว้ในสวนนัน้ด้วย 

ท่านคาดหวังว่ามันจะเกิดผลองุ่นหวาน แต่มันกลับเกิดผลเปร้ียว” อิสยาห์ 

5:1-2 {COL 284.3} 

 ชาวสวนคนนี้เลือกที่ดินแปลงหนึ่งบนเนินเขา เขาขุดและสร้างรั้ว  

ปรับดิน พรวนดินและปลูกองุ่นพนัธุท์ีเ่ลอืกไว้ หวังว่าจะเก็บเก่ียวผลมากมาย  

เขาหวังว่าท่ีดินผืนนี้ซึ่งมีลักษณะโดดเด่นกว่าที่ดินว่างเปล่าผืนอ่ืนซึ่งไม่ได ้

ผ่านการพรวนไถจะให้เกียรติเขาโดยแสดงถึงผลของความเอาใจใส่ของเขา

และแรงที่ลงไปกับการเพาะปลูก เช่นเดียวกัน พระเจ้าทรงเลือกสรรชนชาติ

หนึ่งไว้เพื่อจะให้พระคริสต์เป็นผู้แนะน�าและอบรมสอน ผู้เผยพระวจนะกล่าว

ว่า “เพราะว่าสวนองุ่นของพระยาห์เวห์จอมทัพคือวงศ์วานอิสราเอลและคน 

ยูดาห์เป็นต้นไม้ที่พระองค์ทรงชื่นชอบ” อิสยาห์ 5:7 พระเจ้าประทานโอกาส

พิเศษและพระพรอันอุดมของพระองค์ให้แก่ชนชาตินี้ พระองค์ทรงเฝ้าดู 

ด้วยหวังว่าพวกเขาจะถวายเกียรติแด่พระองค์ด้วยการออกผลดี พวกเขาพึง 

ส�าแดงกฎเกณฑ์แห่งแผ่นดินของพระองค์ พวกเขาควรเป็นตวัแทนพระลักษณะ

ของพระเจ้าให้ชาวโลกประจักษ์ท่ามกลางโลกที่ล้มลงในบาปและชั่วร้ายนี้  

{COL 285.1} 

 ในฐานะสวนองุ่นของพระเจ้า พวกเขาควรออกผลที่แตกต่างจาก 

ชนชาติอื่นๆ ในโลกทั้งหลายที่ไม่เชื่อพระเจ้า คนต่างชาติที่กราบไหว้บูชารูป 

เคารพเหล่านีจ้มปลักอยูก่บัผลของความชัว่ พวกเขาปล่อยตวัไปอย่างไม่ยับย้ัง 

ชั่งใจกับความรุนแรงและอาชญากรรม ความโลภ การกดขี่และการประพฤต ิ

ชั่วร้ายท่ีสุด การบาปชั่ว ความเลวทรามและความทุกข์เวทนาเป็นผลของ 
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ต้นองุ่นท่ีไม่สัตย์ซื่อต้นนี้ ซึ่งเป็นผลที่แตกต่างไปอย่างสิ้นเชิงจากผลที่เกิด 

จากต้นซึ่งพระเจ้าทรงปลูกไว้ {COL 285.2} 

 เป็นสทิธพิเิศษของชนชาตยิวิท่ีได้เป็นตวัแทนพระลักษณะของพระเจ้า 

ตามท่ีทรงส�าแดงให้กับโมเสส เม่ือโมเสสอธิษฐานทูลขอให้ “ทรงส�าแดง 

พระสิริของพระองค์แก่ข้าพระองค์เถิด” พระเจ้าทรงสัญญาว่า “เราจะให ้

คุณความดีท้ังสิ้นของเราประจักษ์แจ้งต่อหน้าเจ้า” อพยพ 33:18, 19 และ  

“พระยาห์เวห์เสด็จผ่านไปข้างหน้าท่าน ตรัสว่า พระยาห์เวห์ พระยาห์เวห์  

เป็นพระเจ้าผู้เปี่ยมด้วยพระกรุณาและพระคุณ พระองค์กริ้วช้า ทรงบริบูรณ์

ด้วยความรักม่ันคงและความสตัย์จรงิ ผูท้รงส�าแดงความรักม่ันคงจนถงึพนัๆ 

ชั่วอายุคน ผู้ประทานอภัยการล่วงละเมิด การทรยศและบาป’” อพยพ 34: 

6, 7 นี่คือผลที่พระเจ้าทรงปรารถนาท่ีจะเห็นจากประชากรของพระองค์  

ด้วยอุปนิสัยท่ีบริสุทธิ์ การด�าเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ มีความเมตตาและความรัก 

ความกรุณาและความสงสารเห็นใจ พวกเขาจะต้องแสดงออกให้เห็นว่า  

“ธรรมบัญญตัขิองพระยาห์เวห์ดีพร้อมและฟ้ืนฟชูวีติ” สดุดี 19:7 {COL 285.3} 

 พระเจ้าทรงประสงค์ท่ีจะประทานพระพรอันไพบูลย์ให้คนทั้งหมด 

โดยผ่านประชาชาติยิว โดยทางชนชาติอิสราเอล พระองค์ทรงจัดเตรียมวิธี 

ท่ีจะส่องแสงสว่างของพระองค์ไปทั่วทั้งโลก ประชาชาติของโลกสูญเสีย 

ความรู้เร่ืองพระเจ้าไปด้วยการกระท�าท่ีเสื่อมทราม แต่กระนั้น ด้วยพระ 

เมตตาคณุของพระเจ้า พระองค์จงึไม่ทรงท�าลายพวกเขาให้พนิาศไป พระองค์

ทรงมุ่งหวังให้พวกเขามีโอกาสรู้จกักับพระองค์โดยผ่านคริสตจกัรของพระองค์ 

พระองค์ทรงจัดให้หลักการของพระองค์เปิดเผยผ่านประชากรของพระองค์

เพื่อเป็นวิธีที่จะน�าพระฉายาของพระเจ้ากลับคืนสู่มนุษย์ {COL 286.1} 

 เพือ่ให้บรรลุพระประสงค์นี ้พระเจ้าทรงเรียกอบัราฮมัออกมาจากญาต ิ

พี่น้องที่นับถือรูปเคารพและทรงเรียกให้เขาเข้าอาศัยอยู่ในแผ่นดินคานาอัน 

พระองค์ตรัสว่า “เราจะให้เจ้าเป็นชนชาติใหญ่ เราจะอวยพรเจ้า จะให้เจ้า 

มีชื่อเสียงใหญ่โต แล้วเจ้าจะเป็นพร” ปฐมกาล 12:2 {COL 286.2} 

 พงศ์พนัธุข์องอบัราฮมัคือยาโคบและคนรุ่นลูกรุ่นหลานได้ถกูน�าไปยงั

ประเทศอียิปต์เพื่อพวกเขาจะส�าแดงหลักการแห่งอาณาจักรของพระเจ้าใน 
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ขณะท่ีอยู่ท่ามกลางประชาชาติยิ่งใหญ่และชั่วช้านี้ ความซื่อสัตย์ของโยเซฟ

และการกระท�าอันยิ่งใหญ่ของเขาในการช่วยเหลือคนท้ังประเทศอียิปต์นั้น 

เป็นตัวแทนแสดงให้เห็นถึงชีวิตของพระคริสต์ โมเสสและอีกหลายคนเป็น

พยานให้กับพระเจ้าเช่นกัน {COL 286.3} 

 ด้วยการน�าชนชาติอิสราเอลออกมาจากประเทศอียิปต์ พระเจ้าทรง

ส�าแดงฤทธานุภาพและพระเมตตาของพระองค์อีกครั้งหนึ่ง การที่พระองค ์

ทรงกระท�าการอศัจรรย์เพือ่น�าพวกเขาออกจากความเป็นทาสและการปฏิบัติ

ต่อพวกเขาระหว่างท่ีเดินทางอยู่ในป่ากันดารนั้นไม่เพียงแต่เพื่อประโยชน์ 

ต่อคนเหล่านี้เท่านั้น หากแต่ยังเป็นบทเรียนเพื่อให้ชนชาติอื่นๆ เห็น  

พระเจ้าทรงส�าแดงพระองค์เองในฐานะพระเจ้าผู้อยู่เหนืออ�านาจและความ 

ยิ่งใหญ่ของมนุษย์ การอัศจรรย์และหมายส�าคัญต่างๆ ที่พระองค์ทรงกระท�า

เพื่อประชากรของพระองค์แสดงให้เห็นถึงฤทธานุภาพเหนือธรรมชาติและ

เหนอืบรรดาผูท้ีก่ราบไหว้บูชาธรรมชาต ิพระเจ้าทรงจดัการกับประเทศอยิีปต์

ที่เย่อหยิ่งอย่างไร พระองค์ก็จะจัดการกับโลกมนุษย์ในยุคสุดท้ายอย่างเดียว 

กัน พระองค์ย่ิงใหญ่ผูท้รงพระนามว่า “เราเป็น” ทรงไถ่ประชากรของพระองค์

ด้วยไฟและพายุ แผ่นดินไหวและความตาย พระองค์ทรงน�าพวกเขาออกจาก

ดินแดนแห่งการเป็นทาส พระองค์ทรงน�าพวกเขา “ตลอดถิ่นทุรกันดารใหญ่

น่ากลวัซึง่มีงแูมวเซาและแมงป่องและดินแห้งแล้งไม่มีน�า้” เฉลยธรรมบัญญตัิ 

8:15 พระองค์ประทาน “น�้าจากหินแข็ง” ทรงเล้ียงพวกเขาด้วย “อาหาร 

จากสวรรค์” สดุดี 78:24 โมเสสกล่าวว่า “เพราะว่าส่วนของพระยาห์เวห ์

คือประชากรของพระองค์ ยาโคบเป็นส่วนมรดกของพระองค์ พระองค์ทรง 

พบเขาในแผ่นดินทุรกันดารในที่ร้างเปล่าวังเวง พระองค์ทรงโอบล้อมเขา 

และทรงดูแลเขา ทรงรักษาเขาไว้ดังแก้วพระเนตรของพระองค์ เหมือน 

นกอินทรีท่ีกวนรังของมัน กระพือปีกเหนือลูกนกกางปีกออกรองรับลูกไว้ให้

เกาะอยู่บนปีก พระยาห์เวห์องค์เดียวทรงน�าเขา ไม่มีพระต่างด้าวองค์ใดอยู่

กับเขา” เฉลยธรรมบัญญัติ 32:9-12 ด้วยประการฉะนี้พระเจ้าทรงน�า 

พวกเขาออกมาหาพระองค์ เพื่อจะพักพิงอยู่ใต้ร่มเงาของพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่

สูงสุด {COL 286.4}
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 พระคริสต์ทรงเป็นผูน้�าของชนชาตอิสิราเอลระหว่างทีพ่วกเขาเร่ร่อน

อยู่ในถิ่นทุรกันดาร พระองค์ทรงน�าและแนะพวกเขาด้วยเสาเมฆในเวลา 

กลางวัน และเสาไฟในยามค�่าคืน พระองค์ทรงปกป้องพวกเขาให้พ้นจาก 

ภัยอันตรายต่างๆ ในป่ากันดาร พระองค์ทรงน�าพวกเขาไปยังแผ่นดินแห่ง 

ค�าสัญญา และในสายตาของบรรดาประชาชาติที่ต่างไม่ยอมรับพระเจ้า  

พระองค์ทรงสถาปนาอิสราเอลให้เป็นชนชาติท่ีเลือกสรรไว้ของพระองค์ นั่น

คือเป็นสวนองุ่นของพระยาห์เวห์ {COL 287.1} 

 พระองค์ประทานพระด�ารัสของพระเจ้าให้กับชนชาตินี้ พวกเขาถูก

ห้อมล้อมด้วยกฎบัญญัติของพระองค์ ซึ่งเป็นกฎเกณฑ์แห่งความจริงอัน 

นิรนัดร์ท่ียตุธิรรมและบรสุิทธิ ์การเชือ่ฟังกฎเกณฑ์เหล่านีจ้ะปกป้องพวกเขา 

เพือ่ไม่ให้พวกเขาท�าลายตวัเองด้วยการกระท�าบาป พระเจ้าทรงตัง้พระวหิาร

บริสุทธิ์ของพระองค์ท่ามกลางแผ่นดินของพวกเขาด่ังการตั้งหอคอยไว้ใน 

สวนองุ่น {COL 287.2} 

 พระคริสต์ทรงเป็นครูของพวกเขา พระองค์ทรงอยู่ร่วมกับพวกเขา

ขณะที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารฉันใด พระองค์ยังจะทรงท�าหน้าท่ีเป็นครูและผู้น�า

ทางของพวกเขาฉันนั้น ในพลับพลาและวิหาร พระสิริของพระองค์สถิตอยู่

เหนือพระท่ีน่ังกรุณา พระองค์ทรงส�าแดงความรักที่มีอยู่อย่างมากมายและ

ความอดทนนานของพระองค์ให้เห็นเพื่อพวกเขาทุกคนเสมอ {COL 288.1} 

 พระเจ้าทรงประสงค์ให้อิสราเอลประชากรของพระองค์ถวายการ

สรรเสริญและถวายเกียรติแด่พระองค์ พระองค์ทรงมอบของประทานที่มี

ประโยชน์ฝ่ายจิตวิญญาณให้ทุกอย่าง สิ่งดีงามอันใดท่ีจะช่วยในการพัฒนา

อุปนิสัยเพื่อให้เป็นผู้แทนของพระองค์ได้นั้น พระยาห์เวห์ไม่เคยเก็บสิ่งนั้นไว้

เลย {COL 288.2}

 การเชื่อฟังพระบัญญัติของพระเจ้าจะท�าให้พวกเขาเจริญรุ่งเรืองจน

เป็นทีป่ระหลาดใจต่อประชาชาตขิองโลก พระเจ้าผูป้ระทานปัญญาและทักษะ

ในการท�างานที่ต้องท�าอย่างฉลาดหลักแหลม จะทรงท�าหน้าท่ีเป็นครูสอน 

พวกเขาไปอย่างต่อเนือ่งและจะทรงท�าให้พวกเขาได้รับเกียรตแิละให้สงูส่งขึน้

โดยการเชื่อฟังพระบัญญัติของพระองค์ หากเชื่อฟัง พวกเขาจะได้รับการ
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ปกป้องจากโรคต่างๆ ที่เกิดกับชนชาติอื่นๆ และจะได้รับพระพรของการมี 

สติปัญญาอันเป็นเลิศ พระสิริของพระเจ้า พระรัศมีภาพและอ�านาจของ 

พระองค์จะทรงส�าแดงให้ปรากฏในความเจริญรุ่งเรืองของพวกเขา พวกเขา 

จะเป็นอาณาจักรปุโรหิตและเป็นเจ้านาย พระเจ้าจะทรงอ�านวยให้พวกเขา 

มีคุณสมบัติพิเศษที่จะเป็นชนชาติยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก {COL 288.3}

 ด้วยวิธีที่แน่ชัด พระคริสต์ทรงเปิดเผยพระประสงค์ของพระเจ้าผ่าน

ทางโมเสสและเงื่อนไขชัดเจนที่จะให้พวกเขาม่ังค่ังรุ่งเรือง พระองค์ตรัสว่า 

“เพราะว่าท่านเป็นชนชาติบริสุทธิ์ส�าหรับพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่าน พระ

ยาห์เวห์พระเจ้าของท่านทรงเลือกท่านออกจากชนชาตท้ัิงส้ินทีอ่ยูบ่นพืน้โลก...

ฉะนั้นจงทราบเถิดว่า พระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านเป็นพระเจ้า เป็นพระเจ้า

ซื่อสัตย์ผู้ทรงรักษาพันธสัญญาและความรักม่ันคงต่อบรรดาผู้ที่รักพระองค์

และรกัษาบญัญตัขิองพระองค์ถงึพนัชัว่อายุคน…ดังนัน้พวกท่านจงระวงัทีจ่ะ

ท�าตามบัญญัติ กฎเกณฑ์และกฎหมายซึ่งข้าพเจ้าได้บัญชาท่านในวันนี้ และ

เพราะท่านทัง้หลายเชือ่ฟังกฎหมายเหล่านี ้โดยรักษาและท�าตาม พระยาห์เวห์

พระเจ้าของท่านจะทรงรักษาพันธสัญญาและความรักม่ันคงกับท่าน ซึ่งทรง

ปฏิญาณไว้กับบรรพบุรุษของท่าน พระองค์จะทรงรักท่าน ทรงอวยพระพร

ท่านและทรงท�าให้ท่านทวีจ�านวนขึ้น พระองค์จะทรงอวยพรผลแห่งครรภ ์

ของท่านและผลแห่งพื้นดินของท่าน ข้าว เหล้าองุ่นใหม่และน�้ามันของท่าน 

ทรงให้ลูกโคและลูกแพะแกะของท่านทวีขึ้นบนแผ่นดินซึ่งทรงปฏิญาณแก่

บรรพบุรุษของท่านว่าจะประทานแก่ท่าน...และพระยาห์เวห์จะทรงเอาความ

เจบ็ไข้ไปจากพวกเท่านและจะไม่ทรงให้โรคร้ายอย่างในอยีปิต์ซึง่ท่านรูจ้กันัน้

เกิดกับท่าน” เฉลยธรรมบัญญัติ 7:6, 9, 11-15 {COL 288.4} 

 ถ้าพวกเขายินดีประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค์ พระเจ้าทรง

สัญญาท่ีจะประทานธัญญาหารอย่างดีและน�้าผึ้งท่ีไหลออกมาจากศิลาให้แก่

พวกเขาและพระองค์จะทรงท�าให้พวกเขาพงึพอใจด้วยชีวติยืนยาว และส�าแดง

ความรอดให้พวกเขาเห็น {COL 289.1} 

 อาดัมและเอวาสูญเสียสวนเอเดนไปโดยการไม่เชื่อฟัง และเพราะ 

บาป ทั่วท้ังโลกจึงถูกสาปแช่ง แต่หากประชากรของพระเจ้าปฏิบัติตามค�า 
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สั่งสอนของพระองค์ แผ่นดินของพวกเขาก็จะได้รับการฟื้นฟูให้คืนสู่สภาพ 

อันอุดมสมบูรณ์และสวยงามอีกครั้งหนึ่ง พระเจ้าเองจะทรงสอนวิธีเพาะปลูก

บนผืนดิน และพวกเขาก็จะร่วมมือกับพระเจ้าในการปรับธรรมชาติให้เข้าสู่

ภาวะเดิม และโดยการควบคุมดูแลของพระเจ้า แผ่นดินท้ังหมดของเขาก็จะ

ได้เป็นบทเรียนแห่งความจริงฝ่ายจิตวิญญาณแก่ผู้อ่ืน เม่ือเช่ือฟังกฎเกณฑ์

ทางธรรมชาติ ผืนดินของโลกนี้จะผลิตผลอันมีค่ามหาศาล ขณะเดียวกันเมื่อ

คนเหล่านี้เชื่อปฏิบัติตามบัญญัติแห่งศีลธรรมของพระเจ้าแล้ว จิตใจของ 

พวกเขาก็จะสะท้อนความบริสุทธิ์แห่งพระอุปนิสัยของพระเจ้าออกมา แม ้

คนต่างชาติก็จะเห็นความแตกต่างและยอมรับว่าบรรดาผู้รับใช้และนมัสการ

พระเจ้าผู้ทรงพระชนม์จะเหนือกว่าคนอื่นใด {COL 289.2} 

 โมเสสกล่าวว่า “ดูซิ ข้าพเจ้าได้ส่ังสอนกฎเกณฑ์และกฎหมายแก ่

พวกท่าน ดังที่พระยาห์เวห์พระเจ้าของข้าพเจ้าทรงบัญชาข้าพเจ้าให้ท่านท�า

ตามในแผ่นดินซึ่งท่านก�าลังจะเข้ายึดครอง จงรักษาและท�าตามกฎเหล่านั้น 

เพราะการกระท�าอย่างนัน้จะแสดงถงึสตปัิญญาและความเข้าใจของพวกท่าน

ต่อหน้าชนชาติทั้งหลาย เม่ือคนเหล่านั้นได้ยินถึงกฎเกณฑ์เหล่านี้แล้ว เขา 

จะกล่าวว่า ‘แท้จริงชนชาติใหญ่นี้เป็นประชาชนที่มีปัญญาและมีความเข้าใจ’ 

เพราะมีชนชาติใหญ่ชาติใดเล่าที่มีพระเจ้าอยู่ใกล้ตน ดังพระยาห์เวห์พระเจ้า

ของเราสถิตใกล้เราในทุกสิ่งท่ีเราร้องทูลต่อพระองค์ และมีชนชาติใหญ่ชาต ิ

ใดเล่าซึ่งมีกฎเกณฑ์และกฎหมายอันชอบธรรมดังธรรมบัญญัตินี้ซึ่งข้าพเจ้า

ได้ตั้งไว้ต่อหน้าพวกท่านในวันนี้” เฉลยธรรมบัญญัติ 4:5-8 {COL 289.3} 

 พงศ์พันธุ์อิสราเอลจะต้องเข้าครอบครองพื้นที่ทั้งหมดตามท่ีพระเจ้า

ทรงก�าหนดไว้ บรรดาประชาชาตท่ีิปฏิเสธการนมัสการและการรบัใช้พระเจ้า

องค์เที่ยงแท้ต้องถูกขับไล่ออกไป แต่ตามพระประสงค์ของพระเจ้า ชนชาติ

อิสราเอลจะส�าแดงพระลักษณะของพระองค์เพื่อน�าคนเหล่านั้นเข้ามาหา

พระองค์ ค�าเชิญชวนของข่าวประเสริฐจะต้องประกาศออกไปให้แก่ชาวโลก 

โดยค�าสอนเร่ืองพธิถีวายบูชา พระคริสต์จะได้รบัการยกขึน้ต่อหน้าประชาชาติ

ทั้งหลายและทุกคนที่มองไปยังพระองค์จะมีชีวิต ทุกคนที่เหมือนนางราหับ 

ชาวคานาอัน และนางรูธชาวโมอับ จะหันออกไปจากการกราบไหว้บูชา 
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รูปเคารพเพือ่มานมัสการพระเจ้าองค์เทีย่งแท้ พวกเขาจะเข้าร่วมกับประชากร

ของพระองค์ท่ีเลอืกสรรไว้แล้ว และเม่ือจ�านวนประชากรอิสราเอลเพิม่มากขึน้

พรมแดนของประเทศของเขาก็จะขยายมากขึ้นจนในที่สุดอาณาจักรของ 

พวกเขาจะครอบคลุมทั่วทั้งโลก {COL 290.1} 

 พระเจ้าทรงปรารถนาให้ทกุชนชาตมิาอยูภ่ายใต้การปกครองอนัเป่ียม

ด้วยพระเมตตาคุณของพระองค์ พระองค์ทรงประสงค์ให้โลกนี้เต็มไปด้วย 

ความสุขและสันติภาพ พระองค์ทรงสร้างมนุษย์เพื่อให้มีความสุขและ 

ทรงประสงค์ให้จิตใจมนุษย์มีสันติสุขของสวรรค์ พระองค์ทรงปรารถนาให้

ครอบครัวเบ้ืองล่างเป็นสัญลักษณ์ของครอบครัวอันย่ิงใหญ่เบ้ืองบน {COL 

290.2} 

 แต่ชนชาตอิสิราเอลไม่ได้ท�าให้แผนการของพระเจ้าส�าเรจ็ พระยาห์เวห์

ตรัสว่า  “แต่เราได้ปลูกเจ้าไว้เป็นเถาองุ่นอย่างดี เป็นพันธุ์แท้ทั้งนั้น แล้ว 

ท�าไมเจ้าเสื่อมทรามลงจนกลายพันธุ์ไปได้” เยเรมีย์ 2:21  “อิสราเอลเป็น 

เถาองุ่นงอกงามที่เกิดผลอุดม ยิ่งเกิดผลมากขึ้นเท่าใด ย่ิงสร้างแท่นบูชา 

มากข้ึนเท่านั้น” โฮเชยา 10:1 “บัดนี้ ชาวเยรูซาเล็มและคนยูดาห์เอ๋ย จง 

ตัดสินระหว่างเรากับสวนองุ่นของเรา มีอะไรที่จะท�าได้อีกเพื่อสวนองุ่นของ 

เรา ซึ่งเรายังไม่ได้ท�าให้ เมื่อเราคาดหวังว่ามันจะเกิดผลองุ่นหวาน ท�าไมมัน

จึงเกิดผลเปร้ียว บัดนี้เราจะบอกเจ้าทั้งหลายว่า เราจะท�าอะไรกับสวนองุ่น 

ของเรา เราจะร้ือร้ัวก้ันของมันออก แล้วมันก็จะถูกท�าลาย เราจะพังก�าแพง

ของมันลง แล้วมันก็จะถูกเหยียบย�่า เราจะท�าให้มันเป็นที่ร้าง จะไม่มีใครลิด

แขนงหรือพรวนดิน หนามย่อยหนามใหญ่ก็จะงอกขึ้น และเราจะบัญชาเมฆ

ไม่ให้โปรยฝนรดมัน เพราะ…พระองค์ทรงคาดหวังความยุติธรรม แต่ ดูซิ  

มีการนองเลือด ทรงคาดหวังความชอบธรรม แต่ ดูซิ มีเสียงร้องให้ช่วย”  

อิสยาห์ 5:3-7 {COL 290.3} 

 พระเจ้าทรงน�าผลแห่งความไม่ซือ่สัตย์ตัง้ไว้ต่อหน้าพวกเขาผ่านทาง

โมเสส เม่ือพวกเขาปฏิเสธที่จะรักษาพันธสัญญาของพระองค์ พวกเขาตัด 

ตวัเองขาดจากชวีติของพระเจ้าและพระพรของพระองค์ก็หล่ังลงมายังพวกเขา

ไม่ได้ โมเสสกล่าวว่า “ท่านจงระวังตัว เกรงว่าจะลืมพระยาห์เวห์พระเจ้า 
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ของท่าน โดยไม่รักษาพระบัญญัติกฎหมายและกฎเกณฑ์ของพระองค์ ซึ่ง

ข้าพเจ้าบัญชาท่านในวนันี ้เกรงว่าเม่ือท่านได้รบัประทานจนอ่ิม ได้สร้างบ้าน

ดีๆ และได้อาศัยอยู่ในนั้น และเม่ือฝูงโคและฝูงแพะแกะของท่านทวีจ�านวน 

ขึ้น เงินทองของท่านทวีมากข้ึนและทุกสิ่งที่ท่านมีอยู่ก็ทวีขึ้น แล้วใจของ 

ท่านจะผยองขึ้นและลืมพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่าน... จะนึกในใจว่า ก�าลัง

และเร่ียวแรงของข้าน�าทรัพย์มีค่านีม้าให้ข้า…ถ้าท่านลืมพระยาห์เวห์พระเจ้า

ของท่านและไปติดตามพระอื่นและปรนนิบัตินมัสการพระเหล่านั้น ข้าพเจ้า 

ขอยนืยนัต่อท่านในวันนีว่้า ท่านจะต้องพนิาศแน่นอนเช่นเดียวกบัประชาชาติ

ซึ่งพระยาห์เวห์ทรงท�าให้พินาศไปต่อหน้าพวกท่าน ท่านทั้งหลายจะพินาศ

อย่างน้ันแหละ เพราะท่านไม่เชื่อฟังพระสุรเสียงของพระยาห์เวห์พระเจ้า 

ของท่าน” เฉลยธรรมบัญญัติ 8:11-14, 17, 19, 20 {COL 291.1}

 แต่ชาวยิวไม่สนใจค�าเตือนนี้ พวกเขาลืมพระเจ้าและมองข้ามสิทธิ

พเิศษและสงูส่งของตนเองในฐานะผูแ้ทนของพระองค์ไป พระพรทีพ่วกเขาได้

รับมานั้นไม่ได้น�าไปให้เป็นพรเพื่อแบ่งปันแก่ชาวโลก พวกเขาใช้ทุกสิ่งท่ี 

เอื้อประโยชน์เพื่อสร้างเกียรติยศให้แก่ตนเอง พวกเขาปล้นการรับใช้พระเจ้า

ท่ีพระองค์ทรงเรียกร้องจากพวกเขา และพวกเขาแย่งชิงค�าแนะน�าและแบบ

อย่างอันบริสุทธิ์ของพระศาสนาไปจากเพื่อนมนุษย์ พวกเขาท�าบาปช่ัวตาม 

ที่จิตใจคิดค�านึงทุกอย่างเหมือนกับชาวโลกก่อนยุคน�้าท่วม เหตุฉะนั้นพวก 

เขาจึงท�าให้สิ่งบริสุทธิ์เป็นมลทินไปด้วยการพูดว่า “นี่เป็นพระวิหารของพระ

ยาห์เวห์ พระวิหารของพระยาห์เวห์ พระวิหารของพระยาห์เวห”์ เยเรมีย์  

7:4 แต่ในขณะเดียวกันพวกเขากลับบิดเบือนพระลักษณะของพระเจ้า ท�าให้

พระนามของพระองค์เสื่อมเสียและท�าให้พระวิหารของพระองค์เป็นมลทินไป 

{COL 291.2}

 คนสวนท่ีพระเจ้าทรงมอบหมายให้ดูแลสวนองุ่นของพระเจ้านั้น ไม่

ได้ท�าตามหน้าที่ของตนอย่างซื่อสัตย์ บรรดาปุโรหิตและธรรมาจารย์ไม่ได้ท�า

ตนเป็นครูผู้สอนท่ีดีของประชาชน พวกเขาไม่ได้เชิดชูคุณความดีและพระ

กรุณาของพระเจ้าไว้อยู่เบื้องหน้าตนเองรวมทั้งความรักและการปรนนิบัติรับ

ใช้ตามท่ีพระองค์ทรงก�าหนด ชาวสวนเหล่านี้มุ่งหวังเพียงเพื่อสร้างเกียรต ิ
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ให้แก่ตนเอง คนเหล่านี้หวังจะได้ผลจากสวนองุ่น พวกเขาลงแรงก็เพื่อ 

ดึงดูดให้ผู้อื่นสนใจและเคารพยกย่องตัวพวกเขาเอง {COL 292.1} 

 ความผิดของผู้น�าชนชาติอิสราเอลเหล่านี้จะไม่เหมือนความผิดของ

คนบาปทั่วไป บุคคลเหล่านี้ยืนอยู่ภายใต้ภาระผูกพันอันส�าคัญยิ่งต่อพระเจ้า 

พวกเขาปฏิญาณตนว่าจะสั่งสอนสิ่งที่ “พระเจ้าตรัสว่า” และจะด�าเนินชีวิต 

ด้วยการเชื่อฟังพระเจ้าอย่างเคร่งครัด แต่แทนที่จะปฏิบัติตัวเช่นนี้ พวกเขา

กลับบิดเบือนพระวจนะของพระเจ้า พวกเขาจัดวางภาระหนักไว้บนมนุษย์ 

และบังคับให้ผูอ้ืน่ปฏิบัตติามพธิกีรรมต่างๆ ในทุกย่างก้าวของชีวิต ประชาชน

มีชีวิตที่ไร้ความสงบ เพราะคนเหล่านั้นปฏิบัติตามค�าสั่งสอนอันเคร่งครัด 

ของพวกอาจารย์ไม่ได้ พวกเขามองเห็นว่าเป็นไปไม่ได้ท่ีจะปฏิบัตติามบัญญตั ิ

ท่ีมนุษย์ตราขึ้น พวกเขาจึงไม่ใส่ใจในพระบัญญัติของพระเจ้าด้วยเช่นกัน  

{COL 292.2} 

 พระยาห์เวห์ทรงสอนประชากรของพระองค์ว่า พระองค์ทรงเป็น

เจ้าของสวนองุ่นและทุกสิ่งที่ประทานให้นั้นฝากไว้เพื่อให้น�าไปใช้ในกิจการ 

ของพระองค์ แต่ปุโรหิตและอาจารย์ทั้งหลายไม่ได้ปฏิบัติหน้าท่ีอันศักด์ิสิทธิ ์

ทีไ่ด้รับมอบหมายให้สมกับทีเ่ป็นสมบัตขิองพระเจ้า พวกเขาก�าลังปล้นทรัพย์

สมบัตแิละสิง่ของท้ังหลายทีพ่ระองค์ทรงมอบให้พวกเขาดูแลเพือ่ความก้าวหน้า

ในพระราชกิจของพระองค์ ความโลภและความเห็นแก่ตัวของพวกเขาท�าให้

แม้แต่ชนต่างชาติก็รังเกียจ ด้วยเหตุนี้คนต่างชาติจึงมองพระลักษณะของ

พระเจ้าและพระบัญญัติแห่งแผ่นดินของพระองค์ผิดไป {COL 292.3} 

 ด้วยหวัใจของบิดาคนหนึง่ พระเจ้าทรงอดทนต่อประชากรของพระองค์ 

พระองค์ทรงอ้อนวอนพวกเขาด้วยพระกรุณาที่ประทานให้และพระกรุณา 

ทีถ่อนคืน พระองค์ทรงน�าบาปของพวกเขาตัง้ไว้ต่อหน้า และทรงรอคอยด้วย

ความอดทนให้พวกเขายอมรับ พระองค์ทรงส่งผู้ส่ือข่าวและผู้เผยพระวจนะ

มาอ้อนวอนคนเช่าสวนหลายคร้ัง แต่แทนทีพ่วกเขาจะต้อนรบัผูรั้บใช้ท่ีพระองค์

ส่งมา พวกเขากลับปฏิบัติต่อผู้รับใช้เหล่านี้เยี่ยงศัตรู คนเช่าสวนข่มเหงและ

ฆ่าพวกเขาเสียและเม่ือพระองค์ทรงส่งผู้สื่อข่าวมาอีก คนเหล่านี้ก็ได้รับการ

ปฏิบัตเิหมือนกับคนก่อน  ยิง่ไปกว่านัน้ชาวสวนกลับเพิม่ความเกลียดชงัมาก
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ยิ่งขึ้น  {COL 293.1} 

 ในที่สุด พระองค์ก็ทรงส่งพระบุตรของพระองค์ลงมาเอง ตรัสว่า  

“พวกเขาจะเคารพลูกของเรา” แต่การต่อต้านของพวกเขากลับท�าให้พวกเขา

มีเจตนาร้ายขึ้น จึงพูดระหว่างกันเองว่า “คนนี้แหละเป็นทายาท ฆ่าเขาเสีย 

แล้วเราก็จะได้มรดกของเขา” แล้วเราก็จะอยู่ในสวนนี้อย่างเป็นสุขไม่มีใคร 

มารบกวนอีกและเราจะท�าอย่างไรกับผลองุ่นในสวนก็ได้ มัทธิว 21:37, 38 

{COL 293.2} 

 ผู้น�าชาวยิวไม่รักพระเจ้า เพราะฉะนั้นพวกเขาจึงตัดตนเองขาดจาก

พระองค์และปฏิเสธข้อเสนอทุกประการเพื่อการปรองดอง พระคริสต์ผู้ทรง 

เป็นที่รักของพระเจ้าเสด็จมาเพื่อมายืนยันสิทธิในฐานะเจ้าของสวน แต่ผู้เช่า

สวนกลับดูถูกพระองค์ แล้วพูดว่า เราไม่ต้องการให้คนนี้มาปกครองเรา พวก

เขาอิจฉาพระลักษณะนิสัยอันดีงามของพระองค์ วิธีการสอนของพระองค์ดี

กว่าของพวกเขาและพวกเขาหวั่นเกรงในความส�าเร็จของพระองค์ พระองค์

ทรงโต้แย้งกับพวกเขา ทรงเปิดโปงความหน้าซื่อใจคดของพวกเขาและท�า 

ให้พวกเขาเห็นถึงผลลัพธ์ของการกระท�าของตนเอง สิ่งเหล่านี้ยิ่งเพิ่มความ

โกรธเคืองให้แก่พวกเขา ถ้อยค�าที่ต่อว่าสร้างความเจ็บแค้นที่พวกเขาไม่อาจ

นิ่งเงียบได้ พวกเขาเกลียดชังมาตรฐานแห่งความชอบธรรมอันสูงส่งของ 

พระคริสต์ท่ีทรงแสดงให้เห็นอยู่ตลอดเวลา พวกเขามองเห็นว่าค�าสอนของ

พระองค์ท�าให้ความเห็นแก่ตัวของเขาถูกเปิดโปงและด้วยเหตุนี้พวกเขาจึง 

มุ่งม่ันทีจ่ะสงัหารพระองค์ พวกเขาเกลียดชงัแบบอย่างความจรงิใจและความ

เคร่งครัดเอาจริงเอาจัง และจิตวิญญาณอันสูงส่งท่ีส�าแดงออกมาในทุกสิ่งที่

ทรงกระท�า ชีวิตทั้งชีวิตของพระองค์ต�าหนิความเห็นแก่ตัวของพวกเขา และ

เม่ือเวลาของการทดสอบคร้ังสดุท้ายมาถงึ การทดสอบท่ีหมายถงึการเชือ่ฟัง

ที่น�าไปสู่ชีวิตนิรันดร์หรือการไม่เชื่อฟังท่ีน�าไปสู่การตายนิรันดร์ พวกเขา 

ปฏิเสธองค์บริสุทธิ์แห่งอิสราเอล เม่ือถามให้เลือกระหว่างพระคริสต์กับ 

บารับบัส พวกเขาร้องว่า “จงปล่อยบารับบัสให้เรา” ลูกา 23:18 และเม่ือ 

ปีลาตถามว่า “ถ้าอย่างนั้นเราจะท�าอย่างไรกับเยซูที่เรียกว่าพระคริสต”์ พวก

เขาร้องอย่างโหดเหี้ยมว่า “ให้ตรึงท่ีกางเขน” มัทธิว 27:22 ปีลาตจึงถาม 
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พวกเขาว่า “จะให้เราตรึงกษัตริย์ของพวกท่านหรือ” พวกปุโรหิตและผู ้

ปกครองตอบว่า “เราไม่มีกษัตริย์อื่นนอกจากซีซาร์” ยอห์น 19:15 เม่ือ 

ปีลาตล้างมือต่อหน้าฝูงชนแล้ว จึงพูดว่า “เราไม่มีความผิดเรื่องความตาย 

ของคนน้ี พวกเจ้าต้องรับผิดชอบเอาเองเถิด” พวกปุโรหิตจึงร่วมกับฝูงชน 

ที่โฉดเขลาตะโกนด้วยความเคียดแค้นพยาบาทว่า “ให้ความผิดเรื่องความ 

ตายของเขาตกอยู่กับเราและลูกๆ ของเรา” มัทธิว 27:24, 25 {COL 293.3} 

 ด้วยเหตุนี้พวกผู้น�าชาวยิวเลือกทางของพวกเขาเอง การตัดสินใจ

ของพวกเขาบันทึกไว้ในหนงัสอืท่ียอห์นเหน็ในนมิิต เป็นหนงัสอืทีไ่ม่มีผูใ้ดเปิด

ได้ซ่ึงอยูใ่นพระหตัถ์ของพระองค์ผูป้ระทบัอยู่บนพระบัลลงัก์ ด้วยความอาฆาต 

การตัดสินใจของพวกเขาคร้ังนี้จะถูกเปิดเผยอยู่ต่อหน้าพวกเขาในวันท่ีสิงห์

แห่งเผ่ายูดาห์เปิดหนังสือเล่มนี้ {COL 294.1} 

 ชาวยิวยึดม่ันในแนวคดิว่าตนเป็นผูท่ี้สวรรค์โปรดปราน และพวกเขา

จะได้รับการเชิดชูว่าเป็นคริสตจักรของพระเจ้า พวกเขาเป็นพงศ์พันธุ์ของ 

อับราฮัม และมั่นใจในรากฐานแห่งความมั่งคั่งรุ่งเรืองของตน จนกล้าท้าทาย

ว่าแม้แต่โลกหรือสวรรค์ก็ไม่สามารถที่จะแย่งชิงสิทธิของพวกเขาไปได้ แต่ 

ด้วยชวีติแห่งความไม่ซือ่สัตย์ของพวกเขา พวกเขาก�าลงัเปิดทางให้แก่ค�าสาป

ของสวรรค์และการถูกตัดขาดจากพระเจ้า {COL 294.2} 

 ในอุปมาเรื่องสวนองุ่น หลังจากที่พระคริสต์เปิดเผยให้พวกปุโรหิต

เห็นความชั่วร้ายสุดยอดของตนแล้ว พระองค์จึงถามคนเหล่านั้นว่า “เพราะ

ฉะนั้นเม่ือเจ้าของสวนมา ท่านจะท�าอย่างไรกับพวกคนเช่าสวนนั้น” พวก

ปุโรหติเฝ้าฟังอปุมาของพระองค์ด้วยความสนใจมาตลอด จนไม่คาดคดิว่าเรือ่ง

น้ีจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับพวกตน จึงตอบไปพร้อมกันกับประชาชนอ่ืนๆ ว่า  

“ท่านจะฆ่าคนร้ายเหล่านั้นให้ตายอย่างทุกข์ทรมาน และจะให้สวนนั้นแก่คน

เช่าอื่นที่จะแบ่งพืชผลให้ตามฤดูกาล” มัทธิว 21:40, 41 {COL 294.3} 

 พวกเขาประกาศความวิบัติของตนออกไปโดยไม่รู้ตัว พระเยซูทรง

มองดูคนเหล่านัน้ และภายใต้สายพระเนตรทีค้่นดูนัน้ พวกเขาก็รูว่้าพระองค์

ทรงเห็นความลับในใจของตน ความเป็นพระเจ้าของพระองค์ส่องประกายให้

เห็นด้วยฤทธานุภาพอันไม่มีผิดพลาด พวกเขามองเห็นแล้วว่าคนเช่าสวน 
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ก็คือพวกตนนั่นเอง คนเหล่านั้นจึงพูดขึ้นมาอย่างไม่ตั้งใจว่า “อย่าให้เป็น 

อย่างนั้นเลย” ลูกา 20:16 {COL 295.1} 

 พระคริสต์จึงตรัสตอบพวกเขาอย่างเคร่งขรึมและเศร้าพระทัยว่า  

“ท่านทั้งหลายยังไม่ได้อ่านในพระคัมภีร์หรือ ท่ีว่าศิลาที่บรรดาช่างก่อสร้าง 

ทิ้งแล้ว กลับกลายเป็นศิลามุมเอก ส่ิงนี้เป็นมาจากองค์พระผู้เป็นเจ้า เป็น 

สิ่งอัศจรรย์ประจักษ์แก่ตาของเรา เพราะเหตุนี้เราบอกพวกท่านว่าแผ่นดิน 

ของพระเจ้าจะต้องเอาไปจากท่าน ยกให้แก่ชนชาติหนึ่งที่จะท�าให้เกิดผล 

สมกับแผ่นดินนั้น [ใครล้มทับศิลานี้ คนนั้นจะต้องแตกหักไป และศิลานั้นจะ

ตกทับใคร คนนั้นจะแหลกละเอียดไป]” มัทธิว 21:42-44 {COL 295.2} 

 พระคริสต์ทรงช่วยให้พวกเขาหลุดพ้นความวิบัติที่จะเกิดขึ้น หาก

ชนชาตยิวิยอมรับพระองค์ แต่ความอจิฉาและริษยาท�าให้พวกเขาไม่โอนอ่อน 

พวกเขามุ่งม่ันที่จะไม่ยอมรับพระเยซูแห่งเมืองนาซาเร็ธเป็นพระเมสสิยาห์ 

พวกเขาปฏิเสธความสว่างของโลก และด้วยเหตุนี้ชีวิตจึงตกอยู่ท่ามกลาง 

ความมืดมิดดุจความมืดยามเท่ียงคืน ความวิบัติท่ีถูกพยากรณ์ไว้ล่วงหน้า 

ได้ลงมายังชนชาติยิว กิเลศตัณหาอันร้ายกาจและการขาดความย้ังคิดของ

ตนเองน�าพาพวกเขาไปสู่หายนะ ด้วยความโกรธเคืองอย่างมืดบอดพวกเขา

ท�าลายซ่ึงกันและกัน การกบฏ ความเย่อหย่ิงและความด้ือด้านของพวกเขา

ท�าให้ผู้ครอบครองชาวโรมันโกรธเคือง กรุงเยรูซาเล็มถูกท�าลาย และวิหาร 

ก็เหลือแต่ซากปรักหักพังเหมือนทุ่งนาถูกไถ ลูกหลานจ�านวนมากของพงศ์

พันธุ์ยูดาห์ต้องตายอย่างน่าสะพรึงกลัว ผู้คนนับล้านถูกขายเป็นทาสให้กับ

ชาวต่างชาติ {COL 295.3} 

 ในฐานะชนชาติหนึ่ง ชาวยิวท�าให้น�้าพระทัยของพระเจ้าล้มเหลว  

และสวนองุ่นก็ถูกริบไปจากพวกเขา สิทธิพิเศษที่ใช้ไปในทางผิด ภาระ 

หน้าที่ที่พวกเขาดูหมิ่นดูแคลนถูกมอบให้แก่ผู้อื่นไป {COL 296.1}
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คริสตจักรในปัจจุบัน
 อุปมาเรื่องสวนองุ่นไม่ได้หมายถึงชนชาติยิวเท่านั้น อุปมานี้มี 

บทเรียนส�าหรับเราทั้งหลาย พระเจ้าทรงประสิทธิ์ประสาทสิทธิพิเศษและ

พระพรอันยิ่งใหญ่ให้แก่คริสตจักรในยุคของเรา และพระองค์ทรงประสงค์ที ่

จะรับผลตอบแทนกลับคืนพระองค์ {COL 296.2} 

 พระเจ้าทรงไถ่พวกเราด้วยค่าไถ่ราคาสูง โดยค่าไถ่อันมีค่าย่ิงใหญ ่

นี้เท่านั้นที่จะท�าให้พวกเราเข้าใจผลของการไถ่นี้ได้ ในโลกนี้อันเป็นโลกที่ 

ผนืดินได้รับความชุม่ชืน่จากน�า้พระเนตรและพระโลหติของพระบุตรของพระเจ้า 

จะต้องเกิดผลล�้าค่าแห่งสรวงสวรรค์ ความจริงแห่งพระวจนะของพระเจ้าจะ

ต้องได้รบัการเปิดเผยให้เหน็สง่าราศแีละคณุความดีเลศิในชวีติของประชากร

ของพระเจ้า พระลักษณะนิสัยและหลักการแห่งแผ่นดินของพระคริสต์จะต้อง

เปิดเผยให้เห็นผ่านคนของพระองค์ {COL 296.3}

 ซาตานหาทางต้านพระราชกิจของพระเจ้าและมันเร่งเร้าเสมอให้มนษุย์

ยอมรับหลักการของมัน มันท�าให้คนอื่นเห็นภาพประชากรที่เลือกสรรไว้ว่า

เป็นคนที่ถูกหลอก มันเป็นผู้กล่าวหาพี่น้องและอ�านาจแห่งการกล่าวหาของ

มันน�าไปใช้ในการต่อสู้กับบรรดาคนที่กระท�าการชอบธรรม พระเจ้าทรง

ปรารถนาทีจ่ะโต้ค�ากล่าวหาของมันผ่านประชากรของพระองค์ด้วยการแสดง

ผลแห่งความเชื่อฟังต่อหลักการที่ถูกต้อง {COL 296.4} 

 หลักการเหล่านี้จะต้องแสดงออกในชีวิตคริสเตียนของแต่ละคน ใน

ครอบครัว ในคริสตจักร และในสถาบันทุกแห่งที่พระเจ้าทรงสถาปนาขึ้นเพื่อ

รับใช้พระเจ้า ทุกคนเป็นเครื่องหมายแสดงถึงสิ่งที่จะท�าได้เพื่อชาวโลก พวก

เขาจะต้องเป็นแบบอย่างของอ�านาจแห่งข่าวประเสริฐ ทุกคนเป็นสื่อท�าให ้

พระประสงค์ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเพื่อมวลมนุษย์ส�าเร็จ {COL 296.5} 

 ผู้น�าชาวยิวมองด้วยความภาคภูมิใจในความโอ่อ่าตระการตาของ 

พระวิหาร และพิธีกรรมทางศาสนาอันงามสง่าของพวกตน แต่พวกเขาขาด 

ความยุติธรรม ความเมตตาและความรักของพระเจ้า ความสง่างามของ 

พระวิหาร พิธีกรรมอันสวยงามน�าพวกเขาเข้าหาพระเจ้าไม่ได้ พวกเขา 

ไม่ได้ถวายส่ิงเดียวท่ีมีคุณค่าในสายพระเนตรของพระองค์ พวกเขาไม่ได้น�า
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ความถ่อมตัวและจิตใจท่ีแตกสลายมาเป็นเครื่องบูชาถวายแด่พระองค์ เม่ือ

หลักการส�าคญัต่างๆ แห่งแผ่นดินของพระเจ้าสูญหายไปแล้ว พธิกีรรมกก็ลบั

กลายเป็นสิ่งทีฟุ่่มเฟือยและเกนิความจ�าเป็น เมือ่ใดที่ละเลยการสร้างอปุนสิัย 

เม่ือใดที่ขาดการเสริมสร้างจิตวิญญาณ เม่ือใดท่ีความเรียบง่ายและความ 

ดีงามในพระเจ้าสูญหายไป ก็จะท�าให้เกิดความทะนงตนและความช่ืนชอบ

โอ้อวดเรียกหาให้มีอาคารโบสถ์อลังการ การประดับประดาท่ีเลิศหรูและพิธี- 

กรรมที่ภูมิฐานงามสง่า ด้วยการกระท�าทั้งหมดนี้  พระเจ้าไม่ได้รับเกียรติยศ  

ศาสนาแบบสมัยนิยมอันประกอบด้วยพิธีกรรมต่างๆ การแสร้งแสดงออก 

และการโอ้อวดนั้น ไม่เป็นที่ยอมรับของพระองค์  พิธีกรรมเช่นนี้เรียกเชิญให้

ผู้สื่อข่าวแห่งสวรรค์ตอบสนองไม่ได้ {COL 297.1} 

 ในสายพระเนตรของพระเจ้า คริสตจักรมีคุณค่าย่ิง ทรงถือว่ามีค่า

ส�าหรับพระองค์ไม่ใช่เพราะความสวยงามภายนอก แต่เป็นเพราะความศรัทธา

ที่จริงใจ ซ่ึงเป็นส่ิงที่แยกคริสตจักรออกจากโลก พระองค์ทรงประมาณการ

เจริญเติบโตของสมาชิกในเร่ืองความรู้ของพระคริสต์ตามความก้าวหน้าด้าน

ประสบการณ์จิตวิญญาณ {COL 298.1} 

 พระเยซูทรงกระหายอยากที่จะได้รับผลแห่งความบริสุทธิ์และความ

ไม่เห็นแก่ตัวจากสวนองุ่นของพระองค์ พระองค์ทรงเฝ้ารอหาหลักการต่างๆ 

ของความรักและความดีงาม ไม่มีความงามของศิลปะชิ้นใดสามารถน�ามา

เปรียบเทียบได้กับอารมณ์และอุปนิสัยท่ีแสดงออกมาของบรรดาผู้แทนแห่ง

พระคริสต์ บรรยากาศของพระคุณที่ล้อมรอบจิตวิญญาณของผู้เชื่อและการ

ประกอบกิจของพระวญิญาณบริสทุธิเ์หนอืจติใจและความคดิของบรรดาผูเ้ช่ือ

เท่านัน้ทีท่�าให้พวกเขากลายเป็นกล่ินหอมทีน่�าไปสูช่วีติและท�าให้พระเจ้าทรง

อวยพรแก่การงานของพวกเขาได้ {COL 298.2} 

 ผู้เชื่อกลุ่มหนึ่งอาจเป็นคนยากจนท่ีสุดในประเทศนั้น แม้ไม่มีสิ่ง

ภายนอกกายท่ีสร้างความดึงดูดใจ แต่เม่ือสมาชิกเหล่านั้นมีหลักการแห่ง 

พระอปุนสิยัของพระคริสต์ครอบครองอยู่ พวกเขาก็จะมีความชืน่ชมยนิดีของ

พระองค์อยู่ในจิตใจ ทูตสวรรค์จะร่วมนมัสการกับพวกเขา ค�าสรรเสริญและ

การขอบพระคณุจากจติใจทีมี่ความส�านกึในคุณความดีจะข้ึนไปสูพ่ระเจ้าเป็น
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เครื่องบูชาอันหอมหวานแด่พระองค์ {COL 298.3}

 พระยาห์เวห์ทรงปรารถนาให้เรากล่าวถงึคณุงามความดีและประกาศ 

ถึงฤทธานุภาพของพระองค์ พระองค์ทรงได้รับเกียรติด้วยค�าสรรเสริญและ 

การโมทนาพระคุณ พระองค์ตรัสว่า “ผู้ถวายเครื่องบูชาคือการขอบพระคุณ 

ก็ให้เกียรติเรา” สดุดี 50:23 ขณะที่ชนชาติอิสราเอลเดินทางผ่านถิ่นทุร- 

กันดาร พวกเขาพากันสรรเสริญพระเจ้าด้วยเสียงเพลงศักด์ิสิทธิ์ พวกเขา 

น�าพระบัญญตัขิองพระเจ้าและพระสัญญาของพระองค์ร้อยเรียงเป็นบทเพลง 

และตลอดเวลาของการเดินทางประชาชนน�าบทเพลงเหล่านี้มาร้องเสมอ  

และเม่ืออยู่ในแผ่นดินคานาอันขณะท่ีคนทั้งหลายมาพร้อมกันเพื่อถวายงาน

ฉลองบูชาศักด์ิสิทธิ์ อันเนื่องมาจากพระราชกิจอันมหัศจรรย์ของพระเจ้า  

พวกเขาก็น�าบทเพลงเหล่านี้มาขับขานกันเพื่อถวายโมทนาขอบพระคุณแด่

พระนามของพระองค์ พระเจ้าทรงปรารถนาให้ตลอดชีวิตของประชากรของ

พระองค์เป็นชีวิตแห่งการสรรเสริญ ด้วยเหตุนี้ “พระมรรคาของพระองค์จะ 

เป็นท่ีรูจ้กัในแผ่นดินโลก” และ “ความช่วยกู้ของพระองค์จะเป็นท่ีทราบท่ามกลาง

ประชาชาติทั้งสิ้น” สดุดี 67:2 {COL 298.4}

 เวลานี้จะต้องเป็นเช่นนี้ ประชากรของโลกนี้ต่างพากันกราบบูชา 

พระเทียมเท็จ พวกเขาจะต้องหันออกไปจากการกราบไหว้ที่เทียมเท็จ ไม่ใช ่

ด้วยการฟังค�าติเตียนในเรื่องรูปเคารพของพวกเขา แต่ด้วยการมองเห็นสิ่งที ่

ดีกว่า คุณความดีของพระเจ้าจะต้องเป็นที่รู้จัก “พวกเจ้าเป็นสักขีพยานของ 

เรา เราคือพระเจ้า พระยาห์เวห์ตรัสดังนีแ้หละ” อสิยาห์ 43:12 {COL 299.1} 

 พระยาห์เวห์ทรงปรารถนาให้เราทั้งหลายเห็นคุณค่าของแผนการ 

อันยิ่งใหญ่แห่งการไถ่ให้รอด ทรงปรารถนาให้เราตระหนักถึงสิทธิพิเศษ 

อันสูงส่งของเราในฐานะบุตรของพระเจ้าและด�าเนินชีวิตอยู่เบ้ืองพระพักตร์

ของพระองค์ด้วยความเชื่อฟังและด้วยการโมทนาขอบพระคุณ พระองค์ทรง

ปรารถนาให้เรารับใช้พระองค์ทุกวนัด้วยชวีติใหม่และด้วยความปรีดา พระองค์

ทรงเฝ้ารอที่จะเห็นการส�านึกในพระคุณผุดขึ้นในจิตใจของเรา เพราะว่าชื่อ 

ของเราท้ังหลายถูกจดบันทึกไว้แล้วในหนังสือชีวิตของพระเมษโปดกและ 

เพราะเรามอบความวติกกงัวลทัง้หมดไว้กับพระองค์ผู้ทรงห่วงใยเรา พระองค์
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ทรงบอกให้เราชื่นชมยินดีเพราะเราเป็นมรดกของพระยาห์เวห์ เพราะความ

ชอบธรรมของพระคริสต์เป็นเสื้อคลุมสีขาวที่ห่อหุ้มบรรดาธรรมิกชนของ

พระองค์และเพราะเรามีพระพรแห่งความหวังใจอยู่ที่การเสด็จมาของพระผู้

ช่วยให้รอดในเร็ววันนี้ {COL 299.2} 

 การสรรเสริญพระเจ้าด้วยความเคารพยกย่องอย่างสิ้นสุดก�าลังและ

ด้วยความจริงใจเป็นการกระท�าที่มีค่าเท่ากับการอธิฐาน เราจะต้องแสดงให้

คนในโลกนี้และชาวสวรรค์ทั้งหมดเห็นว่าเรามีความส�านึกในความรักอัน

มหัศจรรย์ของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์ผู้ล้มลงในบาป เราหวังท่ีจะได้รับพระพร

มากมายและมากยิ่งขึ้นจากพระองค์ผู้ทรงไพบูลย์ ยิ่งไปกว่านั้น เราจ�าเป็น 

ต้องพูดถึงประสบการณ์อันมีคุณค่าที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราเอง ภายหลังการ

หล่ังลงมาเป็นพิเศษของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ความชื่นชมยินดีในพระเจ้า 

และความสามารถในการรับใช้พระองค์กจ็ะเพิม่ขึน้อย่างมากมายเม่ือเราทบทวน

ถึงคุณความดีของพระองค์และพระราชกิจอันมหัศจรรย์ของพระองค์ท่ีทรง

ประกอบกิจเพื่อบุตรทั้งหลายของพระองค์ {COL 299.3} 

 การฝึกฝนเช่นนี้ขับไล่อ�านาจของซาตานให้ถอยห่างไป เป็นการขับ

ไล่วิญญาณของการบ่นพมึพ�าและความขัดเคอืงใจและจอมล่อลวงจะสญูเสียที่

ม่ันของมันไป การฝึกฝนเช่นนี้จะปลูกฝังคุณลักษณะของอุปนิสัยที่จะท�าให้ 

ผู้มีชีวิตในโลกนี้เหมาะที่จะเข้าไปพ�านักอยู ่ในปราสาทแห่งเมืองสวรรค์  

{COL 300.1} 

 การเป็นพยานเช่นนี้จะมีอ�านาจจูงใจผู้อื่น ไม่มีวิธีการใดอีกแล้วท่ีจะ

น�ามาใช้เพื่อเอาชนะจิตวิญญาณทั้งหลายให้มาหาพระคริสต์ได้ดีเท่าวิธีนี้  

{COL 300.2} 

 เราทั้งหลายจะต้องสรรเสริญพระเจ้าด้วยการรับใช้ที่สัมผัสได้ ด้วย 

ส้ินสดุก�าลงัเพือ่ท�าให้พระนามของพระองค์ได้รับสง่าราศีให้มากยิง่ขึน้ พระเจ้า

ทรงมอบของประทานให้แก่เรา เพื่อเราจะน�าไปให้แก่ผู้อ่ืน และด้วยการกระ

ท�าเช่นนี้จะท�าให้คนท้ังหลายเห็นพระลักษณะนิสัยของพระองค์ ในระบบ

พิธีกรรมของชาวยิวนั้น ของถวายและเคร่ืองบูชาเป็นส่วนส�าคัญย่ิงในการ

นมัสการพระเจ้า ชนชาติอิสราเอลได้รับการส่ังสอนให้น�าทศางค์ [สิบลด]  
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จากรายได้ท้ังหมดของพวกเขาถวายเพือ่ใช้ในราชกิจของพระวหิาร นอกจาก

น้ีพวกเขายังต้องน�าเครื่องบูชาไถ่บาป เครื่องบูชาถวายด้วยใจสมัครและ 

เคร่ืองถวายบูชาขอบพระคุณมาด้วย สิ่งเหล่านี้เป็นวิธีค�้าจุนการประกาศ 

ข่าวประเสริฐของยุคสมัยนั้น พระเจ้าทรงหวังว่าจะได้รับจากเราไม่น้อย 

ไปกว่าท่ีพระองค์ทรงหวงัว่าจะได้รบัจากประชากรของพระองค์ในอดีต  ภารกจิ

ยิ่งใหญ่ในการน�าจิตวิญญาณให้รอดนั้นจะต้องด�าเนินต่อไป พระองค์ทรงจัด

เตรียมทศางค์รวมท้ังของถวายต่างๆ และเครื่องบูชาไว้เพื่อใช้ในภารกิจนี้  

ด้วยประการฉะนี้ พระองค์ทรงใช้วิธีนี้เก้ือหนุนการประกาศข่าวประเสริฐให้

ด�ารงต่อไป พระองค์ทรงจัดทศางค์เป็นของพระองค์และจะต้องถือว่าเป็น 

ส่วนท่ีบริสุทธิ์ที่ต้องเก็บรวบรวมไว้ในท้องพระคลังเพื่อให้เกิดประโยชน์แก ่

ราชกิจของพระองค์ พระองค์ยังทรงเรียกให้เราถวายเครื่องบูชาด้วยใจสมัคร

และเคร่ืองบูชาขอบพระคุณ ท้ังหมดนี้ก็เพื่ออุทิศไว้ใช้ในการประกาศข่าว

ประเสริฐไปทั่วทุกมุมโลก {COL 300.3} 

 การรับใช้น้ันรวมทั้งการรับใช้ส่วนตัวด้วย เราร่วมมือกับพระองค์ 

ด้วยการรับใช้เป็นการส่วนตัวเพื่อช่วยโลกนี้ให้รอด พระคริสต์ทรงมีพระมหา

บัญชาว่า “พวกท่านจงออกไปทั่วโลก ประกาศข่าวประเสริฐแก่มนุษย์ทุกคน”  

มาระโก 16:15 พระด�ารัสนี้ตรัสแก่ผู้ติดตามพระองค์ทุกคน ทุกคนที่ได้รับ 

การแต่งตั้งให้เข้ามีส่วนในชีวิตของพระคริสต์ก็ได้รับการแต่งตั้งให้รับภาระ 

ในการน�าความรอดไปสูเ่พือ่นมนษุย์ด้วย ใจของพวกเขาจะเต้นในจงัหวะเดียว

กับพระหทัยของพระครสิต์ ความรู้สกึท่ีพระองค์ทรงมีต่อจติวญิญาณท้ังหลาย

จะส�าแดงในตัวของเขาด้วยเช่นกัน ไม่ใช่ทุกคนจะมีความเหมาะสมกับการ

ท�างานในต�าแหน่งเดียวกันแต่มีหน้าที่และมีงานให้ทุกคนท�า {COL 300.4} 

 ในอดีต อับราฮัม อิสอัค ยาโคบ โมเสสผู้ซึ่งมีความถ่อมตนและ 

สตปัิญญา และโยซวูาผูซ้ึง่มีความสามารถหลายอย่างล้วนแล้วแต่ได้ชือ่ว่าเป็น

ผูรั้บใช้พระเจ้า ดนตรีของมิเรียม ความเข้มแขง็และเอาจริงเอาจงัของเดโบราห์ 

ความรักความกตัญณูของรูธ ความเชื่อฟังและความสัตย์ซื่อของซามูเอล  

ความเด็ดเด่ียวม่ันคงของเอลียาห์ ความสภุาพและอทิธพิลแห่งความสงบเสง่ียม

ของเอลีชา คนทั้งหมดนี้เป็นท่ีต้องการ บัดนี้ ทุกคนที่พระเจ้าทรงประสาท 
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พรให้แล้วนั้นจะต้องตอบสนองด้วยการลงมือรับใช้ ของประทานทุกอย่างที่

ทรงโปรดประทานให้นั้นจะต้องน�ามาเพื่อท�าให้อาณาจักรของพระองค์เจริญ

ก้าวหน้าและถวายพระสิริแด่พระนามของพระองค์ {COL 301.1} 

 ทกุคนท่ีรับพระคริสต์เป็นพระผูช่้วยให้รอดของตนจะต้องน�าความจรงิ

ของข่าวประเสริฐและฤทธิ์อ�านาจในการช่วยชีวิตแสดงออกมา พระเจ้าไม ่

ทรงเคยเรียกร้องสิ่งใดโดยที่ไม่ได้ทรงจัดเตรียมสิ่งที่จะช่วยให้สิ่งนั้นได้รับ 

ความส�าเร็จ โดยพระคุณของพระคริสต์ เราทั้งหลายท�าสิ่งท่ีพระเจ้าทรง 

ก�าหนดไว้ให้ส�าเร็จได้ทุกประการ ความม่ังคั่งไพบูลย์ของสวรรค์จะต้องเปิด

เผยผ่านประชากรของพระเจ้า พระคริสต์ตรัสว่า “พระบิดาของเราทรงได้รับ

พระเกียรติเพราะเหตุนี้ คือเม่ือพวกท่านเกิดผลมากและเป็นสาวกของเรา” 

ยอห์น 15:8 {COL 301.2} 

 พระเจ้าทรงถือว่าโลกท้ังใบเป็นสวนองุ่นของพระองค์ แม้ว่าขณะนี ้

จะอยู่ในมือของผู้ฉกชิง แต่โลกนี้เป็นของพระเจ้า ท้ังโดยการไถ่ไม่ย่ิงหย่อน 

ไปกว่าโดยการทรงสร้าง โลกก็ยังเป็นของพระองค์อยู่ดี พระคริสต์ทรงสละ

พระชนม์เพือ่โลกนี ้ “พระเจ้าทรงรักโลกดังนี ้คอืได้ประทานพระบุตรองค์เดียว

ของพระองค์” ยอห์น 3:16 จากของประทานช้ินเดียวนี้เองท่ีท�าให้ของ 

ประทานอื่นๆ ถูกมอบให้แก่มนุษย์ด้วย ในทุกวัน ทั่วท้ังโลกรับพระพรจาก

พระเจ้า น�้าฝนทุกหยด ล�าแสงทุกล�าสาดส่องลงเหนือเผ่าพันธุ ์มนุษย์ที่ 

ไม่เคยมีความรู้สึกส�านึกพระคุณ ใบไม้ทุกใบและดอกไม้ทุกดอก ผลหมาก- 

รากไม้ ต่างเป็นพยานให้เห็นถึงความอดทนนานและความรักอันย่ิงใหญ่ของ

พระเจ้า {COL 301.3} 

 แต่มีอะไรบ้างท่ีมนษุย์ถวายคืนให้แก่พระผูป้ระทานผูย่ิ้งใหญ่ มนษุย์

ปฏิบัติต่อค�ากล่าวอ้างในสิทธิของพระเจ้าอย่างไร มวลมนุษยชาติทั้งหลาย 

ต่างรับใช้ผู้ใดเล่า พวกเขารับใช้เงินทอง ความม่ังคั่ง ต�าแหน่งความสนุก- 

สนานในโลกเป็นเป้าหมายของพวกเขา ความร�า่รวยได้มาจากการปล้นสะดม 

ไม่ใช่เฉพาะจากมนุษย์เท่านั้นแต่จากพระเจ้าด้วย มนุษย์ใช้ของประทาน 

เหล่านี้เพื่อสนองตัณหาอย่างเห็นแก่ตัวของตนเอง ทุกสิ่งท่ีพวกเขาสามารถ

ไขว่คว้าหามาได้ก็เพื่อน�ามาสนองความโลภของตนเองและความหลงใหลใน
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ความสุขสบายที่เห็นแก่ตัว {COL 302.1}

 บาปของชาวโลกในทุกวันนี้เป็นบาปเดียวกันกับที่น�าหายนะมาสู่

ชนชาติอิสราเอล การไม่ส�านึกในพระคุณของพระเจ้า การละเลยโอกาสและ

พระพร การน�าของประทานต่างๆ ที่พระเจ้าประทานให้ไปใช้อย่างเห็นแก่ตัว 

ส่ิงต่างๆ เหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นบาปที่ประกอบกันขึ้นจนน�าพระพิโรธมายัง

ชนชาติอิสราเอลและเป็นบาปชนิดเดียวกันกับที่ก�าลังจะน�าหายนะมายังโลก

ในทุกวันนี้ {COL 302.2} 

 น�้าพระเนตรที่พระเยซูทรงหลั่ง ณ ภูเขามะกอกเทศขณะที่พระองค์

ทอดพระเนตรเมืองที่พระองค์ทรงเลือกสรรนั้นไม่ใช่น�้าพระเนตรเพื่อกรุง

เยรูซาเล็มเพียงแห่งเดียว ในชะตากรรมของกรุงเยรูซาเล็มนั้นพระองค์ทรง

เห็นถึงหายนะของโลกใบนี้ด้วย {COL 302.3} 

 “โอ เราอยากให้ตัวเจ้ารู้ในเวลานี้ว่าสิ่งใดสร้างสันติ แต่เดี๋ยวนี้สิ่งนั้น

ถูกซ่อนไว้จากตาของเจ้าแล้ว” ลูกา 19:42 {COL 302.4} 

 “ในเวลานี้” วันนั้นก�าลังใกล้ถึงวาระสิ้นสุดแล้ว ช่วงเวลาแห่งพระ 

กรุณาคุณและโอกาสท่ีเปิดไว้ก�าลังจะสิ้นสุดในอีกไม่ช้า เมฆหมอกแห่งการ 

แก้แค้นก�าลังก่อตัวขึ้น บรรดาคนที่ปฏิเสธพระคุณของพระเจ้าก�าลังมุ่งหน้า 

ไปสู่ความพินาศที่จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและไม่อาจกู้คืนได้ {COL 302.5} 

 แต่ถึงกระนั้นก็ตามโลกนี้ยังคงหลับใหลอยู่ ประชาชนไม่รู้ว่าเวลา 

นั้นก�าลังจะมาเยือนพวกเขาอยู่แล้ว {COL 302.6} 

 ในห้วงวิกฤตนี้ จะพบคริสตจักรของพระองค์ได้ที่ไหน สมาชิกของ 

ครสิตจกัรก้าวถงึมาตรฐานทีพ่ระเจ้าทรงก�าหนดไว้แล้วหรือไม่ พวกเขาท�าให้

พระมหาบัญชาส�าเร็จหรือไม่และเป็นผู้แทนพระลักษณะนิสัยของพระองค์ให้

แก่ชาวโลกหรือไม่ พวกเขาเร่งเร้าให้เพือ่นมนษุย์ด้วยกันสนใจข่าวสารค�าเตอืน

สุดท้ายแห่งพระเมตตาหรือไม่ {COL 302.7} 

 มนุษย์ก�าลังตกอยู่ในภัยอันตราย มวลชนก�าลังพินาศ แต่ผู้ที่อ้างว่า

ตนเป็นผู้ติดตามพระคริสต์มีน้อยคนนักท่ีรับภาระจิตวิญญาณเหล่านี้ ชะตา

ของโลกน้ีแขวนอยู่บนตาชั่ง แต่เร่ืองนี้แทบจะไม่ท�าให้แม้แต่ผู้ที่อ้างตัวว่า 

เป็นผู้เชื่อความจริงซึ่งแผ่ออกไปอย่างกว้างขวางเท่าที่เคยมอบให้แก่มนุษย์ 
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ผู้ต้องตายรูสึกสะทกสะท้านเลย พวกเขาขาดความรักนั้นที่ชักน�าพระคริสต ์

ให้ละทิง้ปราสาทแห่งสวรรค์และมารับธรรมชาติของมนษุย์เพือ่ให้มนษุย์สมัผสั

กับมนุษย์ และเพื่อน�ามนุษย์ให้เข้าหาพระเจ้า ภาวะก่ึงสลบและเป็นอัมพาต 

ที่ตกอยู่เหนือประชากรของพระเจ้าขัดขวางพวกเขาจากการเข้าใจถึงภาระ

หน้าที่ของเวลานี้ {COL 303.1} 

 เม่ือชนชาติอิสราเอลเข้าไปยังแผ่นดินคานาอันแล้ว พวกเขาไม่ได้

ท�าให้แผนการของพระเจ้าส�าเร็จโดยการยึดครองพื้นที่ทั้งหมด ภายหลังจาก

ยึดดินแดนเพียงบางส่วนได้แล้ว พวกเขาก็ปักหลักและช่ืนชมกับผลแห่ง 

ชัยชนะที่ได้รับ ความไม่เชื่อและรักความสุขสบายของพวกเขาท�าให้พวกเขา

รวมตัวกันครอบครองบางส่วนของดินแดนที่ยึดมาแล้ว แทนท่ีจะขยาย 

อาณาเขตโดยการเข้ายึดครองพื้นที่ใหม่ ด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงเริ่มเหินห่าง 

จากพระเจ้า ความล้มเหลวของพวกเขาในการท�าให้เป้าหมายของพระเจ้า

ส�าเร็จท�าให้พระองค์ไม่อาจท�าให้พระสัญญาแห่งพระพรของพระองค์ที่มีต่อ

พวกเขาส�าเร็จเช่นกัน คริสตจักรในทุกวันนี้ท�าสิ่งเดียวกันนี้ไม่ใช่หรือ ทั่วทั้ง

โลกต่างต้องการข่าวประเสริฐ แต่คริสเตียนกลับรวมตัวกันเพียงเพื่อชื่นชม 

กับอภิสิทธิ์ของข่าวประเสริฐ พวกเขามองไม่เห็นความจ�าเป็นที่จะไปบุกยึด

ครองพื้นที่ใหม่ และน�าข่าวสารแห่งความรอดไปสู่ดินแดนอันไกลโพ้น คน 

เหล่านี้ปฏิเสธที่จะท�าให้พระมหาบัญชาของพระคริสต์ที่ว่า “พวกท่านจงออก

ไปท่ัวโลก ประกาศข่าวประเสริฐแก่มนุษย์ทุกคน” ส�าเร็จ มาระโก 16:15  

พวกเขามีความผิดน้อยกว่าคริสตจักรของชาวยิวหรือไม่  {COL 303.2} 

 ชาวสวรรค์ในจักรวาลก�าลังตรวจสอบผู้ที่แสดงตนว่าเป็นผู้ติดตาม

พระคริสต์อยู่ แต่ความกระตือรือร้นอย่างเย็นชาและความพยายามอันอ่อน

เปลี้ยในการรับใช้พระราชกิจของพระเจ้าตราพวกเขาไว้ว่าเป็นคนไม่สัตย์ซื่อ 

หากพวกเขาท�างานอย่างดีที่สุดแล้ว การลงโทษจะไม่ตกอยู่กับพวกเขา ถ้า

หัวใจของพวกเขาอยู่กับงาน พวกเขาจะท�าได้มากกว่านี้ พวกเขารู้และชาว

โลกต่างก็รู้ดีว่าในระดับหนึ่งพวกเขาขาดวิญญาณของการละทิ้งตนเองและ

แบกกางเขน ในทะเบียนของสวรรค์ จะมีค�าว่า “ไม่ใช่ผู้ผลิต” แต่เป็น “ผู้ 

ผลาญท�าลาย” เขียนไว้ข้างชือ่ของคนมากมายเหล่านี ้คนมากมายท่ีรับพระนาม
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ของพระคริสต์ท�าให้พระสิริของพระองค์ถูกปกปิด ความงามของพระองค์ถูก

บดบังและพระเกียรติของพระองค์ถูกถอนไป {COL 303.3} 

 คนมากมายมีชือ่อยู่ในทะเบียนโบสถ์แต่ไม่อยู่ภายใต้การควบคมุของ

พระคริสต์ พวกเขาไม่ใส่ใจที่จะกระท�าตามค�าสั่งสอนหรือรับใช้ในพระราชกิจ

ของพระองค์ ดังนั้น พวกเขาจึงอยู่ภายใต้การควบคุมของศัตรู พวกเขา 

ไม่ได้ท�าสิ่งดีงามใดๆ เลย ดังนั้นพวกเขาท�าความเสียหายเหลือคณานับ  

เพราะอิทธิพลของพวกเขาไม่ใช่กล่ินหอมแห่งชีวิตที่น�าไปสู่ชีวิตแต่เป็นกล่ิน

แห่งความตายที่น�าไปสู่ความตาย {COL 304.1} 

 พระยาห์เวห์ตรัสว่า “เพราะสิ่งเหล่านี้เราจะไม่ลงโทษเขาหรือ”  

เยเรมีย์ 5:9 เนื่องจากชนชาติอิสราเอลพลาดที่จะท�าให้พระประสงค์ของ 

พระเจ้าส�าเร็จ พระองค์จึงทรงท้ิงพวกเขาไป และพระเจ้าจึงทรงเรียกผู้อ่ืน  

แต่หากพสิจูน์แล้วว่าคนเหล่านีไ้ม่สัตย์ซือ่เหมือนกนั พวกเขาจะไม่ถกูปฏิเสธ

เช่นเดียวกับที่ชนชาติอิสราเอลถูกปฏิเสธหรือ {COL 304.2}

 ในอุปมาเร่ืองสวนองุ่นนี้ พระคริสต์ทรงประกาศว่าคนดูแลสวนเป็น 

ผู้มีความผิด พวกเขาเป็นผู้ปฏิเสธที่จะคืนผลแห่งแผ่นดินแก่เจ้านายของตน 

ส�าหรบัประชาชาติยิวแล้วปุโรหติและอาจารย์ทีน่�าประชาชนไปในทางท่ีผดินัน้

เป็นผู้ที่ฉ้อโกงการรับใช้ที่พระเจ้าสมควรได้รับ พวกเขาเป็นผู้หันเหชนชาตินี้

ไปจากพระคริสต์ {COL 304.3}

 พระคริสต์น�าเสนอพระบัญญัติของพระเจ้าท่ีไม่เจือปนด้วยขนบ- 

ธรรมเนียมใดของมนุษย์ไว้เป็นมาตรฐานย่ิงใหญ่แห่งการเช่ือฟัง แต่เร่ืองนี ้

ปลกุความเป็นศตัรขูองพวกรับบี พวกเขายกชคู�าสอนของมนษุย์ขึน้อยูเ่หนอื

พระวจนะของพระเจ้า และหันเหประชาชนไปจากกฎเกณฑ์ของพระองค์  

พวกเขาไม่ยอมละทิ้งบัญญัติที่มนุษย์คิดขึ้นเพื่อหันมาเชื่อฟังข้อก�าหนดใน 

พระวจนะของพระเจ้า พวกเขาไม่ยอมสละความภาคภูมิใจในเหตุผลและ 

การยกย่องสรรเสริญของมนุษย์เพื่อเห็นแก่ความจริง เม่ือพระคริสต์เสด็จมา 

พระองค์น�าการเรียกร้องของพระเจ้ามาเสนอให้แก่ประชาชาตินี้ ปุโรหิตและ 

ผู้อาวุโสไม่ยอมให้พระองค์เข้ามาแทรกอยู่ระหว่างพวกเขากับประชาชน  

พวกเขาไม่ยอมรับค�าติและค�าเตือน และลงแรงผลักดันให้ประชาชนต่อต้าน
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และมุ่งท�าลายพระองค์ {COL 304.4} 

 ส�าหรับการปฏิเสธพระคริสต์และผลที่ได้รับตามมานั้นพวกเขาต้อง

รับผิดชอบ บาปของประเทศชาติและความพินาศของประชาชาติล้วนมาจาก

พวกผู้น�าศาสนาทั้งสิ้น {COL 305.1} 

 ในสมัยของเราอิทธิพลแบบเดียวกันนี้ยังคงด�าเนินอยู่มิใช่หรือ  

คนงานในสวนองุ่นของพระเจ้าจ�านวนมากก�าลังท�าตามแบบอย่างของผู้น�า 

ชาวยิวอยู่ใช่หรือไม่ ครูสอนศาสนาหันเหประชาชนไปจากข้อก�าหนดเรียบ 

ง่ายในพระวจนะของพระเจ้าไม่ใช่หรือ พวกเขาส่ังสอนคนเหล่านี้ให้ล่วง 

ละเมิดพระบัญญัติของพระเจ้าแทนท่ีจะสอนให้เชื่อฟังใช่หรือไม่ ค�าสอนจาก

ธรรมาสน์โบสถ์มากมายสอนว่าประชาชนไม่อยู่ภายใต้ข้อผูกมัดใดๆ ของ 

พระบัญญัติของพระเจ้าอีกแล้ว ขนบธรรมเนียมประเพณีและพิธีกรรมของ

มนุษย์กลับได้รับการยกย่อง ความเย่อหย่ิงและความพึงพอใจในตนเองอัน 

เกิดจากของประทานของพระเจ้าถูกเก็บถนอมไว้ ในขณะท่ีละเลยการอ้าง 

สิทธิของพระเจ้า {COL 305.2} 

 ในการปัดพระบัญญัติของพระเจ้าทิ้งไปนั้น มนุษย์หารู้ไม่ว่าพวกเขา

ก�าลังท�าอะไรอยู่ พระบัญญัติของพระเจ้าเป็นบันทึกพระลักษณะนิสัยของ

พระองค์ เป็นจุดรวมหลักการของอาณาจักรของพระองค์ ผู้ท่ีปฏิเสธที่จะ 

ยอมรบักฎเกณฑ์เหล่านีไ้ด้น�าตวัเองออกไปจากท่อพระพรของพระเจ้า {COL 

305.3}

 ความเป็นไปได้อันมีสง่าราศีที่จัดวางอยู่เบ้ืองหน้าคนอิสราเอลจะ 

เป็นจริงโดยผ่านทางการเชื่อฟังพระบัญญัติของพระเจ้าเท่านั้น สิ่งเดียวกันนี้ 

คืออุปนิสัยที่สูงส่ง พระพรที่ล้นเหลือ พระพรของความคิดจิตใจและร่างกาย 

พระพรของบ้านเรือนและไร่นา พระพรของชีวิตนี้และชีวิตหน้า พระพร 

ทั้งหมดนี้จะเป็นของเราได้โดยผ่านทางการเชื่อฟังเท่านั้น {COL 305.4}

 การเชื่อฟังพระบัญญัติของพระเจ้าเป็นเงื่อนไขของการบังเกิดผล 

ทั้งทางธรรมชาติและทางฝ่ายจิตวิญญาณ และเม่ือมนุษย์สอนเพื่อนมนุษย์ 

ด้วยกันให้ละทิง้พระบัญญตัขิองพระเจ้า พวกเขาก�าลังขดัขวางคนเหล่านัน้ใน 

การเกดิผลแห่งพระสริขิองพระองค์ พวกเขามีความผดิในข้อหาระงบัการถวาย
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คืนผลจากสวนองุ่นของพระยาห์เวห์ให้แก่พระองค์ {COL 305.5} 

 ส�าหรับเราท้ังหลายแล้ว พระเจ้าผู้ทรงเป็นเจ้านายทรงบัญชาให้ 

ผู้ส่ือข่าวของพระองค์มาถึงเรา พวกเขามาเพื่อเรียกให้เช่ือปฏิบัติตามพระ 

วจนะของพระเจ้าเหมือนที่พระเยซูคริสต์เคยกระท�ามาแล้ว พวกเขาอ้าง 

สิทธิในผลของสวนองุ่น เป็นผลแห่งความรักและความถ่อมตนและผลแห่ง 

การรับใช้ท่ีเกิดจากการละท้ิงตนเอง คนดูแลสวนองุ่นจ�านวนไม่น้อยเม่ือ 

ได้ยินค�าตักเตือนก็โกรธเช่นเดียวกับผู้น�าชาวยิวไม่ใช่หรือ เม่ือข้อก�าหนด 

ของพระบัญญัติของพระเจ้าถูกน�าเสนอไว้อยู่ต่อหน้าประชาชน อาจารย ์

เหล่านี้ไม่ใช่หรือที่เป็นผู้น�าคนท้ังหลายให้ปฏิเสธ เช่นนี้แหละที่พระเจ้าทรง

เรียกว่าเป็นผู้รับใช้ที่ไม่สัตย์ซื่อ {COL 306.1}

 พระวจนะของพระเจ้าที่มายังคนอิสราเอลโบราณกาลนั้นเป็น 

ค�าเตือนเคร่งขรึมที่มาถึงคริสตจักรและบรรดาผู้น�าในยุคปัจจุบัน พระเจ้า 

ตรัสถึงคนอิสราเอลว่า “ถึงเราจะเขียนธรรมบัญญัติไว้ให้สักหม่ืนข้อ เขาจะ

ถือว่าเป็นเพียงของแปลก” โฮเชยา 8:12 และส�าหรับพวกปุโรหิตและ 

อาจารย์ พระองค์ทรงประกาศว่า “ประชากรของเราถูกท�าลายเพราะขาดความ

รู้ เพราะเจ้าเองปฏิเสธความรู้ เราก็ปฏิเสธเจ้า…เพราะเจ้าลืมธรรมบัญญัติ 

แห่งพระเจ้าของเจ้า เราเองก็จะลืมพงศ์พันธุ์ของเจ้าด้วย” โฮเชยา 4:6  

{COL 306.2}

 เราจะปล่อยให้ค�าตักเตือนเหล่านี้ของพระเจ้าผ่านไปโดยไม่ใส่ใจ 

อย่างนั้นหรือ เราจะปล่อยให้โอกาสในการรับใช้ผ่านไปโดยไม่ปรับปรุงหรือ 

เราจะปล่อยให้การสบประมาทของโลก การเย่อหย่ิงในเหตผุล การเลยีนแบบ

ขนบธรรมเนยีมและประเพณขีองชาวโลกยดึเหนีย่วบรรดาผูที้บ่อกว่าตนเป็น

ผู้ติดตามพระคริสต์ไปจากการรับใช้พระองค์หรือ พวกเขาจะปฏิเสธพระค�า

ของพระเจ้าเหมือนเช่นผู้น�าชาวยิวปฏิเสธพระคริสต์หรือ ผลของบาปของ

ชนชาติอิสราเอลอยู่ตรงหน้าเราท้ังหลาย คริสตจักรในยุคปัจจุบันนี้จะรับค�า 

ตักเตือนนี้หรือไม่ {COL 306.3}

 “แต่ถ้าบางก่ิงถูกหักออกเสียแล้วและพระเจ้าทรงน�าท่านผู้เป็นก่ิง

มะกอกเทศป่ามาต่อก่ิงไว้แทนกิ่งเหล่านั้น เพื่อให้เข้าเป็นส่วนได้รับน�้าเลี้ยง
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จากรากต้นมะกอก ก็อย่าอวดดี... พวกเขาถูกหักออกก็เพราะเขาไม่เชื่อ แต่

ที่ท่านอยู่ได้ก็เพราะความเชื่อเท่านั้น อย่าเย่อหย่ิงไปเลย แต่จงเกรงกลัว 

เพราะว่าเม่ือพระองค์ไม่ได้ทรงหวงก่ิงเหล่านั้นท่ีเป็นก่ิงเดิม พระองค์ก็จะไม ่

ทรงหวงท่านเหมือนกัน” โรม 11:17-21 {COL 306.4}
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บทที่ 23 ไม่ได้สวมเสื้อส�าหรับงานเลี้ยง
อภิเษกสมรส
อ้างอิงจากมัทธิว 22:1-14

 อุปมาเรื่องการสวมเสื้อเข้าร่วมงานพิธีอภิเษกสมรสเปิดเผยเพื่อให้

เรารับบทเรียนส�าคัญของผลการกระท�าที่ติดตามมา พิธีสมรสนี้ท�าให้เราเห็น

ถึงความผูกพันระหว่างมนุษย์กับพระเจ้า เสื้อส�าหรับงานแต่งงานหมายถึง

อปุนสิยัทีท่กุคนจะต้องมีเพือ่ให้เหมาะสมทีจ่ะเป็นแขกส�าหรับพธิอีภิเษกสมรส 

{COL 307.1} 

 อุปมานี้มีความคล้ายคลึงกับอุปมาเร่ืองงานเล้ียงใหญ่ท่ีแสดงให้เห็น

ถึงค�าเชื้อเชิญของข่าวประเสริฐ การปฏิเสธข่าวประเสริฐของชาวยิวและการ

ทรงเรียกคนต่างชาติด้วยความเมตตา แต่ในส่วนของผู้ท่ีปฏิเสธค�าเชื้อเชิญ 

อุปมานี้เปิดเผยให้เห็นถึงการหม่ินประมาทที่ร้ายแรงและการลงโทษน่า 

สะพรึงกลัวท่ีรุนแรงย่ิงขึ้น ค�าเชื้อเชิญให้เข้าร่วมงานเลี้ยงเป็นค�าเชิญของ
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กษัตริย์ เป็นค�าเชิญที่ประกาศจากผู้ที่มีอ�านาจสั่งการ เป็นการให้เกียรติอย่าง

สูง แต่กระนั้นเกียรตินี้ไม่ได้รับการสนองด้วยส�านึกในพระคุณ พวกเขาหมิ่น

ราชอ�านาจของกษัตริย์ ในขณะที่ค�าเชิญของเจ้าบ้านถูกเพิกเฉย พระบัญชา

เชิญของกษัตริย์ต้องพบกับการลบหลู่และการเข่นฆ่า พวกเขาปฏิบัติกับคน

รับใช้ของพระองค์ด้วยความเหยียดหยามและใช้พวกเขาอย่างอาฆาตแค้น 

และสังหารพวกเขาเสีย  {COL 307.2} 

 เม่ือเจ้าบ้านเห็นว่าค�าเชิญถูกดูแคลน จึงประกาศห้ามทุกคนท่ี 

ปฏิเสธค�าเชิญล้ิมรสอาหารในงานเลี้ยงของท่าน แต่ส�าหรับผู้ท่ีกระท�าการดู

หม่ินกษตัริย์นัน้ พวกเขาไม่เพยีงถูกตดัขาดจากเบ้ืองพระพกัตร์และโต๊ะเสวย

ของพระองค์ แต่ยังได้รับพระบัญชาว่า “ให้กองทหารไปฆ่าฆาตกรเหล่านั้น 

และเผาเมืองของพวกเขา” มัทธิว 22:7 {COL 307.3} 

ในอุปมาทั้งสองนี้ งานเลี้ยงมีแขกรับเชิญ แต่อุปมาเรื่องที่สองแสดง

ให้เห็นว่าคนท่ีประสงค์เข้าร่วมงานเล้ียงจะต้องเตรียมตัวให้พร้อม ผู้ท่ีละเลย

ในการเตรียมตัวจะถูกโยนออกไปข้างนอก “กษัตริย์องค์นั้นเสด็จไปทอด

พระเนตรแขกทั้งหลาย ก็ทอดพระเนตรเห็นคนหนึ่งไม่ได้สวมเสื้อส�าหรบังาน

อภเิษกสมรส จงึตรสัถามว่า เพือ่นเอ๋ย ท�าไมท่านมาทีน่ีโ่ดยไม่สวมเสือ้ส�าหรับ

งานอภิเษกสมรส คนนั้นก็นิ่งอั้นอยู่พูดไม่ออก กษัตริย์จึงมีรับสั่งกับพวกคน

รับใช้ว่า จงมัดมือมัดเท้าคนนี้เอาไปโยนทิ้งบริเวณท่ีมืดข้างนอก ซึ่งเป็นท่ีมี

การร้องไห้ขบเขี้ยวเคี้ยวฟัน” มัทธิว 22:11-13 {COL 308.1} 

 สาวกของพระคริสต์เป็นผูน้�าค�าเชญิชวนเข้าร่วมงานเลีย้งไปประกาศ 

พระเป็นเจ้าของเราทรงบัญชาสาวกสบิสองคนออกไป และต่อมาทรงส่งไปอกี

เจ็ดสิบคน เพื่อประกาศว่าแผ่นดินของพระเจ้านั้นเข้ามาใกล้แล้ว และทรง 

เรียกให้มนุษย์กลับใจและเชื่อข่าวประเสริฐ แต่การทรงเรียกนั้นไม่ได้รับการ

ตอบสนอง ผู้ท่ีได้รับการเชิญให้เข้าร่วมงานเล้ียงนั้นไม่ได้มา ต่อมาจึงทรง

บัญชาให้ข้าราชการอื่นออกไปอีกครั้งประกาศว่า “นี่แนะ เราเตรียมงานเลี้ยง

ไว้แล้ว ทั้งวัวและลูกวัวอ้วนของเราก็ฆ่าไว้แล้ว ทุกอย่างก็เตรียมพร้อมแล้ว 

เชิญมาในงานเลี้ยงอภิเษกสมรสนี้เถิด” มัทธิว 22:4 นี่คือข่าวท่ีมอบไว้ให ้

กับชาวยิวหลังจากที่พระเยซูถูกตรึงไม้กางเขน แต่ชนชาติที่อ้างตนว่าเป็น
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ประชากรพเิศษของพระเจ้ากลบัปฏิเสธข่าวประเสริฐท่ีมายงัเขาท้ังหลายด้วย

ฤทธิ์อ�านาจพระวิญญาณบริสุทธิ์ คนมากมายปฏิบัติต่อข่าวนี้ด้วยความหมิ่น

ประมาท คนอื่นๆ ฉุนเฉียวเมื่อได้รับข้อเสนอค�าเชิญแห่งความรอด ข้อเสนอ

การอภยัท่ีปฏิเสธพระเจ้าแห่งสง่าราศีจนพวกเขาหนัหลงัให้กับผูน้�าข่าว เวลา

นั้น “เกิดการข่มเหงคริสตจักรคร้ังใหญ่” กิจการ 8:1 ชายและหญิงจ�านวน 

มากถูกจับเข้าคุกและผู้สื่อข่าวบางคนของพระเจ้าอย่างเช่น สเทเฟนและ 

ยากอบถูกฆ่า {COL 308.2} 

 ด้วยเหตนุี ้ชาวยวิประทบัตราปฏิเสธพระคุณของพระเจ้า พระครสิต์

ทรงท�านายผลทีเ่กิดข้ึนไว้ในอปุมา กษตัรย์ิจงึ “รับส่ังให้กองทหารไปฆ่าฆาตกร

เหล่าน้ันและเผาเมืองของพวกเขา” มัทธิว 22:7 ค�าพิพากษาท่ีตกมายัง 

ชาวยิวมาถึงพวกเขาเม่ือกรุงเยรูซาเล็มถูกท�าลายและประชาชาติก็กระจัด- 

กระจายไป {COL 308.3}

 การออกไปเชิญครั้งท่ีสามหมายถึงการน�าข่าวประเสริฐไปให้แก่คน

ต่างชาติ กษัตริย์ตรัสว่า “งามอภิเษกสมรสเตรียมพร้อมแล้ว แต่พวกที่ได้รับ

เชิญนั้นไม่คู่ควร เพราะฉะนั้นจงออกไปตามถนนส�าคัญๆ ต่างๆ เชิญทุกคน 

ที่พวกเจ้าพบมาร่วมงานอภิเษกสมรสนี”้ มัทธิว 22:8, 9 {COL 309.1} 

 ข้าราชการท่ีออกไปตามถนนได้รวบรวม “ทุกคนที่พบ ไม่ว่าจะเป็น

คนดีหรือคนเลว” มัทธิว 22:10 แขกในงานเป็นกลุ่มคนที่หลากหลาย บางคน

ไม่มีความเคารพจริงใจให้กับเจ้าภาพของงานเล้ียงมากไปกว่าคนกลุ่มแรกที่

ปฏิเสธค�าเชิญ คนกลุ่มแรกท่ีได้รับเชิญคิดว่าพวกเขาไม่อาจยอมสูญเสีย 

ผลประโยชน์ต่างๆ ในโลกเพื่อเข้าร่วมงานเลี้ยงของกษัตริย์ และส�าหรับผู้ที่

รับค�าเชิญน้ัน มีบางคนรับไปก็เพื่อผลประโยชน์ส�าหรับตนเอง คนเหล่านี้มา

เพือ่ร่วมกินด่ืมในงานเล้ียงแต่ไม่ได้ต้องการถวายเกียรตกิษตัริย์ {COL 309.2}

 เม่ือกษัตริย์เสด็จทอดพระเนตรบรรดาแขก อุปนิสัยที่แท้จริงของ 

ทุกคนก็ถูกเปิดเผย เพราะแขกทุกคนที่มางานเล้ียงจะได้รับเสื้อส�าหรับงาน

อภิเษกสมรส เสื้อตัวนี้เป็นของขวัญจากกษัตริย์ เมื่อสวมเสื้อนี้เข้าร่วมงานก็

แสดงถึงความเคารพของแขกท่ีมีต่อผู้จัดงานเลี้ยง แต่มีแขกคนหนึ่งสวมใส่

เสื้อผ้าธรรมดาของตน เขาปฏิเสธการเตรียมพร้อมเพื่อท�าตามพระประสงค์
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ของกษัตริย์ เสื้อราคาแพงที่เตรียมมาให้นั้นเขากลับรังเกียจที่จะสวมใส่ ด้วย

การท�าเช่นนี้ เขาหม่ินประมาทเจ้านายของตนเอง กษัตริย์รับส่ังว่า “เพื่อน 

เอ๋ย ท�าไมท่านมาที่นี่โดยไม่สวมเสื้อส�าหรับงานอภิเษกสมรส” เขาตอบไม่ได้

และกษัตริย์ตรัสว่า “จงมัดมือมัดเท้าคนนี้เอาไปโยนทิ้งบริเวณที่มืดข้างนอก” 

มัทธิว 22:12, 13 {COL 309.3}

 การตรวจสอบแขกในงานเลี้ยงของกษัตริย์หมายถึงพระราชกิจแห่ง

การพิพากษา แขกในงานเล้ียงแห่งข่าวประเสริฐเป็นผู้ที่แสดงตนว่ารับใช้

พระเจ้า เป็นผู้ที่มีชื่ออยู่ในหนังสือแห่งชีวิต แต่ไม่ใช่ทุกคนที่แสดงตนว่าเป็น

คริสเตียนเป็นสาวกแท้ ก่อนการประทานบ�าเหน็จรางวัลคร้ังสุดท้าย จะต้อง

ตัดสินว่าผู้ใดเหมาะที่จะเข้าร่วมรับมรดกแห่งความชอบธรรม การตัดสินนี้จะ

ท�าก่อนการเสด็จมาคร้ังท่ีสองของพระคริสต์ในเมฆแห่งสวรรค์ เพราะเม่ือ

พระองค์เสด็จมา พระองค์จะทรงน�าบ�าเหนจ็รางวัลมาด้วย  “เพือ่ตอบแทนตาม

การกระท�าของแต่ละคน” วิวรณ์ 22:12 ดังนั้นก่อนพระองค์เสด็จมา อุปนิสัย

ของทุกคนจะผ่านการตดัสนิและผูต้ดิตามพระครสิต์ทกุคนจะได้รับรางวลัตาม

สัดส่วนของการกระท�าของเขา {COL 310.1} 

 ขณะทีม่นษุย์ยังอาศยัอยู่ในโลกใบนี ้การพจิารณาพพิากษาในบัลลงัก์

ศาลสวรรค์จะด�าเนนิไปด้วย ชวิีตของผูแ้สดงตนว่าตดิตามพระเจ้าจะผ่านการ

ตรวจสอบอยู่เบ้ืองพระพักตร์ของพระองค์ ทุกคนจะผ่านการพิจารณาตามท่ี

บันทกึไว้ในหนงัสือแห่งสวรรค์และตามการกระท�าของเขา ชะตาของแต่ละคน

จะถูกก�าหนดตลอดนิรันดร์ {COL 310.2} 

 เสือ้งานอภเิษกสมรสในอปุมาหมายถงึอปุนสิยับริสุทธิป์ราศจากด่าง

พร้อยของผู้ติดตามพระคริสต์อย่างซื่อสัตย์  คริสตจักรรับบัญชาให้ “สวมใส่

ผ้าป่านเนื้อละเอียด มันระยับและสะอาด” “ไม่มีด่างพร้อย ริ้วรอย หรือ 

มลทินใดๆ เลย” วิวรณ์ 19:8 เอเฟซัส 5:27 พระคัมภีร์อธิบายว่าผ้าป่าน 

เนื้อละเอียดคือ “การประพฤติอันชอบธรรมของธรรมิกชน” วิวรณ์ 19:8 เป็น

ความชอบธรรมของพระคริสต์และพระลักษณะนิสัยที่ปราศจากต�าหนิของ

พระองค์ ท่ีทรงโปรดประทานแก่ทุกคนท่ีรับพระองค์เป็นพระผูช่้วยให้รอดโดย

ความเชื่อ {COL 310.3}
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 เม่ือพระเจ้าทรงจัดบรรพบุรุษคู่แรกของเราให้อยู่ในสวนเอเดนอัน

บริสทุธิ ์เขาทัง้สองสวมเส้ือคลุมแห่งความบริสุทธิ ์ท้ังสองด�ารงชีวติสอดคล้อง

กับน�า้พระทัยของพระเจ้า พวกเขาถวายพลังแห่งความรกัทัง้หมดให้พระบิดา

แห่งสวรรค์ แสงงดงามอนัละมุนละไมของพระเจ้าล้อมผูบ้ริสุทธิท์ัง้คู่ เสือ้คลุม

แห่งแสงสว่างนีเ้ป็นสญัลักษณ์เสือ้คลุมฝ่ายจติวญิญาณแห่งความบริสทุธิข์อง

สวรรค์ หากเขาทั้งสองยังคงความสัตย์ซื่อต่อพระเจ้า แสงสว่างนี้จะห้อมล้อม

เขาตลอดไป แต่เม่ือบาปเข้ามา เขาทั้งสองถูกตัดขาดจากพระเจ้าและแสง 

ท่ีห้อมล้อมเขาทั้งสองก็จากไป เขาจึงตกอยู่ในสภาพเปลือยกายและอับอาย 

จึงน�าใบมะเด่ือเย็บเป็นเคร่ืองปกปิดกายเพื่อทดแทนเสื้อผ้าแห่งสวรรค์  

{COL 310.4} 

 ผู้ละเมิดพระบัญญัติของพระเจ้าพยายามท�าอย่างนี้มาตลอด ตั้งแต่

สมัยอาดัมและเอวาขัดขืนไม่เชื่อฟังพระเจ้า เขาท้ังสองเย็บใบมะเด่ือเพื่อใช้

ปกปิดร่างกายเปลือยเปล่าอันเกิดจากการล่วงละเมิด พวกเขาสวมเสื้อตามที่

ตัวเองคิดค้นขึ้นโดยการกระท�าของตนเอง พวกเขาพยายามปกปิดบาปของ

ตนเองและท�าตัวให้พระเจ้าทรงยอมรับ {COL 311.1} 

 แต่เป็นส่ิงที่พวกเขาไม่มีทางท�าได้ ไม่มีส่ิงใดท่ีมนุษย์ท�าขึ้นจะเข้า 

แทนการสูญเสียเสื้อแห่งความบริสุทธิ์ได้ ผู้ท่ีจะไปร่วมนั่งกับพระคริสต์และ 

เหล่าทูตสวรรค์ในงานเล้ียงพิธีอภิเษกสมรสของพระเมษโปดกจะสวมเสื้อท่ี 

ท�าจากใบมะเดื่อหรือเสื้อประจ�าชาติไม่ได้ {COL 311.2} 

 เคร่ืองปกปิดที่พระคริสต์ประทานให้เท่านั้นท่ีท�าให้เราเป็นผู้เหมาะ

สมที่จะอยู่เบ้ืองพระพักตร์พระเจ้าได้ เคร่ืองปกปิดหรือเสื้อคลุมแห่งความ 

ชอบธรรมของพระครสิต์จะทรงโปรดประทานให้กับจติวญิญาณทกุดวงทีก่ลับ

ใจและเชื่อ พระองค์ตรัสว่า “เราแนะน�าเจ้าให้ซื้อ…เสื้อผ้าสีขาวเพื่อจะได้สวม

ให้พ้นจากความอับอายที่เจ้าต้องเปลือยกาย” วิวรณ์ 3:18 {COL 311.3} 

 เสื้อคลุมท่ีท�าจากเคร่ืองทอแห่งสวรรค์ไม่มีด้ายแม้สักเส้นที่มนุษย ์

ท�าขึ้น สภาพความเป็นมนุษย์ของพระคริสต์ทออุปนิสัยท่ีสมบูรณ์แบบ และ

อุปนิสัยนี้พระองค์ทรงเสนอที่จะประทานให้แก่เรา “ความชอบธรรมทั้งหมด

ของพวกข้าพระองค์เหมือนเส้ือผ้าสกปรก” อิสยาห์ 64:6 ทุกส่ิงที่เราท�า 
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แปดเปื้อนด้วยบาป แต่พระบุตรของพระเจ้า “ทรงปรากฏเพื่อก�าจัดบาปของ

เราให้หมดไปและไม่มีบาปในพระองค์เลย” บาปนี้หมายถึงการ “ประพฤติผิด

ธรรมบัญญัติ” 1 ยอห์น 3:5, 4 แต่พระคริสต์ทรงปฏิบัติตามค�าส่ังทุกข้อ 

ของพระบัญญัติ พระองค์ตรัสถึงตนเองว่า “ข้าพระองค์ยินดีท�าตามพระทัย

พระองค์ ธรรมบัญญัติของพระองค์อยู่ในจิตใจของข้าพระองค”์ สดุดี 40:8  

ขณะประทับอยู่ในโลกนี้ พระองค์ตรัสกับสาวกว่า “เราประพฤติตามบัญญัติ

ของพระบิดา” ยอห์น 15:10 โดยการเชื่อฟังอย่างสมบูรณ์แบบนี้ พระองค์ 

ทรงเตรียมทางที่เป็นไปได้เพื่อให้มนุษย์ปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระเจ้า 

เมื่อเรามอบถวายตัวเราให้กับพระคริสต ์จิตใจของเราเข้าร่วมกับพระทัยของ

พระองค์ ความตั้งใจของเราจะเข้าสมานกับพระทัยของพระองค์ ความคิด 

ของเราเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันกับความคิดของพระองค์ เราด�าเนินชีวิตของ

พระองค์ นี่คือความหมายของการสวมเส้ือคลุมแห่งความชอบธรรมของ 

พระองค์ และเม่ือพระองค์ทรงทอดพระเนตรเรา พระองค์จะไม่เห็นเส้ือท่ีท�า

จากใบมะเด่ือ ไม่เห็นความเปลือยเปล่าและความน่าเกลียดของบาป แต่จะ 

ทรงเห็นเส้ือคลุมแห่งความชอบธรรมของพระองค์เอง ซึง่เป็นการเชือ่ฟังอย่าง

สมบูรณ์ต่อพระบัญญัติของพระยาห์เวห์ {COL 311.4}

 กษัตริย์ทรงตรวจสอบแขกที่มาในงานเลี้ยงอภิเษกสมรส ผู้ที่รับการ

ยอมรับคือผู้ที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขและสวมเส้ืออภิเษกสมรสเท่านั้น แขกท่ีได้

รับเชิญในงานเล้ียงแห่งข่าวประเสริฐจะเป็นเช่นนี้เหมือนกัน ทุกคนจะต้อง 

ผ่านการตรวจสอบของจอมราชาผูย่ิ้งใหญ่ และผูท้ีส่วมเสือ้คลมุแห่งความชอบ

ธรรมของพระคริสต์เท่านั้นจะได้รับการยอมรับ {COL 312.1}

 ความชอบธรรมคือการกระท�าท่ีถูกต้อง และทุกคนจะถูกพิพากษา

ตามความประพฤตขิองเรา อปุนสิยัของเราจะแสดงออกมาให้เหน็จากสิง่ท่ีเรา

ท�า ผลจะแสดงให้เห็นว่าความเชื่อนั้นเป็นความเชื่อที่แท้จริงหรือไม่ {COL 

312.2} 

 การเชือ่ว่าพระเยซคูริสต์ไม่ใช่ผูห้ลอกลวงนัน้ไม่เพยีงพอ และศาสนา

ของพระคัมภีร์ไม่ใช่นิยายท่ีปรุงแต่งข้ึนอย่างไม่มีเล่ห์เหล่ียม เราอาจเป็นผู้ท่ี

เชือ่ว่าพระนามของพระเยซเูป็นพระนามเดียวภายใต้ฟ้าสวรรค์ท่ีจะท�าให้มนษุย์
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ได้รับความรอด แต่ถึงกระนั้น เราอาจไม่ได้รับพระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอด

ส่วนตวัของเราเอง การเชือ่ในทฤษฏีของสจัธรรมยังไม่เพยีงพอ การรับความ

เช่ือในพระคริสต์ และมีชื่อบันทึกอยู่ในทะเบียนของคริสตจักรยังไม่เพียงพอ 

“ทุกคนที่ประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค์ก็อยู่ในพระองค์และพระองค์

สถิตอยู่ในคนน้ัน เช่นนี้แหละพวกเราจึงรู้ว่าพระองค์สถิตอยู่ในเราคือโดย 

พระวิญญาณซึ่งพระองค์ประทานแก่เรา” “ถ้าเราประพฤติตามพระบัญญัต ิ

ของพระองค์ เราจะม่ันใจได้ว่าเรารู้จักพระองค”์ 1 ยอห์น 3:24, 2:3 นี่คือ 

หลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการกลับใจใหม่ท่ีแท้จริง ไม่ว่าเราจะอยู่ในฐานะใด 

ก็ไม่มีค่าอะไรเลย นอกเสียจากจะส�าแดงพระคริสต์ออกมาจากการกระท�า 

แห่งความชอบธรรมเท่านั้น {COL 312.3}

 เราจะต้องปลูกความจริงไว้ในจิตใจ ความจริงจะต้องควบคุมความ 

คิดและวางระเบียบให้แก่อารมณ์ความรักใคร่ อุปนิสัยท้ังหมดจะต้องผ่าน 

การประทับตราด้วยพระบัญชาของพระเจ้า อักษรเล็กที่สุดและขีดขีดหนึ่ง 

ของพระวจนะของพระเจ้าจะต้องถกูน�าเข้ามาใช้ในชวิีตประจ�าวนั {COL 314.1} 

 ผูท้ีมี่ส่วนร่วมในธรรมชาตขิองพระเจ้าจะมีชวีติสอดคล้องกับมาตรฐาน

ยิ่งใหญ่แห่งความชอบธรรมของพระเจ้า คือบัญญัติอันบริสุทธิ์ของพระองค์  

นีค่อืกฎเกณฑ์ท่ีพระเจ้าทรงใช้วดัการกระท�าของมนษุย์ เป็นวธิทีดสอบอปุนสิยั

ในการพิพากษา {COL 314.2} 

 มีคนจ�านวนมากอ้างว่าความตายของพระคริสต์ยกเลิกบัญญัติของ

พระเจ้าไปแล้ว เป็นการกล่าวท่ีขัดแย้งกับพระด�ารัสของพระคริสต์เอง “อย่า

คิดว่าเรามาเลิกธรรมบัญญัติและค�าของบรรดาผู้เผยพระวจนะ…จนกว่า 

ฟ้าและดินจะล่วงไป แม้อักษรท่ีเล็กที่สุดหรือขีด ขีดหนึ่งก็จะไม่มีวันสูญไป 

จากธรรมบัญญัต”ิ มัทธิว 5:17, 18 พระคริสต์ทรงยอมสละชีวิตของพระองค์

ก็เพือ่ไถ่ความผดิของมนษุย์ท่ีละเมิดพระบัญญตั ิหากพระบัญญตัเิปล่ียนแปลง

ได้ หรือละทิง้ไปเสยีแล้วพระคริสต์กไ็ม่จ�าเป็นต้องสิน้พระชนม์ ในขณะท่ีพระองค์

ด�ารงชีวิตอยู่ในโลกนี้ พระองค์ทรงถวายเกียรติพระบัญญัติของพระเจ้า ด้วย

การมรณาของพระองค์ พระองค์ทรงสถาปนาพระบัญญัติไว้ พระองค์ทรง 

สละชีวิตเป็นเคร่ืองถวายบูชาไม่ใช่เพื่อท�าลายบัญญัติของพระเจ้า ไม่ใช่เพื่อ
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จัดตั้งมาตรฐานที่ต�่ากว่า แต่ทรงด�ารงรักษาความยุติธรรมไว้เพื่อแสดงให้ 

เห็นว่าบัญญัตินั้นเปลี่ยนแปลงไม่ได้และจะยั่งยืนไปตลอดกาล {COL 314.3}

 ซาตานอ้างว่ามนษุย์ปฏิบัตพิระบัญญตัขิองพระเจ้าไม่ได้ จริงอยู่ตาม

ก�าลังของเราเองเราปฏิบัตไิม่ได้ แต่พระคริสต์เสด็จมาในสภาพกายของมนษุย์ 

และโดยการเชือ่ฟังอย่างสมบูรณ์แบบ พระองค์ทรงพสูิจน์ให้เห็นว่าเม่ือมนษุย์

ร่วมกับพระเจ้าแล้ว เขาจะปฏิบัติตามกฎของพระเจ้าได ้{COL 314.4}

 “ทุกคนที่ยอมรับพระองค์คือคนท่ีเชื่อในพระนามของพระองค์นั้น 

พระองค์ก็ประทานสิทธิให้เป็นลูกของพระเจ้า” ยอห์น 1:12 อ�านาจนี้ไม่มี 

ในตัวมนุษย์ เป็นอ�านาจของพระเจ้า เมื่อจิตวิญญาณใดรับพระคริสต์ เขาจะ

รับอ�านาจที่จะด�ารงชีวิตของพระคริสต์ {COL 314.5} 

 พระเจ้าทรงประสงค์ให้บุตรของพระองค์สมบูรณ์ครบถ้วน พระบัญญตัิ

ของพระองค์เป็นรูปแบบของพระลักษณะนสัิยของพระองค์ และเป็นมาตรฐาน

ของอปุนสิยัท้ังปวง มาตรฐานอนัไม่มีขอบเขตจ�ากัดของพระเจ้านีจ้ะประทาน

ให้กับทุกคนเพือ่จะไม่มีผูใ้ดเข้าใจผดิในลักษณะของคนท่ีพระเจ้าทรงประสงค์

ให้มีส่วนเข้าร่วมในอาณาจกัรของพระองค์ ชวีติของพระครสิต์ในโลกนีแ้สดงออก

ถงึความสมบูรณ์แบบของพระบญัญตัขิองพระเจ้า และเพือ่ผูท่ี้ประกาศว่าเป็น

บุตรของพระเจ้ามีอปุนสิยัเหมือนพระครสิต์แล้วเขาจะปฏิบัตติามพระบัญญตัิ

ของพระเจ้าและแล้วพระเจ้าก็จะทรงวางพระทัยได้ว่าคนเหล่านี้คือผู้ท่ีจะเป็น

ส่วนหน่ึงของครอบครัวแห่งสวรรค์ เม่ือคนเหล่านี้สวมเส้ือสง่าราศีแห่งความ

ชอบธรรมของพระคริสต์แล้ว เขาก็จะมีส่วนในงานเล้ียงของกษตัริย์และมีสทิธิ

ที่จะเข้าร่วมกับกลุ่มชนที่ผ่านการช�าระด้วยพระโลหิต {COL 315.1} 

 ชายท่ีเข้ามายังงานเล้ียงโดยไม่ได้สวมเสื้องานอภิเษกสมรส เปรียบ

ได้กับสภาพของคนจ�านวนมากในโลกนี ้พวกเขาอ้างตนว่าเป็นครสิเตยีนและ

อ้างสิทธิแห่งพระพรและสิทธิต่างๆ ของข่าวประเสริฐ แต่กระนั้น พวกเขา 

ไม่รู้สึกว่าต้องการเปล่ียนแปลงอุปนิสัย พวกเขาไม่เคยรู้สึกว่าต้องกลับใจ 

จากบาป พวกเขาไม่รู้สึกถึงความต้องการพระคริสต์หรือการแสดงออกถึง 

ความเชื่อในพระองค์ พวกเขาไม่ได้เอาชนะความรู้สึกอยากท�าผิดท่ีสืบเนื่อง 

จากทางสายเลือด หรือความโน้มเอียงในทางผิด ถึงกระนั้นพวกเขาก็คิดว่า
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ตนเองดีพอแล้วและพึ่งในความดีของตนเองแทนท่ีจะวางใจในพระเจ้า พวก

เขาเป็นเพียงผู้ฟังพระธรรมและเข้ามาร่วมงานเล้ียง แต่ไม่ได้สวมเสื้อคลุม 

แห่งความชอบธรรมของพระองค์ {COL 315.2} 

 คนจ�านวนมากท่ีอ้างตนว่าเป็นคริสเตียนนั้น เป็นแต่เพียงนักสอน 

ศีลธรรมเท่านัน้ พวกเขาปฏิเสธของประทานซึง่เป็นสิง่เดียวท่ีช่วยให้เขาถวาย

เกยีรตยิศแด่พระครสิต์ด้วยการเป็นตวัแทนของพระองค์ให้กบัโลก พระราชกิจ 

ของพระวิญญาณบรสุิทธิเ์ป็นสิง่แปลกส�าหรับพวกเขา คนเหล่านีไ้ม่ใช่ผูป้ฏิบัติ

ตามพระธรรม หลักการของสวรรค์ที่ใช้แบ่งผู้ที่อยู่ฝ่ายพระคริสต์ออกจากผู้ที่

อยู่ฝ่ายโลกแทบจะแยกออกจากกันไม่ได้ ผู้ที่อ้างตนว่าติดตามพระคริสต ์

ไม่ได้แยกตัวออกและเป็นประชากรพิเศษอีกต่อไป เส้นแบ่งแนวไม่มีความ

ชดัเจน คนท้ังหลายก�าลังยอมมอบตวัให้อยูภ่ายใต้การควบคมุของโลกในการ 

ปฏิบัติตัว ท�าตามสิ่งท่ียึดถือสืบต่อกันมา และยอมท�าตามความเห็นแก่ตัว  

คริสตจักรข้ามไปยังฝั่งของทางโลกในการละเมิดพระบัญญัติ แทนที่โลกจะ 

เป็นฝ่ายท่ีเข้ามาหาคริสตจักรเพื่อปฏิบัติตามพระบัญญัติ คริสตจักรก�าลัง

เปลี่ยนความเชื่อไปทางโลกทุกวัน {COL 315.3}

 คนท้ังหมดนี้หวังท่ีจะได้รับความรอดโดยความตายของพระคริสต์  

แต่พวกเขาปฏิเสธท่ีจะด�ารงชีวิตอย่างเสียสละของพระองค์ พวกเขายกย่อง

ความม่ังคั่งของพระคุณที่ให้มาเปล่าและใช้ความพยายามท่ีจะห่อหุ้มตัวเอง 

ให้ดูเหมือนว่ามีความชอบธรรม ด้วยหวังที่จะปกปิดอุปนิสัยที่บกพร่องของ

ตนเอง แต่ความพยายามของพวกเขาจะใช้ไม่ได้ในวันขององค์พระผู้พระเจ้า 

{COL 316.1}

 ความชอบธรรมของพระครสิต์จะไม่ปกปิดบาปท่ีเก็บซ่อนไว้ คนหนึง่

อาจจะเป็นผู้ละเมิดพระบัญญัติในจิตใจ แต่หากเขาไม่แสดงออกมาภายนอก 

ชาวโลกอาจจะยอมรับว่าเขาเป็นผูท้ีมี่ความซือ่สัตย์ยิง่กว่าผูใ้ด แต่พระบัญญตัิ

ของพระเจ้ามองเข้าไปยังส่วนลับของจติใจ การกระท�าทกุอย่างจะถกูพพิากษา

ตามความตั้งใจท่ีอยู่เบ้ืองหลัง ส่ิงท่ีสอดคล้องกับหลักการของบัญญัติของ

พระเจ้าเท่านั้นที่จะยั่งยืนในวันพิพากษา {COL 316.2} 
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 พระเจ้าทรงเป็นความรัก พระองค์ทรงส�าแดงความรกัด้วยการประทาน

พระคริสต์ให้แก่เรา เม่ือพระองค์ “ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค ์

เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่จะมีชีวิตนิรันดร”์ พระองค ์

ไม่ทรงหวงสิง่ใดเพือ่การไถ่สมบัตขิองพระองค์ (ยอห์น 3:16) พระองค์ประทาน

สวรรค์ทั้งหมด ซึ่งเรารับก�าลังและมีประสิทธิภาพความสามารถเพื่อว่าศัตรู

ใหญ่ไม่อาจจูโ่จมหรือเอาชนะเราได้  แต่ความรักของพระเจ้าไม่ท�าให้พระองค์

ให้ข้อยกเว้นแก่บาป พระองค์ไม่ทรงยกเว้นให้ซาตาน พระองค์ไม่ทรงยกเว้น

ให้อาดัมหรือคาอิน หรือยกเว้นให้กับบุตรคนใดคนหนึ่งของมนุษย ์พระองค์

จะไม่ทรงยินยอมอย่างลับๆ กับบาปหรือมองข้ามความบกพร่องในอุปนิสัย

ของเรา พระองค์ทรงหวงัท่ีจะให้เราเอาชนะการต่อสู้นีโ้ดยพระนามของพระองค์  

{COL 316.3} 

 ผู้ท่ีปฏิเสธของประทานแห่งความชอบธรรมของพระคริสต์ ก�าลัง

ปฏิเสธคุณสมบัตขิองอปุนสิยัทีจ่ะน�าเขาไปสูก่ารเป็นบุตรชายหญงิของพระเจ้า 

พวกเขาก�าลังปฏิเสธของประทานท่ีจะท�าให้เขามีความเหมาะสมส�าหรับงาน

เลี้ยงอภิเษกสมรส {COL 316.4} 

 ในอุปมาน้ี เม่ือกษัตริย์รับสั่งว่า “ท�าไมท่านมาที่นี่โดยไม่สวมเสื้อ

ส�าหรับงานอภิเษกสมรส” ชายนั้นนิ่งเงียบ ในวันพิพากษาย่ิงใหญ่ก็จะเป็น 

เช่นนี้ ขณะนี้มนุษย์อาจจะแก้ตัวเร่ืองความบกพร่องในอุปนิสัยของตนเอง  

แต่ในวันนั้นเขาจะให้ค�าแก้ตัวใดไม่ได้  {COL 317.1} 

 คริสตจักรทั้งหลายของพระคริสต์ในยุคนี้ ได้รับสิทธิพิเศษอันสูงส่ง

ท่ีสุด พระเจ้าทรงเปิดเผยแสงสว่างอันไม่มีท่ีสิ้นสุดแก่เรา โอกาสของเรามี

มากกว่าประชากรของพระองค์ในสมัยก่อน เราไม่เพียงแต่มีความสว่างอันยิ่ง

ใหญ่ที่ประทานผ่านชาวอิสราเอลเท่านั้น แต่เรายังมีหลักฐานแสดงถึงความ

รอดอันยิ่งใหญ่ท่ีประทานผ่านทางพระคริสต์  สิ่งท่ีเป็นสัญลักษณ์และเงาใน

สมัยของชาวยิวเกิดข้ึนจริงให้เราเห็น พวกเขาเหล่านั้นมีประวัติศาสตร์ของ

พระคัมภีร์เดิม เรามีท้ังพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมและพระคัมภีร์ภาค 

พนัธสัญญาใหม่ เรามีหลักประกันของพระผูช่้วยให้รอดทีเ่สด็จมาแล้ว พระองค์

ทรงถูกตรึงบนกางเขน ทรงเป็นขึ้นจากตาย พระองค์ทรงประกาศอยู่เหนือ
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หลุมฝังศพของโยเซฟว่า “เราเป็นชีวิตและการเป็นขึ้นจากตาย” ยอห์น  

11:25 ด้วยความรู้ในเร่ืองพระคริสต์และความรักของพระองค์ท�าให้แผ่นดิน

ของพระเจ้ามาอยู่ท่ามกลางพวกเรา พระคริสต์ทรงเปิดเผยให้กับเราใน 

ค�าเทศนาและจากบทเพลงที่เราร้อง งานลี้ยงฝ่ายจิตวิญญาณถูกจัดมาให้เรา

อย่างอุดมสมบูรณ์ เส้ืออภิเษกสมรสซึ่งจัดเตรียมมาด้วยราคาที่ประเมินค่า 

ไม่ได้ถูกน�ามาเสนอให้แก่จิตวิญญาณทุกดวงโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ 

ความชอบธรรมของพระครสิต์ การเป็นผูช้อบธรรมโดยความเช่ือ พระสญัญา

ประเสริฐอนัย่ิงใหญ่ท่ีไม่มีส้ินสุด การมีสิทธเิข้าหาพระบิดาอย่างอิสระผ่านทาง

พระคริสต์ การเล้าโลมใจโดยพระวิญญาณ ความมั่นใจที่จะได้รับชีวิตนิรันดร์

ในอาณาจักรของพระเจ้าล้วนเป็นส่ิงที่ผู้ส่ือข่าวของพระเจ้าน�าเสนอให้แก่เรา 

ยงัมีอะไรอกีไหมท่ีพระเจ้ายังไม่ได้กระท�าในการตระเตรยีมงานเล้ียงรับรองอัน

ยิ่งใหญ่ของสวรรค์ {COL 317.2} 

 ทูตสวรรค์ผู้รับใช้กล่าวในสวรรค์ว่า หน้าท่ีท่ีได้ทรงโปรดมอบให้นั้น 

ก็ส�าเร็จลุล่วงหมดแล้ว ข้าพระองค์ท้ังหลายผลักกองทัพทูตสวรรค์ช่ัวให้ 

ถอยออกไปแล้ว ข้าพระองค์ท้ังหลายน�าความสว่างและแสงสว่างไปให้แก ่

จิตวิญญาณของบรรดามนุษย์ เพื่อช่วยให้พวกเขาทบทวนความจ�าในเรื่อง 

ความรักของพระเจ้าท่ีส�าแดงผ่านพระเยซู ข้าพระองค์ทั้งหลายดึงดูดดวงตา 

ของพวกเขาให้หันไปยังกางเขนของพระคริสต์ จิตใจของพวกเขารู้สึกถึง 

บาปที่เป็นเหตุให้ตรึงพระบุตรของพระเจ้าบนกางเขน พวกเขาต่างก็ยอมรับ

ผดิ พวกเขาเรียนรู้ข้ันตอนของการกลับใจใหม่ พวกเขาสมัผสัพลังอ�านาจของ 

ข่าวประเสริฐ จิตใจของพวกเขาอ่อนโยนลงขณะที่มองเห็นความอ่อนหวาน

ของความรกัของพระเจ้า พวกเขาเหน็ความงดงามของพระลักษณะนสิยัของ

พระคริสต์ แต่ส�าหรับคนอีกจ�านวนมาก สิ่งเหล่านี้ไม่มีความหมายส�าหรับ 

พวกเขา พวกเขาไม่ยอมละทิ้งความประพฤติและอุปนิสัยของตนเอง พวก 

เขาไม่ยอมถอดเส้ือคลุมของโลกนีท้ิง้ไปเพือ่แลกกับการสวมเสือ้คลุมของสวรรค์  

จติใจของพวกเขาเตม็ไปด้วยความเห็นแก่ตวั  พวกเขารกัทีจ่ะมีความสมัพนัธ์ 

กับฝ่ายโลกมากกว่าที่จะรักพระเจ้า {COL 318.1} 



284 อุทาหรณ์จากค�าสอนของพระคริสต์

 วาระสดุท้ายของการตดัสนิจะน่ากลัวเพยีงใด อคัรสาวกยอห์นเหน็ใน

นิมิตท่ีพยากรณ์ไว้ว่า “ข้าพเจ้าได้เห็นพระที่นั่งใหญ่สีขาวและเห็นพระองค์ผู้

ประทับบนพระท่ีนัง่นัน้ แผ่นดินโลกและฟ้าสวรรค์ก็หายไปจากพระพกัตร์ของ

พระองค์และไม่มีใครพบเห็นที่อยู่ของพวกมันอีกเลย ข้าพเจ้ายังเห็นบรรดา

คนตายท้ังคนใหญ่และคนเล็กน้อยยืนอยู่หน้าพระที่นั่งนั้น แล้วหนังสือต่างๆ 

ก็ถูกเปิดออก และหนังสืออีกเล่มหนึ่งก็ถูกเปิดออกด้วยคือหนังสือแห่งชีวิต 

คนตายก็ถูกพิพากษาตามการกระท�าของเขาท้ังหลายที่เขียนไว้ในหนังสือ 

เหล่านั้น” วิวรณ์ 20:11,12 {COL 318.2} 

 ในวันที่มนุษย์จะต้องเผชิญหน้ากับนิรันดรนั้น เป็นวันแห่งความโศก

เศร้า เม่ือพวกเขาร�าลึกถึงวันในอดีต พวกเขาจะย้อนมองเห็นชีวิตในอดีต 

ตามที่เกิดข้ึนจริง ความสุขของทางโลก ความร�่ารวยและเกียรติยศทางโลก 

จะหมดความส�าคญัไป มนษุย์จะมองเห็นว่าความชอบธรรมท่ีเขาหม่ินประมาท

นั้นเป็นส่ิงเดียวเท่านั้นที่มีคุณค่า พวกเขาจะเห็นว่าเขาตบแต่งอุปนิสัยของ

ตนเองตามการล่อลวงของซาตาน เส้ือผ้าอาภรณ์ท่ีเขาเลือกนั้นเป็นเพียง 

เครือ่งประดับท่ีแสดงถงึความจงรกัภกัดีต่อการละท้ิงความเช่ือย่ิงใหญ่คร้ังแรก  

และในตอนนั้น พวกเขาจะเห็นผลของการเลือกของตนเอง พวกเขาจะเรียนรู้

ความหมายท่ีแท้จริงของการล่วงละเมิดพระบัญญตัขิองพระเจ้า {COL 318.3}

 จะไม่มีพระกรุณาในภายภาคหน้าเพือ่เตรียมตวัรับชวิีตนรัินดร์อกีแล้ว 

เราจะต้องสวมเส้ือคลุมแห่งความชอบธรรมของพระคริสต์ในชีวิตนี้เท่านั้น  

นีค่อืโอกาสเดียวของเราทีจ่ะปรับปรงุอปุนสิยัเพือ่เข้าไปอยูใ่นบ้านท่ีพระคริสต์

ทรงจัดเตรียมไว้แล้วส�าหรับบรรดาผู้ที่เชื่อฟังพระบัญญัติของพระองค์ {COL 

319.1} 

 วันแห่งพระกรุณาก�าลังจะส้ินสุดลงในอีกไม่ช้านี้ วาระสุดท้ายนั้น 

ใกล้เข้ามาแล้ว ค�าตักเตือนที่มีไว้ส�าหรับเราท้ังหลายก็คือ “จงระวังตัวให้ดี  

เกรงว่าใจของท่านจะเตม็ล้นไปด้วยการเสเพล การเมาเหล้าและการห่วงกงัวล

ถึงชีวิต แล้วเวลานั้นจะมาถึงท่านโดยไม่คาดฝัน” ลูกา 21:34 จงระวังเกรง 

ว่าจะพบท่านไม่พร้อม จงเอาใจใส่ เกรงว่าจะพบท่านในงานเล้ียงขององค์ 

พระผู้เป็นเจ้าโดยไม่ได้สวมเสื้ออภิเษกสมรส {COL 319.2} 
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 “ในเวลาที่ท่านไม่คิดไม่ฝันนั้น บุตรมนุษย์จะเสด็จมา” “คนท่ีตื่นอยู่

และรักษาเส้ือผ้าของตนไว้ก็เป็นสุข เพราะว่าเขาไม่ต้องเปลือยกายให้คน 

ทั้งหลายเห็นสภาพอันน่าอับอาย” มัทธิว 24:44 วิวรณ์ 16:15 {COL 319.3}
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บทที ่24 ตะลนัต์ของประทานจากพระเจ้า
อ้างอิงจาก มัทธิว 25:13-30

 เมื่อพระคริสต์ประทับอยู่บนภูเขามะกอกเทศ พระองค์ตรัสกับสาวก

ถึงเรื่องการเสด็จมายังโลกนี้คร้ังท่ีสอง พระองค์ทรงระบุถึงเคร่ืองหมาย 

บางอย่างท่ีแสดงให้เห็นว่าเวลาของการเสด็จกลับมาของพระองค์นั้นใกล้ 

เข้ามาแล้ว และตรัสบอกให้สาวกของพระองค์เฝ้าระวังและเตรียมพร้อมอยู่

เสมอ พระองค์ทรงย�้าเตือนอีกคร้ังว่า “เพราะฉะนั้นท่านจงเฝ้าอยู่ เพราะ 

ท่านไม่รูว่้าองค์พระผูเ้ป็นเจ้าของท่านจะเสด็จมาเวลาไหน” มัทธวิ 24:42 หลัง 

จากนั้นพระองค์ทรงอธิบายความหมายของการเฝ้าระวังการเสด็จมาของ

พระองค์ จะต้องใช้เวลาไม่ใช่อย่างไร้จุดหมายแต่จะต้องตั้งใจท�างานอย่าง

ขะมักเขม้น พระองค์ทรงสอนบทเรียนด้วยการใช้อุปมาของเร่ืองเงินตะลันต์ 

{COL 325.1} 
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 พระองค์ตรัสว่า “[แผ่นดินสวรรค์จะยังเปรียบเหมือน] ชายคนหนึ่งที่

ก�าลงัจะออกเดินทาง เขาจงึเรยีกบ่าวท้ังหลายของตนมาและฝากทรัพย์ส่ิงของ

ของตนกับพวกเขาไว้ คนหนึ่งท่านให้ห้าตะลันต์ คนหนึ่งสองตะลันต์ และ 

อีกคนหนึ่งตะลันต์เดียว ตามความสามารถของแต่ละคน แล้วท่านก็ไป”  

มัทธิว 25:14, 15 {COL 325.2} 

 ชายท่ีก�าลังจะออกเดินทางไปยังเมืองไกลนั้นหมายถึงพระคริสต์  

ขณะที่ตรัสอุปมานี้ พระองค์ก�าลังจะจากโลกนี้ไปยังสวรรค์ พวก “บ่าว” หรือ

ทาสในอุปมาหมายถึงผู้ติดตามพระองค์ เราทุกคนไม่ได้เป็นเจ้าของตัวเรา 

เอง แต่พระองค์ “ทรงซื้อ...ไว้แล้วด้วยราคาสูง” 1 โครินธ์ 6:20 “ไม่ใช่ไถ่ด้วย

สิ่งท่ีเส่ือมสลายได้เช่น เงินและทอง แต่ด้วยพระโลหิตล�้าค่าของพระคริสต”์  

1 เปโตร 1:18, 19 “เพื่อบรรดาคนที่มีชีวิตอยู่จะไม่อยู่เพื่อตัวเองอีกต่อไป แต่

จะอยูเ่พือ่พระองค์ทีส่ิน้พระชนม์และทรงเป็นขึน้มาเพราะเห็นแก่เขาท้ังหลาย”  

2 โครินธ์ 5:15 {COL 325.3} 

 มนุษย์ทุกคนได้รับการไถ่ด้วยราคาสูงนี้ โดยเหตุท่ีพระเจ้าทรงเท 

คลังสมบัติทั้งหมดลงสู่โลกนี้ และประทานสวรรค์ท้ังหมดโดยผ่านพระคริสต์ 

พระองค์ทรงซื้อความตั้งใจ ความรัก ความคิด จิตวิญญาณของมนุษย์ทุกคน 

ไม่ว่าคนนั้นจะเป็นผู้เชื่อหรือผู้ไม่เชื่อ มนุษย์ทุกคนเป็นสมบัติของพระเจ้า  

ทุกคนได้รับการทรงเรียกให้มารับใช้พระองค์ และเพื่อสนองตอบการทรง 

เรียกนี้ เราจะต้องถวายรายงานในวันพิพากษาอันยิ่งใหญ่ {COL 326.1} 

 แต่ไม่ใช่ทุกคนจะตอบสนองการทรงเรียกของพระเจ้า อุปมานี้แสดง

ให้เห็นว่าผู้ที่สนองตอบการรับใช้พระคริสต์เท่านั้นที่เป็นบ่าวของพระองค์  

{COL 326.2} 

 ผู้ติดตามพระคริสต์ได้รับการไถ่บาปเพื่อการรับใช้ พระผู้เป็นเจ้า 

ของเราทรงสอนว่าเป้าหมายชีวิตท่ีแท้จริงคือการรับใช้ พระคริสต์เองทรง 

เป็นผูรั้บใช้และได้ทรงมอบกฎแห่งการรับใช้ให้กับผูติ้ดตามทุกคนของพระองค์ 

คือพันธกิจแห่งการรับใช้พระเจ้าและเพื่อนมนุษย์ ด้วยพันธกิจนี้ พระองค ์

เองทรงแสดงให้ชาวโลกเห็นแนวความคิดของชีวิตท่ีสูงส่งกว่าท่ีพวกเขาเคย

เห็นมาก่อน โดยการมีชีวิตอยู่เพื่อรับใช้ผู้อื่น มนุษย์จะเข้าใกล้พระคริสต์  
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กฎแห่งการรับใช้จึงเป็นโซ่เชื่อมโยงเรากับพระเจ้าและกับเพื่อนมนุษย์เข้าไว้

ด้วยกัน {COL 326.3} 

 พระองค์ทรงมอบ “ทรัพย์” ของพระองค์แก่บ่าวทุกคนและเป็นสิ่งท่ี

น�าไปใช้เพื่อพระราชกิจของพระองค์ พระองค์ “มอบหมายหน้าที่ให้ทาส 

แต่ละคนท�า” แต่ละคนมีหน้าที่เฉพาะตนในแผนการนิรันดร์ของสวรรค์  

ทุกคนต้องท�างานร่วมกับพระคริสต์เพื่อความรอดของจิตวิญญาณของคน 

ท้ังหลาย พระเจ้าทรงเตรียมปราสาทบนสวรรค์เพื่อเราแน่นอนฉันใด บน 

โลกนี้เราก็มีต�าแหน่งพิเศษเพื่อการรับใช้ที่แน่นอนฉันนั้น {COL 326.4}

ของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์
 ตะลันต์ที่พระคริสต์มอบไว้กับคริสตจักรของพระองค์นั้น หมายถึง

ของประทานและพระพรต่างๆ ที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ประทานให้โดยเฉพาะ 

“พระเจ้าประทานโดยทางพระวิญญาณให้คนหนึ่งมีถ้อยค�าของปัญญา และ 

ให้อีกคนหนึง่มีถ้อยค�าของความรู้ โดยพระวญิญาณองค์เดียวกันและให้อกีคน

หนึ่งมีความเชื่อ โดยพระวิญญาณองค์เดียวกัน ให้อีกคนหนึ่งมีของประทาน

ในการรักษาโรค โดยพระวิญญาณองค์เดียวกัน ให้อีกคนหนึ่งท�าการด้วย 

ฤทธานุภาพ ให้อีกคนหนึ่งเผยพระวจนะ ให้อีกคนหนึ่งรู้จักสังเกตวิญญาณ

ต่างๆ ให้อีกคนหนึ่งพูดภาษาแปลกๆ และให้อีกคนหนึ่งแปลภาษานั้นๆ ได้  

พระวิญญาณองค์เดียวกันทรงท�าและจัดสรรส่ิงเหล่านี้ทั้งหมดแก่แต่ละคน 

ตามชอบพระทัยพระองค”์  1 โครินธ์ 12:8-11  ทุกคนไม่ได้รับของประทานที่

เหมือนกันหมด แต่พระองค์ทรงสญัญาว่าจะมอบของประทานบางอย่างให้แก่

บ่าวของพระองค์ทุกคน {COL 327.1} 

 ก่อนที่พระคริสต์เสด็จไปจากสาวก พระองค์ “ทรงระบายลมหายใจ

เหนือพวกเขาและตรัสกับเขาว่า ‘จงรับพระวิญญาณบริสุทธิ์เถิด’” ยอห์น  

20:22 และอีกครั้งพระองค์ตรัสว่า “นี่แน่ะ เราจะส่งสิ่งที่พระบิดาของเราทรง

สัญญานั้นลงมาเหนือท่าน” ลูกา 24:49 แต่พวกเขาไม่ได้รับของประทานนี้
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อย่างเต็มล้นจนกว่าพระเยซูคริสต์เสด็จขึ้นสู่สวรรค์แล้ว จนกว่าโดยความ 

เชื่อและอธิษฐาน เม่ือสาวกถวายตัวเพื่อรับใช้อย่างเต็มที่ ท่ีพวกเขารับการ

ทรงหลั่งของพระวิญญาณ ด้วยความหมายพิเศษนี้ จึงเป็นการประทาน 

สมบัติอันมีค่าของสวรรค์ให้แก่ผู้ติดตามของพระคริสต์ “เม่ือพระองค์เสด็จ 

ขึ้นไปสู ่ท่ีสูงพระองค์ทรงน�าเชลยกลุ่มใหญ่ไปและประทานของประทาน 

แก่มนุษย์” เอเฟซัส 4:8 “ประทานแก่เราแต่ละคนตามขนาดที่พระคริสต์ 

ประทาน” “พระวิญญาณองค์เดียวกันทรงท�าและจัดสรรสิ่งเหล่านี้ท้ังหมด 

แก่แต่ละคนตามชอบพระทัยพระองค์” เอเฟซัส 4:7 1 โครินธ์ 12:11 ของ 

ประทานนั้นเป็นของเราแล้วโดยทางพระคริสต์ แต่การจะรับของประทานได้

หรือไม่นั้นขึ้นกับการยอมรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้า {COL 327.2}

 มนุษย์ไม่ซาบซึ้งในพระสัญญาของพระวิญญาณเท่าที่ควร อีกท้ัง 

ไม่ได้ตระหนักถึงการส�าเร็จจริงของพระสัญญาอย่างที่ควรจะเป็น การขาด 

พระวิญญาณบริสุทธ์ิเป็นเหตุท�าให้การประกาศข่าวประเสริฐไม่มีก�าลัง การ

เรียนรู้ ความสามารถ การพูดท่ีคล่องแคล่ว ทุกส่ิงท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติหรือ 

ที่เราสั่งสมมานั้นเป็นของเราได้ แต่หากไม่มีพระวิญญาณของพระเจ้าจะไม่มี

จิตใจของผู้ใดท่ีจะได้รับการสัมผัส และจะไม่มีคนบาปกลับใจมาหาพระเยซู  

ในทางตรงกันข้าม หากผู้รับใช้จะติดสนิทกับพระคริสต์ และรับพระวิญญาณ

บริสุทธิ์เข้ามาในชีวิตแล้ว ผู้รับใช้ท่ียากจนที่สุด เบาปัญญาท่ีสุดก็จะมีพลัง 

ในการประกาศ พระเจ้าทรงท�าให้เขาเป็นส่ือสร้างอิทธิพลยิ่งใหญ่ที่สุดใน 

ทั้งจักรวาล {COL 328.1} 

ความสามารถอื่นๆ
 ตะลันต์ในอุปมาไม่ได้หมายถงึของประทานฝ่ายพระวญิญาณบริสทุธิ์

เท่านั้น ตะลันต์นี้ยังรวมไปถึงของประทานและความสามารถทั้งหมดของเรา 

ไม่ว่าจะเป็นความสามารถทีมี่อยู่แล้ว หรือได้มาจากการเรยีนรู้ทีเ่พิม่เข้ามาท้ัง

ของประทานฝ่ายกายหรือฝ่ายวิญญาณ จะต้องน�าตะลันต์ทั้งหมดมารับใช้ใน
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พันธกิจของพระคริสต์ เม่ือเราเข้ามาเป็นสาวกของพระองค์แล้ว เราจะมอบ

ถวายตัวเราและสิ่งที่เรามีทั้งหมดให้พระองค์ พระองค์จะทรงส่งของประทาน

ที่ช�าระให้บริสุทธิ์และท�าให้สูงส่งขึ้นคืนเราเพื่อให้เราใช้ในการถวายเกียรติแด่

พระเจ้าและเป็นพระพรแก่เพื่อนมนุษย์ {COL 328.2} 

 พระเจ้าทรงโปรดมอบของประทานให้แก่มนุษย์ทุกคน “ตามความ

สามารถของแต่ละคน” มัทธิว 25:15 พระองค์ไม่ได้ประทานให้ตามอ�าเภอใจ 

ผู้ท่ีมีความสามารถใช้ห้าตะลันต์ ก็ได้รับห้าตะลันต์ ผู้ท่ีใช้เงินสองตะลันต ์

ให้เกิดประโยชน์ ก็จะได้สองตะลันต์ ส่วนผู้ท่ีใช้เงินตะลันต์เดียวอย่างฉลาด 

ก็จะได้หนึ่งตะลันต์ ไม่ต้องโอดครวญว่าไม่ได้ของประทานท่ีมากกว่านี้  

เพราะพระผูจ้ดัสรรประทานให้กับทุกคนนัน้จะทรงรบัการถวายเกียรตจิากการ

พัฒนาของประทานตามท่ีฝากไว้ ไม่ว่าจะมากหรือน้อย ผู้ท่ีได้รับห้าตะลันต ์

ได้รับมอบหมายให้พฒันาห้าตะลันต์ ส่วนผูท้ีไ่ด้หนึง่ตะลันต์มีหน้าทีใ่ห้พฒันา

หนึ่งตะลันต์ พระเจ้าทรงคาดหวังการถวายคืน “ตามท่ีเขามีอยู่ ไม่ใช่ตามท่ี 

เขาไม่ม”ี 2 โครินธ์ 8:12 {COL 328.3} 

 ในอุปมา “คนที่ได้รับห้าตะลันต์ก็ไปทันที เอาเงินนั้นไปค้าขาย ได้

ก�าไรอีกห้าตะลันต์ คนท่ีได้รับสองตะลันต์ก็ได้ก�าไรอกีสองตะลนัต์เหมือนกัน” 

มัทธิว 25:16, 17 ไม่ว่าความสามารถจะมีน้อยเพียงใด เราจะต้องน�าความ

สามารถน้ันมาใช้ เร่ืองที่เราต้องใส่ใจให้มากท่ีสุด ไม่ใช่ติดอยู่กับความคิดว่า

เราได้รับมากน้อยเพียงไร แต่ว่าเราจะท�าอย่างไรกับความสามารถที่เรามี  

การพฒันาก�าลังความสามารถทัง้หมดของเราให้เกิดประโยชน์เป็นหน้าทีอ่นัดับ

แรกท่ีเราเป็นหนีพ้ระเจ้าและเพือ่นมนษุย์ของเรา ไม่มีคนใดทีไ่ม่พฒันาทกุวนั

ในด้านความสามารถและการท�าประโยชน์ที่จะท�าตามจุดประสงค์ของชีวิต  

เม่ือเราแสดงว่ามีความเชื่อในพระคริสต์ เราก�าลังปฏิญาณตนเองที่จะท�า 

ทุกอย่างเพื่อเป็นผู้รับใช้พระองค์ผู้ทรงเป็นเจ้านาย และเราจะต้องพัฒนา 

ทุกอวัยวะให้ถึงความบริบูรณ์สูงสุดเพื่อจะสามารถท�าในสิ่งท่ีดีให้มากท่ีสุด 

ตามความสามารถที่เราจะท�าได้  {COL 329.2} 

 พระยาห์เวห์ทรงมีงานใหญ่ท่ีจะต้องท�าให้ส�าเร็จ และพระองค์จะทรง

ยกมรดกส่วนท่ีดีที่สุดในชีวิตภายหน้าให้กับผู้ที่มีความสัตย์ซื่อท่ีสุดและมี 
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ความเตม็ใจในการรับใช้มากทีส่ดุในชวีติปัจจบัุน พระเจ้าทรงเลอืกผูแ้ทนของ

พระองค์ และในแต่ละวันภายใต้สถานการณ์ที่ไม่เหมือนกัน พระองค์ทรงให้

คนเหล่านี้มีส่วนร่วมในแผนการของพระองค์ พระองค์ประทานให้เขาทดลอง

ในแผนของการปฏิบัต ิในทกุความอตุสาหะท่ีจริงใจเพือ่ท�าตามแผนของพระองค์ 

พระองค์ทรงเลือกตัวแทนเหล่านี้ไม่ใช่เพราะเป็นคนที่สมบูรณ์แบบแล้ว แต่ 

เมื่อเขาเข้าสนิทกับพระองค์ก็จะเป็นคนที่สมบูรณ์ได้ {COL 330.1} 

 พระเจ้าทรงยอมรับผู้ที่ตั้งเป้าไว้ให้สูง พระองค์ทรงจัดวางผู้รับใช ้

ทุกคนให้อยู่ภายใต้หน้าที่ของของการท�าให้ดีที่สุด ทรงต้องการให้ทุกคนมี

จริยธรรมท่ีดีรอบคอบ อย่าให้เราลดมาตรฐานความชอบธรรมเพียงเพื่อจะ 

พลกิแพลงให้เข้ากบันสิยัทีช่อบกระท�าผดิเป็นอนัขาด ไม่ว่าสิง่นัน้จะเป็นนสิยั

ทีต่ดิตวัตามธรรมชาตหิรือไม่ก็ตาม เราต้องเข้าใจเสมอว่าอุปนสัิยท่ีไม่สมบูรณ์

คือบาป คณุสมบัตทิัง้ปวงของความชอบธรรมในพระเจ้านัน้ได้แก่การมีความ

สามัคคีปรองดองกับทุกคน และทุกคนท่ีรับพระคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอด

ของตนก็จะได้สิทธิพิเศษในการรับคุณสมบัติเหล่านี้ {COL 330.2} 

 ทุกคนที่ประสงค์จะรับใช้ร่วมกันกับพระเจ้าจะต้องใช้ความพยายาม

เพื่อให้ได้มาซึ่งความสมบูรณ์ของทุกส่วนของอวัยวะในร่างกาย การศึกษา 

ที่แท้จริงคือการเตรียมความพร้อมท้ังด้านร่างกาย สมองและจิตวิญญาณ 

เพื่อท�าทุกหน้าที่ เป็นการฝึกร่างกาย สมองและจิตวิญญาณเพื่อรับใช้ใน 

พระราชกิจของพระเจ้า นี่คือการศึกษาที่จะยั่งยืนไปจนถึงชีวิตนิรันดร์ {COL 

330.3}

 พระยาห์เวห์ทรงประสงค์ให้คริสเตียนทุกคนเจริญขึ้นในงานทุกด้าน

ด้วยประสทิธภิาพและด้วยความสามารถ พระคริสต์ทรงช�าระค่าจ้างให้แก่เรา

แล้วแม้จะต้องแลกด้วยพระโลหิตและความทุกข์ทรมานของพระองค์เองเพื่อ

จะได้การรับใช้ด้วยใจยินดีของเรา พระองค์เสด็จมายังโลกนี้เพื่อประทาน 

แบบอย่างให้แก่เราว่าเราจะท�างานและการทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการท�างาน

อย่างไร พระองค์ทรงประสงค์ให้เราศกึษาวธิทีีดี่ทีสุ่ดเพือ่ให้พนัธกิจของพระองค์

ก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไปเพื่อสรรเสริญและถวายเกียรติในความรักอันยิ่งใหญ่และ

อุทิศทุกสิ่งแด่พระนามของพระองค์ในโลกนี้ พระบิดา “ทรงรักโลกดังนี้ คือ 
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ได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนท่ีวางใจในพระบุตรนั้น

จะไม่พินาศแต่จะมีชีวิตนิรันดร”์ ยอห์น 3:16 {COL 330.4}

 แต่พระคริสต์ไม่ทรงรับประกันว่าอุปนิสัยที่สมบูรณ์นั้นจะได้มาโดย

ง่าย สิ่งนี้ไม่ได้ถ่ายทอดมาทางสายเลือด ไม่ได้มาโดยบังเอิญ อุปนิสัยดีงาม

นั้นจะได้มาด้วยความพยายามของเราผ่านทางความดีและพระคุณของ 

พระคริสต์ พระเจ้าประทานความสามารถและพลังแห่งความคิด ส่วนเราเป็น

ผู้สร้างอุปนิสัยด้วยการต่อสู้อย่างหนักหน่วงกับตนเอง เราต้องต่อสู้กับความ

ขดัแย้งทางอปุนสิยัทีไ่ด้รับการถ่ายทอดมาอย่างไม่หยดุหย่อน ต้องคอยตเิตยีน

ตัวเอง ไม่ปล่อยให้มีอุปนิสัยอันไม่พึงประสงค์หลงเหลืออยู่โดยไม่แก้ไข  

{COL 331.1} 

 อย่าให้ผู้ใดกล่าวว่าฉันไม่สามารถแก้ไขความบกพร่องของอุปนิสัย

ของตนเอง หากท่านสรุปไว้อย่างนี้ ท่านจะไม่ได้ชวีตินรัินดร์ ความเป็นไปไม่

ได้ขึ้นอยู่กับความนึกคิดของตัวท่านเอง หากท่านไม่ต้องการ ท่านก็จะไม่

สามารถเอาชนะมันได้ อุปสรรคท่ีแท้จริงเกิดจากความช่ัวร้ายของจิตใจท่ีไม่

ได้ผ่านการช�าระและความไม่เตม็ใจทีจ่ะมอบจติใจให้อยูภ่ายใต้การควบคุมของ 

พระเจ้า {COL 331.2} 

 คนจ�านวนมากท่ีพระเจ้าทรงให้มีคุณสมบัติพร้อมที่จะท�างานได้ 

อย่างดีเลิศแต่กลับท�าได้เพียงเล็กน้อยเพราะพวกเขาไม่ได้พยายามท�าอย่าง

เต็มท่ี คนนับพันใช้ชีวิตอย่างไร้จุดหมายและไม่มีมาตรฐานท่ีจะก้าวไปให้ถึง 

คนเหล่านี้จะได้รับรางวัลตามสัดส่วนของงานของเขา {COL 331.3} 

 จงจดจ�าไว้ว่าท่านจะบรรลุเกินเป้าหมายท่ีท่านวางไว้ไม่ได้ ฉะนั้น 

จงต้ังเป้าไว้ให้สูงและจงก้าวไปทีละก้าว แม้ว่าความพยายามจะต้องเจ็บปวด

ด้วยการบังคับใจตนเอง การเสียสละเพื่อให้ก้าวขึ้นไปจนถึงที่สุด อย่าให ้

สิง่ใดขัดขวางท่าน โชคชะตาไม่มีส่วนเก่ียวข้องในชวีติของคนใด หรือควบคมุ

ชวิีตจนต้องส้ินหวงัหมดก�าลังใจ สภาพแวดล้อมรอบตวัทีขั่ดขวางต่อต้านควร

เป็นส่วนเสริมสร้างให้เราตัง้ใจเอาชนะให้ได้ การเอาชนะสิง่หนึง่สิง่ใดทีกี่ดขวาง

หนทางเราได้ก็จะเสริมความพยายามในการต่อสูเ้พือ่ความก้าวหน้ามากยิง่ขึน้ 

จงรุกต่อไปข้างหน้าตามหนทางทีถ่กูต้องด้วยความตัง้ใจจริง แล้วการต่อต้าน
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จากสิง่ท่ีอยูร่อบข้างจะกลายเป็นสิง่ทีช่่วยท�าให้ท่านเอาชนะ ไม่เป็นสิง่ต่อต้าน

ของท่าน {COL 331.4} 

 จงมีความทะเยอทะยานในการปลูกฝังอุปนิสัยทางฝ่ายพระคุณเพื่อ

ถวายพระสริิแด่พระอาจารย์ ในแต่ละข้ันของการเสรมิสร้างอุปนสิยั ท่านก�าลงั

ท�าให้พระเจ้าทรงพอพระทัย นี่คือสิ่งที่ควรกระท�า เพราะเอโนคผู้มีชีวิตอยู่ใน

ยุคที่เสื่อมโทรมท่ีสุดยุคหนึ่งก็ยังด�าเนินชีวิตเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้า  

ทุกวนันียั้งมีผูป้ระพฤตตินแบบเดียวกับเอโนคอยูใ่นโลกเช่นกนั {COL 332.1} 

 จงยืนหยดัเช่นดาเนยีล นกัปกครองผูซ้ือ่สตัย์ ผูท้ีก่ารทดลองท�าลาย

ไม่ได้ อย่าท�าให้พระองค์ผู้ทรงรักท่านมากจนทรงยอมสละชีวิตเพื่อช�าระบาป

ของท่านต้องเสียพระทัยเพราะความผิดหวังในตัวท่าน พระองค์ตรัสว่า “ถ้า

แยกจากเราแล้ว พวกท่านจะท�าสิ่งใดไม่ได้เลย” ยอห์น 15:5 จงจ�าไว้ว่า  

เมื่อใดที่ท่านท�าผิด ท่านจะได้ชัยชนะเม่ือมองเห็นความผิดเหล่านี้และถือว่า

ความผดินัน้เป็นเสมือนสญัญาณเตอืนภยั ท่านเปลีย่นความพ่ายแพ้เป็นชยัชนะ 

ท�าให้ศัตรูของท่านผดิหวงัและถวายเกยีรตแิด่พระผูไ้ถ่ของท่าน {COL 332.2} 

 อุปนิสัยที่สร้างตามแบบของพระเจ้า จะเป็นเพียงสิ่งเดียวที่น�าติดตัว

ออกจากโลกนี้ไปยังโลกหน้าได้ ผู้ท่ีท�าตามค�าส่ังสอนของพระคริสต์ในโลกนี้ 

จะน�าความรู้อันศักดิ์สิทธิ์ที่ได้ร�่าเรียนมาไปยังปราสาทบนสวรรค์ด้วย และใน

สวรรค์เราจะพฒันาอปุนสิยัทีดี่งามของชวีตินีต่้อไป การพฒันาอุปนสิยัในชวีติ

นี้จึงเป็นสิ่งส�าคัญเพียงไร {COL 332.3} 

 ชาวสวรรค์พร้อมที่จะร่วมมือกับมนุษย์ท่ีพยายามแสวงหาความ

สมบูรณ์ของอุปนิสัยด้วยความเชื่อที่ตั้งใจ อุปนิสัยนี้จะแผ่ขยายออกไปเป็น 

การกระท�าที่สมบูรณ์แบบ พระคริสต์ตรัสกับทุกคนที่เข้าร่วมงานนี้ว่า เราอยู่

ข้างมือขวาของท่านเพื่อช่วยเหลือท่าน {COL 332.4}

 ขณะที่ความตั้งใจของมนุษย์ร่วมมือกับน�้าพระทัยของพระเจ้า ความ

ตั้งใจนั้นจะมีอ�านาจเหนือทุกสิ่งทุกอย่าง สิ่งท่ีกระท�าภายใต้พระบัญชาของ

พระองค์จะได้รับความส�าเร็จด้วยฤทธิ์อ�านาจอันไม่จ�ากัดของพระองค์ พระ

บัญชาของพระองค์ทั้งหมดมีอ�านาจเสริมพลังให้เพิ่มขึ้นได้ {COL 333.1}
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ความสามารถด้านสติปัญญา
 พระเจ้าทรงก�าหนดให้มีการฝึกความสามารถทางด้านสติปัญญา 

พระองค์ทรงวางแผนไว้ว่าผูรั้บใช้ของพระองค์ควรมีปัญญาและมีทศันะในการ

มองการณ์ไกลที่ชัดเจนกว่าชาวโลก และพระองค์ไม่พอพระทัยต่อผู้ที่ไม่ใส่ใจ

หรือเกียจคร้านเกนิไปท่ีจะพฒันาตนเองให้เป็นผูรั้บใช้ท่ีมีสมรรถภาพและรอบรู้

เป็นอย่างดี พระยาห์เวห์ทรงเรียกให้เรารักพระองค์ด้วยสุดจิต สุดใจและ 

ด้วยสิ้นสุดความคิด ด้วยเหตุนี้จึงเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องพัฒนาปัญญา 

ให้ถึงท่ีสุดเพื่อเราจะใช้สติปัญญานั้นในการเรียนรู้และรักพระผู้สร้างของเรา 

{COL 333.2} 

 หากให้อยู่ภายใต้การควบคุมของพระวิญญาณบริสุทธิ์ สมองจะ 

ได้รับการพัฒนาอย่างถ่ีถ้วนเพื่อรับใช้พระเจ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

คนท่ีไร้การศึกษาแต่ได้ถวายตัวแก่พระเจ้าและมีความต้องการให้ผู้อื่นได้รับ

พระพรนั้นเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงใช้ในพระราชกิจของพระองค์ได้ แต่ส�าหรับผู้ที่

ได้รับการศึกษาสูงและมีจิตใจแห่งการถวายตัวในท�านองเดียวกันจะสามารถ

ท�างานรับใช้พระเจ้าได้กว้างขวางมากยิ่งขึ้นเพราะเขามีพื้นฐานที่ได้เปรียบ

กว่ามาก {COL 333.3}

 พระเจ้าทรงมีพระประสงค์ให้เราได้รับการศกึษาให้มากทีส่ดุเท่าท่ีจะ

ท�าได้โดยมีเป้าหมายเพื่อใช้ความสามารถนั้นแบ่งปันความรู้ให้แก่ผู้อ่ืน ไม่มี 

ผู้ใดสามารถทราบได้ว่าเขาจะมีโอกาสท�างานรับใช้หรือประกาศเพื่อพระเจ้า

ท่ีไหนด้วยวิธีใด พระบิดาผู้สถิตอยู่บนสวรรค์เท่านั้นที่ทรงทอดพระเนตรว่า

พระองค์ทรงใช้ผู้ใดได้ โอกาสมีอยู่ต่อหน้าเราท่ีความเชื่ออันอ่อนแอของเรา 

ไม่อาจรับรู้ได้ สมองของเราจะต้องผ่านการฝึกเพื่อว่าในเวลาจ�าเป็นเราจะ 

น�าเสนอความจริงของพระวจนะต่อหน้าผู้มีอ�านาจสูงสุดในโลกเพื่อสรรเสริญ

พระนามของพระองค์ เราไม่ควรปล่อยให้เวลาผ่านไปโดยไม่ได้พัฒนาตนเอง

เพื่อพันธกิจของพระองค์ {COL 333.4} 

 ให้เยาวชนทกุคนทีต้่องการรับการศกึษามุ่งหน้าท�างานอย่างตัง้ใจเพือ่

ได้ตามท่ีหวังไว้ อย่านั่งรอโอกาส ให้หาโอกาสไว้ให้กับตัวเอง คว้าโอกาส 
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เล็กๆ น้อยๆ ไว้ ฝึกให้เป็นคนมัธยัสถ์ อย่าใช้เงินเพียงเพื่อสนองความอยาก

ของตนเองหรือเพื่อความเพลิดเพลิน จงตั้งใจที่จะกระท�าตนให้เป็นประโยชน์

และมีประสิทธิภาพมากที่สุดตามท่ีพระเจ้าทรงเรียกท่าน จงรู้จักเป็นคนละ

เอียดและซื่อสัตย์ต่อการงานที่ท่านท�า รู้จักหาโอกาสในการพัฒนาสติปัญญา 

รู้จกัศกึษาหาความรูจ้ากต�าราควบคู่ไปกับการท�างานด้วยมือ โดยความอตุสาหะ

และความซือ่สัตย์ ให้เฝ้าระวังและอธษิฐานเพือ่รบัสตปัิญญาทีม่าจากเบ้ืองบน 

การท�าเช่นนี้จะท�าให้ท่านเป็นผู้รอบรู้ในทุกด้าน ด้วยเหตุนี้ ท่านจะมีอุปนิสัย

ที่สูงส่งขึ้นและส่งอิทธิพลต่อความคิดของผู้อื่น จนท่านน�าพวกเขาในทางเดิน

ที่ซื่อตรงและบริสุทธิ์ {COL 334.1} 

 การศึกษาด้วยตนเองจะได้รบัความส�าเรจ็มากยิง่ขึ้น หากเรามคีวาม

ตืน่ตวัต่อโอกาสและสทิธพิเิศษทีไ่ด้รับ การเรียนทีแ่ท้จริงมีความหมายมากย่ิง

กว่าการศึกษาที่ได้จากสถาบันการศึกษา การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์เป็นสิ่ง

ทีล่ะท้ิงไม่ได้ฉนัใด การฝึกฝนท่ีสงูกว่านัน้ทีจ่ะได้รับด้วยการเข้าสนทิกบัพระเจ้า

ก็จะละเลยไม่ได้เป็นอันขาดฉันนั้น ให้นักศึกษาทุกคนยึดพระคัมภีร์ไว้และ 

เรียนรูจ้ากพระอาจารย์ผูย่ิ้งใหญ่ ให้สมองได้รับการอบรมและฝึกด้านวนิยัเพือ่

จะต่อสูก้บัปัญหายุง่ยากในขณะทีแ่สวงหาความจรงิจากพระเจ้า {COL 334.2}

 ผูท้ีก่ระหายความรู้เพือ่จะเป็นพระพรแก่เพือ่นมนษุย์จะเป็นผูท่ี้ได้รับ

พระพรจากพระเจ้า โดยการศึกษาพระวจนะของพระองค์ พลังสมองของเขา

จะได้รับการกระตุน้ให้เอาจริงเอาจงักับการกระท�าต่างๆ จะท�าให้ความสามารถ

ได้รับการพัฒนาและขยายให้กว้างไกลออกไปมากยิ่งขึ้น สมองจะมีพลังและ 

มีประสิทธิภาพ {COL 334.3} 

 ทกุคนทีต้่องการเป็นผูร้บัใช้ของพระเจ้าจะต้องฝึกการควบคุมตนเอง

ให้มีระเบียบวินัย การกระท�าเช่นนี้จะเป็นประโยชน์มากยิ่งกว่าความสามารถ

ในการพูดอย่างคล่องแคล่วหรือความสามารถเด่นในด้านอื่นๆ สมองระดับ

ธรรมดาเม่ือได้รับการฝึกเป็นอย่างดี จะท�างานรับใช้ที่สูงส่งกว่า มากย่ิงกว่า 

ผูท่ี้ได้รับการศกึษาสงูและเพยีบพร้อมด้วยความสามารถแต่ไม่สามารถควบคมุ

ตนเองได้ {COL 335.1}
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การพูด
 อ�านาจการพูดเป็นความสามารถท่ีควรได้รับการฝึกฝนอย่างจริงจัง 

ในบรรดาของประทานท่ีเราได้รับจากพระเจ้า ไม่มีของประทานใดท่ีสามารถ

ใช้เป็นสือ่แห่งพระพรได้มากไปกว่าของประทานนี ้เราใช้น�า้เสยีงในการชกัชวน

และเกลี้ยกล่อม เราอธิษฐานและสรรเสริญพระเจ้าและเป็นพยานให้แก่ผู้อื่น

เพื่อให้ผู้อื่นรู้ถึงความรักของพระผู้ช่วยให้รอด จะเห็นได้ว่าการฝึกฝนใช้ของ

ประทานในการพูดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดเป็นสิ่งส�าคัญอย่างยิ่งเพียงใด 

{COL 335.2} 

 การรู้จกัการใช้และฝึกใช้เสยีงอย่างถกูวิธถีกูละเลยไปมาก แม้กระทัง่

ในแวดวงของผูมี้ความรูแ้ละในกิจกรรมต่างๆ ของคริสเตยีน มีคนจ�านวนมาก

อ่านและพูดด้วยเสียงต�่าและเร็วจนกระทั่งคนฟังไม่เข้าใจ บ้างก็พูดเสียงหนัก

และไม่ชัดเจน บ้างก็พูดด้วยเสียงสูง แหลมคม จนสร้างความระคายเคืองต่อ

ผู้ฟัง บางคร้ังมีการอ่านข้อพระคัมภีร์ บทเพลงและรายงานในท่ีประชุมด้วย 

วิธีการอ่านที่ผู้ฟังไม่เข้าใจ ท�าให้ประโยชน์ที่ควรจะได้รับสูญหายไปอย่างน่า

เสียดาย {COL 335.3} 

 นี่คือผลเลวร้ายหนึ่งท่ีเปล่ียนแปลงได้และจะต้องได้รับการแก้ไข ใน

เรื่องนี้พระคัมภีร์สอนว่า คนเลวีที่มีหน้าท่ีอ่านข้อพระคัมภีร์ให้ประชาชน 

ในสมัยของท่านเอสราฟังได้รับการแนะน�าว่า “และพวกเขาอ่านจากหนังสือ 

จากธรรมบัญญัติของพระเจ้าอย่างชัดเจน และเขาก็อธิบายความหมาย 

ประชาชนจึงเข้าใจข้อความที่อ่านนั้น” เนหะมีย์ 8:8 {COL 335.4} 

 ด้วยความพยายามอย่างขยันขันแข็ง ทุกคนมีความสามารถในการ

อ่านให้เข้าใจและพูดด้วยน�้าเสียงที่หนักแน่นสมบูรณ์ ชัดเจนและเต็มไปด้วย

ท่าทีท่ีสร้างความประทับใจแก่ผู ้ฟังได้ การกระท�าเช่นนี้เราสามารถเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการรับใช้พระคริสต์ได้ {COL 335.5}

 คริสเตียนทุกคนได้รับการทรงเรียกให้ประกาศแก่ผู้อื่นให้ทราบถึง

ความม่ังคั่งไพบูลย์ของพระคริสต์ที่ไม่มีผู้ใดค้นพบได้ ฉะนั้นเขาจ�าเป็นต้อง

แสวงหาการพูดที่สมบูรณ์ เขาควรแนะน�าพระวจนะของพระเจ้าด้วยวิธีที่
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สามารถเชิญชวนผู้ฟังให้มอบจิตใจ พระเจ้าไม่ทรงมีพระประสงค์ให้สื่อนี้ถูก

ละเลยไม่พฒันา พระองค์ไม่ทรงประสงค์ให้มนษุย์เหยียดหยามดูแคลนกระแส

แห่งสวรรค์ที่ไหลผ่านผู้รับใช้ไปยังมวลชนของโลกนี้ {COL 336.1} 

 เราควรมองไปยังพระเยซูผู้ทรงเป็นแบบอย่างอันสมบูรณ์แบบ เรา

ควรอธิษฐานทูลขอความช่วยเหลือจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ และโดยก�าลัง 

ของพระองค์นี้ให้ฝึกอวัยวะทุกส่วนเพื่อพันธกิจนั้นจะสมบูรณ์ {COL 336.2} 

สิ่งเหล่านี้มีความส�าคัญเป็นอย่างยิ่งต่อผู้ที่ท�างานรับใช้ในด้านการ

ประกาศแก่ชุมนชน ศาสนาจารย์ทุกคน ครูทุกคนควรจดจ�าไว้เสมอว่า พวก

เขาก�าลังประกาศให้ทุกคนรับทราบข่าวอันน่าสนใจเก่ียวข้องกับสิ่งท่ีเป็น 

นิรันดร์ ความจริงท่ีพวกเขาพูดจะตัดสินพวกเขาในวันพิพากษา ส�าหรับ 

จติวญิญาณของคนอีกจ�านวนมากนัน้ วธิกีารเสนอข่าวจะเป็นตวับ่งชีว่้าจะได้

รับการยอมรับหรือการปฏิเสธ ฉะนั้นจงให้ค�าพูดทุกค�าที่เปล่งออกมานั้นเป็น

ท่ีเรียกร้องให้เกิดความเข้าใจและสร้างความประทับใจให้เกิดแก่ผู้ฟัง ความ

ส�าคัญของการพูดเรียกร้องให้ต้องพูดอย่างช้าๆ ชัดถ้อยชัดค�าและขึงขังด้วย

ความจริงใจ {COL 336.3}

 การฝึกฝนทีถ่กูต้อง และการใช้อ�านาจของการพดูมีส่วนเกีย่วข้องกับ

งานในทุกด้านของคริสเตียน ทั้งในชีวิตครอบครัวและเม่ือพบปะพูดคุยกับ 

คนอื่นเราควรฝึกให้เกิดความเคยชินกับการพูดด้วยน�้าเสียงท่ีน่าฟัง การใช้

ภาษาท่ีบริสุทธิ์และถูกต้อง และค�าพูดที่ประกอบด้วยความเมตตากรุณา มี

มารยาทในการพูด อันความเมตตานั้นเปรียบได้กับน�้าค้างและละอองฝนท่ี 

ช่วยประพรมจิตวิญญาณ พระคัมภีร์บันทึกเรื่องราวของพระคริสต์ไว้ว่า  

พระคุณหล่ังจากพระโอษฐ์ของพระองค์เพื่อ “จะรู้จักการค�้าชูคือค�้าชูผู้อิดโรย

ด้วยถ้อยค�า” สดุดี 45:2 อิสยาห์ 50:4 และพระยาห์เวห์ตรัสว่า “จงให้ 

ถ้อยค�าของท่านท้ังหลายประกอบด้วยเมตตาคุณเสมอ” โคโลสี 4:6 “เพื่อจะ 

ได้เป็นคุณแก่คนที่ได้ยิน” เอเฟซัส 4:29 {COL 336.4}

 เม่ือเราต้องการตักเตือนผู้อื่นก็ควรระวังการใช้ค�าพูดให้ดี ค�าพูดนั้น

จะเป็นเช่นกล่ินแห่งความตายซึง่น�าไปสู่ความตาย หรอืเป็นกลิน่หอมแห่งชวีติ

ซึง่น�าไปสูช่วิีต มีหลายคนเม่ือตกัเตอืนหรือให้ค�าแนะน�ามักจะใช้ค�าพดูทีส่ร้าง
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ความเจบ็ปวด วาจาทีร่นุแรงเป็นค�าพดูทีไ่ม่ได้ช่วยรักษาแผลทางจติวญิญาณ 

โดยการใช้ค�าพูดที่ไม่ให้ก�าลังใจเช่นก่อให้เกิดความหดหู่ใจแก่ผู้ฟัง บางครั้ง 

ผู้ท่ีได้ยินได้ฟังกลับย่ิงต่อต้านมากย่ิงข้ึน ผู้ที่ส่งเสริมหลักการแห่งความจริง 

จะต้องเป็นผู้ได้รับน�้ามันแห่งความรักจากสวรรค์ ผู้ให้ค�าแนะน�าตักเตือนจะ

ต้องพูดด้วยความรักในทุกสถานการณ์ ทุกกรณี และผลของค�าพูดนั้นก็จะ 

ก่อให้เกิดการปรับปรุงไปในทางท่ีดีขึ้น จะไม่ท�าให้ผู้ฟังโกรธ พระเยซูคริสต ์

จะประทานก�าลังและพลังผ่านพระวิญญาณบริสุทธิ์ นี่คือพระราชกิจของ 

พระองค์ {COL 337.1} 

 อย่าปล่อยให้ค�าพูดแม้แต่ค�าเดียวออกจากปากอย่างไร้จุดมุ่งหมาย 

ไม่ควรพูดใส่ร้ายผู้อื่น พูดเล่น ไม่เอาจริงเอาจัง ตลกคะนอง บ่นเสียใจหรือ 

โอดครวญ อาจารย์เปาโลบันทกึภายใต้การทรงน�าของพระวิญญาณบริสทุธิว่์า 

“อย่าให้ค�าเลวร้ายออกจากปากท่านท้ังหลาย” เอเฟซัส 4:29 การสนทนา 

ท่ีใช้ถ้อยค�าหยาบคายไม่เพยีงแต่เป็นส่ิงท่ีชัว่ร้ายเท่านัน้ แต่ยงัเป็นการแสดง

ให้เห็นว่าเราพูดในสิ่งที่ต่อต้านกับหลักธรรมที่บริสุทธิ์ไร้มลทิน รวมทั้งค�าพูด

ท่ีส่อไปในทางท่ีไม่บริสุทธิ์และชี้ไปยังสิ่งท่ีชั่วร้าย หากไม่รีบห้ามปรามให ้

หยุดการพูดเช่นนี้เสีย ก็จะน�าไปสู่บาปที่ใหญ่หลวงยิ่งขึ้น {COL 337.2} 

 ทุกครอบครัว ทุกคนต่างก็ได้รับหน้าท่ีในการขัดขวางค�าพูดท่ีน�าไป 

สู่ความชั่ว หากเราอยู่ในกลุ่มคนที่ก�าลังสนทนาในเร่ืองท่ีไร้สาระ เป็นหน้าท่ี

ของเราท่ีจะเปล่ียนเร่ืองพูด หากสามารถท�าได้โดยพระคุณของพระเจ้า  

เราควรหยุดพูดเสียหรือหาเร่ืองอื่นมาพูดแทนเพื่อให้การสนทนาเป็นส่ือที่ก่อ

ให้เกิดประโยชน์ {COL 337.3} 

 พ่อแม่มีหน้าที่ฝึกลูกๆ ให้มีนิสัยและการพูดที่ถูกต้อง โรงเรียนท่ีดี

ที่สุดที่จะให้การอบรมเรื่องนี้ก็คือบ้าน เด็กควรได้รับการสอนให้พูดกับพ่อแม่

และคนอื่นๆ ด้วยวาจาท่ีแสดงความเคารพและด้วยความรัก เด็กๆ ควร 

ได้รับการสอนให้พูดและใช้ค�าพูดท่ีสุภาพจริงใจและบริสุทธิ์เท่านั้น ให้พ่อแม่

เรียนรู้จากโรงเรียนของพระคริสต์ทุกวัน ด้วยค�าสอนและแบบอย่าง พ่อแม่ 

จะสอนบตุรได้ด้วย “ค�าพดูอนัมีหลกัซึง่ไม่มีผูใ้ดจะต�าหนไิด้” ทิตสั 2:8 (TBS1971)  

นี่คือส่วนหนึ่งของหน้าที่อันส�าคัญและยิ่งใหญ่ของพวกเขา {COL 337.4} 
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 ในฐานะท่ีเป็นผู้ติดตามพระคริสต์ เราควรให้ค�าพูดของเรามีส่วน 

ช่วยและเป็นก�าลังใจซึ่งกันและกันในการด�าเนินชีวิตคริสเตียน สิ่งท่ีส�าคัญ 

กว่าการกระท�าคือการพูดถึงบทเรียนอันมีคุณค่าจากประสบการณ์ในชีวิต 

ของเรา พูดถึงพระเมตตาและความรัก ความกรุณาของพระเจ้า ความรัก 

อันลึกซึ้งของพระผู ้ช่วยให้รอด ค�าพูดของเราควรเป็นค�าสรรเสริญและ 

ค�าขอบพระคุณ หากความคิดและหัวใจของเราเต็มล้นด้วยความรักของ 

พระเจ้า ก็จะมีการแสดงออกในการสนทนา ไม่เป็นการยากอย่างใดเลยในการ 

แบ่งปันส่ิงเหล่านั้นที่ผ่านเข้ามาในชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณ  ความคิดท่ียิ่งใหญ่  

ความมุ่งหวังในส่ิงท่ีสูงส่ง ความเข้าใจในสัจจะที่แจ่มชัด ความตั้งใจท่ีไม่เห็น 

แก่ตัว ความปรารถนาในชีวิตที่เคร่งครัดในฝ่ายธรรมและชีวิตอันบริสุทธิ์จะ

เกิดผลออกมาทางค�าพูดที่เปิดเผยคุณลักษณะขุมทรัพย์หัวใจ การเปิดเผย 

พระคริสต์ในลักษณะนี้จะเป็นพลังอ�านาจน�าจิตวิญญาณเข้ามาหาพระองค์ 

ได้ {COL 338.1} 

 เราควรพูดถึงพระคริสต์ให้ผู้ที่ยังไม่รู้จักพระองค์ เราควรปฏิบัติตาม

แบบอย่างของพระคริสต์ ไม่ว่าพระองค์จะประทับอยู่ท่ีใดก็ตาม จะเป็นใน 

พระวิหาร ตามถนนหนทาง ในเรือที่ลอยอยู่ริมชายฝั่ง ในงานเล้ียงของพวก

ฟาริสี หรือที่โต๊ะของคนเก็บภาษี พระองค์จะตรัสแต่เรื่องท่ีเก่ียวกับชีวิตท่ี 

สูงส่ง พระองค์ทรงโยงเรื่องของธรรมชาติ เหตุการณ์ในชีวิตประจ�าวันเข้ากับ

พระวจนะแห่งความจริง จิตใจของผู ้ที่ได้ฟังนั้นมีความโน้มเอียงมาหา 

พระองค์เพราะพระองค์ทรงรักษาความเจ็บป่วย ปลอบประโลมเขาและทรง 

อุ้มเด็กๆ ไว้ในพระหัตถ์ ทรงอวยพรเด็กเหล่านั้น เม่ือพระองค์ทรงเร่ิมตรัส 

ทุกคนก็จะหันความสนใจมายังพระองค์ และค�าพูดทุกค�าก็เป็นเช่นกลิ่นหอม

แห่งชีวิตซึ่งน�าไปสู่ชีวิต {COL 338.2} 

พวกเราก็ต้องท�าอย่างนี้เช่นกัน ไม่ว่าเราจะอยู่แห่งใดก็ตาม เรา 

ต้องหาโอกาสพดูให้ผูอ้ืน่ฟังถึงพระผูช่้วยให้รอด หากเราปฏิบัตติามแบบอย่าง

ของพระคริสต์ในการท�าความดีแล้ว จิตใจของผู้ฟังก็จะเปิดออกรับพระองค์ 

อาจจะไม่เกิดขึ้นในทันที แต่ด้วยความรอบคอบ ด้วยจิตใจที่เปี่ยมด้วยความ

รักที่มาจากเบ้ืองบน เราจะบอกให้พวกเขาทราบว่าพระองค์ทรง “โดดเด่น
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ท่ามกลางคนนับหม่ืน” และทรงเป็นคน “ช่างน่าปรารถนา” เพลงซาโลมอน 

5:10, 16 น่ีคืองานสูงส่งที่สุดที่เราสามารถใช้ของประทานในด้านการพูดซึ่ง

เป็นความสามารถที่ทรงโปรดประทานให้เราใช้ในการแนะน�าให้โลกรู้จักพระ

คริสต์ผู้ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดผู้ทรงไถ่บาปของเราทั้งหลาย {COL 339.1}

อิทธิพล
 ชีวิตของพระคริสต์มีอ�านาจชักจูงอย่างกว้างขวางและไม่มีขอบเขต

จ�ากัด เป็นอิทธิพลในทางดีที่ผูกมัดพระองค์กับพระเจ้าและมนุษยชาติเข้าไว้

ด้วยกัน พระเจ้าทรงโปรดประทานอ�านาจที่ช่วยให้มนุษย์สามารถด�ารงชีวิต

อยูโ่ดยล�าพงัตนเองโดยผ่านทางพระคริสต์ เราแต่ละคนต่างก็มีความเกีย่วดอง

กับเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ถือว่านี่คือส่วนหนึ่งแห่งความย่ิงใหญ่ของพระเจ้า 

และเราก็มีหน้าท่ีต้องปฏิบัติต่อกันและกัน ไม่มีผู้ใดสามารถอยู่โดดเด่ียวโดย

ไม่มีเพื่อน เพราะความเป็นอยู่ของแต่ละคนมีความเกี่ยวพันอยู่เสมอ พระ

ประสงค์ของพระเจ้าคือการทีเ่ราต่างนกึถงึชวีติผูอ้ืน่และคอยหาการช่วยเหลอื

ให้คนเหล่านั้นได้รับความสุขในชีวิต {COL 339.2}

 จติวิญญาณของเราต่างก็อยูใ่นสภาพแวดล้อมทีเ่ป็นของตนเอง เป็น

สภาพที่ก่อให้เกิดพลังที่ให้ชีวิต มีความกล้าหาญ และมีความหวัง ท�าให้ชีวิต

หอมหวานด้วยกลิ่นหอมแห่งความรักหรืออาจจะถูกครอบง�าด้วยบรรยากาศ

ที่มืดทึบและเย็นชาเพราะความไม่พอใจ ความเห็นแก่ตัวหรือด่างพร้อยด้วย

พิษของบาปชั่วที่ซ่อนเร้นอยู่ ด้วยบรรยากาศของสภาพแวดล้อมรอบตัวเรา

นีเ่องท่ีท�าให้ผูท้ีส่มัผสัในชวีติของเราได้รับผลกระทบจากเราโดยทัง้ท่ีรูต้วัหรือ

ไม่รู้ตัว {COL 339.3}

 นีคื่อความรับผดิชอบท่ีเราไม่สามารถหลบหลีกได้ ค�าพดู การกระท�า 

การแต่งตัว กิริยามารยาทหรือแม้กระทั่งอาการแสดงออกทางใบหน้าของเรา

ก็มีผลชกัจูงผูอ้ืน่ ผลแห่งความประทบัใจนีก่้อให้เกิดผลดีทีไ่ม่มีใครจะวดัค่าได้ 

แรงกระตุ้นที่ถูกขับออกมาทุกกระแสเป็นเมล็ดที่หว่านออกไปเพื่อจะเกิดผล
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ในวันเก็บเก่ียว นี่เป็นส่วนหนึ่งของเหตุการณ์ที่เป็นเหมือนโซ่ท่ีคล้องมนุษย์

เข้าไว้ด้วยกัน ต่อเนื่องไปไม่มีท่ีส้ินสุด หากการเป็นแบบอย่างของเรา 

สามารถช่วยให้คนเหล่านั้นได้รับการพัฒนาหลักการที่ดี ก็เท่ากับว่าเราได ้

ให้พลังเพื่อการกระท�าดีแก่คนเหล่านั้น ในการตอบสนองเขาก็จะใช้อิทธิพล 

ในทางดีของเขากับผู้อื่นต่อไป และจะมีผลต่อเนื่องกันไปเร่ือยๆ ฉะนั้นโดย

อทิธพิลทีเ่ราแสดงออกไปโดยทีไ่ม่รู้ตวัอาจจะเป็นสือ่พระพรท่ีน�าไปสู่ผูค้นเป็น

จ�านวนมาก {COL 339.4} 

 เมื่อโยนก้อนกรวดลงไปในทะเลสาบ ก็จะมีคลื่นเกิดขึ้นขยายออกไป

เรื่อยๆ กว้างขึ้นจนไปถึงฝั่ง  อิทธิพลของเราก็เป็นเช่นนี้ เหนือความรู้หรือ 

การควบคุมของเรา อิทธิพลของเราจะไปยังผู้อื่นให้เขาได้พระพรหรือการ 

สาปแช่ง {COL 340.1}

 อุปนิสัยคือพลัง การเป็นพยานอย่างเงียบๆ ด้วยความจริงใจ อย่าง

ไม่เห็นแก่ตัวและเล่ือมใสในพระเจ้า มีพลังอิทธิพลที่ไม่มีสิ่งใดอาจลบล้างได้ 

การแสดงถึงอุปนิสัยของพระคริสต์ในชีวิตของเรา เท่ากับเราได้ร่วมงานกับ

พระองค์ในการน�าจติวญิญาณ  การแสดงออกถึงอปุนสิยัของพระคริสต์ในชวีติ

ของเราเท่านั้นท่ีท�าให้เราร่วมมือกับพระองค์ได้และยิ่งแผ่อิทธิพลกว้างออก 

ไปเท่าใดเราก็กระท�าดีได้มากข้ึนเท่านั้น เม่ือผู้ท่ีแสดงตนว่าเป็นผู้รับใช้ของ

พระเจ้าปฏิบัติตามตัวอย่างของพระคริสต์ โดยการด�าเนินชีวิตในแต่ละวัน 

ตามหลักการของพระบัญญัติ เม่ือการกระท�าทุกอย่างแสดงออกถึงความรัก

อนัยิง่ใหญ่ของพระเจ้าต่อเพือ่นบ้านเหมือนรักตนเอง คริสตจกัรก็จะมีอ�านาจ

ที่จะเคลื่อนไหวเพื่อพระเจ้าในโลกนี้ได้ {COL 340.2} 

 แต่อย่าลืมว่าอิทธิพลมีอ�านาจต่อการกระท�าช่ัวได้เท่ากับการกระท�า

ดี การท่ีผู้หนึ่งผู้ใดสูญเสียจิตวิญญาณของตนเองเป็นสิ่งที่เลวร้ายที่สุด แต ่

การท�าให้จิตวิญญาณของผู้อื่นสูญหายเลวร้ายยิ่งกว่า เป็นไปได้ที่อิทธิพล 

ของเรานั้นจะกลายเป็นผู้ที่ท�าให้คนเหล่านั้นกระจัดกระจายหนีหายไปจาก

พระองค์ นี่เป็นเหตุผลที่ว่าท�าไมคริสตจักรถึงอ่อนแอเช่นนี้ หลายคนมุ่งแต่ 

จะติเตียนและใส่ความกล่าวหาผู้อื่นด้วยค�าพูดสร้างความสังสัย อิจฉาริษยา

และความไม่พอใจเกิดขึ้น เขาเหล่านั้นปล่อยตัวให้ซาตานใช้เป็นเครื่องมือ  
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กว่าจะรู้ตวัเองว่าท�าอะไรไป ศตัรูก็ใช้เขาเป็นเคร่ืองมือจนบรรลุเป้าหมายของ

มันเสียแล้ว รอยประทับแห่งความชั่วเกิดขึ้น เงานั้นทอดลงมา ท�าให้ลูกศร 

ของซาตานเห็นเป้าอย่างชัดเจน ความไม่ไว้วางใจ ความไม่เชื่อ ความไร้ 

ศรัทธาเกิดขึ้น ท�าให้ผู้ที่น่าจะยอมรับพระคริสต์กลับปฏิเสธพระองค์ ในขณะ

เดียวกันผู้ท่ีท�างานให้ซาตานมองดูด้วยความพอใจไปยังผู้ที่มารผลักให้ออก

ไปด้วยความสงสัย แล้วก็เข้าข้างตัวเองว่าการกระท�าของตนถูกต้องและ 

เปรยีบเทยีบกับผูท้ีล้่มลงว่าไม่มีคณุงามความดีและความชอบธรรมเท่ากับตน 

เขาเหล่านัน้ไม่ได้ตระหนกัว่าอปุนสัิยอนัเหลวแหลกท่ีเกิดขึน้นัน้เป็นผลมาจาก

ลิ้นที่ไร้การควบคุม และจิตใจที่ดื้อรั้น ด้วยอิทธิพลนี้เองที่ท�าให้ชีวิตของผู้อื่น

ต้องล้มลง {COL 340.3} 

 ดังนัน้การไม่เอาจริงเอาจงั ตามใจตนเองด้วยความเหน็แก่ตวั ใช้ชวิีต

ด้วยความประมาทเลินเล่อตามใจปรารถนาของผูท่ี้อ้างตนเองว่าเป็นคริสเตยีน 

ท�าให้จิตวิญญาณจ�านวนมากหันเหไปจากหนทางแห่งชีวิต คนจ�านวนมาก

หวาดกลัวทีจ่ะเผชิญต่อหน้าบัลลงัก์แห่งการพพิากษาของพระเจ้าอนัเนือ่งจาก

ผลแห่งอิทธิพลของตนเอง {COL 341.1} 

 โดยพระกรุณาของพระเจ้าเท่านั้น ที่เราใช้ของประทานนี้อย่าง 

ถูกต้องได้ ไม่มีสิ่งใดในตัวของคนเราท่ีจะมีอิทธิพลต่อผู้อ่ืนให้ท�าดีได้ เม่ือ 

เรายอมรับว่าช่วยตนเองไม่ได้และต้องการฤทธานุภาพของพระเจ้าแล้ว เรา 

จะไม่วางใจการกระท�าของตนเอง เราไม่ทราบว่าผลการกระท�าในวันหนึ่ง  

ชัว่โมงหนึง่หรือเพยีงนาทีหนึง่จะก่อให้เกิดผลอย่างไรบ้าง จงึไม่ควรเร่ิมวนัใหม่ 

โดยไม่ถวายการด�าเนนิชวิีตของเราให้แก่พระบิดาแห่งสวรรค์ ทูตของพระองค์

ได้รับการแต่งตัง้ให้ท�าหน้าท่ีดูแล และเม่ือเรายอมให้ทูตเหล่านัน้ปกปักรักษา

แล้ว ยามใดก็ตามที่อันตรายจะเกิดขึ้น ทูตเหล่านั้นก็จะอยู่ข้างเราทันที เมื่อ

ตกอยู่ในอันตรายของอิทธิพลที่ผิดโดยที่ไม่ได้เจตนา ทูตสวรรค์ก็จะอยู่ข้าง 

เราคอยเร่งเร้าให้หันเข้าทางท่ีถูกต้อง ทูตเหล่านี้จะคอยช่วยในการเลือกค�า 

พดูและคอยน�าการกระท�าของเรา ดังนัน้อทิธพิลของเราจงึเป็นไปอย่างเงยีบๆ 

กระท�าไปโดยที่ไม่ตั้งใจ แต่มีพลังในการชักจูงผู้อื่นให้หันไปหาพระคริสต์และ

แผ่นดินสวรรค์ของพระองค์ {COL 341.2}
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เวลา
 เวลาของเราเป็นของพระเจ้า ทุกนาทีเป็นของพระองค์และเราอยู่ 

ภายใต้หน้าท่ีทีส่�าคัญทีสุ่ดในการพฒันาเวลาให้เป็นทีถ่วายเกยีรตแิด่พระองค์  

ในจ�านวนของประทานนั้น ไม่มีตะลันต์ใดที่พระองค์ทรงเรียกตรวจสอบอย่าง

เข้มงวดเท่ากับเวลาของเรา  {COL 342.1}

 เวลามีค่าเหลือคณานับ พระคริสต์ทรงถือว่าเวลาทุกนาทีเป็นของ 

มีค่า และด้วยเหตุผลนี้เราจึงต้องเอาใจใส่ในท�านองนี้เหมือนกัน ชีวิตสั้นเกิน

ไปท่ีจะปล่อยให้เสียไปโดยเปล่าประโยชน์ เรามีเวลาไม่มากนักก่อนที่ประตู

พระกรุณาจะปิดเพื่อการเตรียมตัวส�าหรับชีวิตนิรันดร์ เราไม่มีเวลาที่จะ 

สูญเสียอีกแล้ว ไม่มีเวลาใช้เพื่อความสุขอย่างเห็นแก่ตัว ไม่มีเวลาเพื่อปล่อย

ตวัท�าบาป เด๋ียวนีเ้ป็นเวลาเพือ่สร้างอปุนสิยัส�าหรบัชวีติอมตะในภายภาคหน้า 

นี่เป็นเวลาที่เราต้องเตรียมตัวก่อนการพิพากษาตรวจสอบ  {COL 342.2} 

 ครอบครัวของมนุษย์ยังไม่ทันเร่ิมใช้ชีวิตเลย เขาก็เข้าสู่ความตาย 

เสียแล้ว และการท�างานอย่างไม่หยุดหย่อนของโลกนี้ก็จะต้องสิ้นสุดในความ

ว่างเปล่า นอกเสียจากว่าได้รับความรู้อย่างแท้จริงในเร่ืองของชีวิตนิรันดร์  

ผู้ท่ีรู้จักคุณค่าของเวลาในการท�างานแต่ละวันจะมีความเหมาะสมท่ีจะไปอยู่

ปราสาทและรับชีวิตอมตะตลอดไป การที่เขาเกิดมาในโลกนี้จึงเป็นส่ิงท่ีดี 

ยิ่งนัก {COL 342.3} 

 เราได้รับการเตือนให้รู้จักกู้เวลาคืนมา แต่เวลาที่เสียไปอย่างไม่รู้จัก

คุณค่านั้นไม่สามารถน�ากลับคืนมาได้อีกแม้แต่นาทีเดียว วิธีเดียวท่ีเรากู้คืน

เวลาของเราได้คือการใช้เวลาที่เหลือให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยร่วมงานกับ

พระเจ้าในแผนการแห่งการช่วยให้รอดอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ {COL 342.4} 

 ส�าหรับผูท้ีเ่ข้าร่วมท�างานนี ้อปุนสัิยจะเปล่ียนไป เขามาเป็นบุตรของ

พระเจ้า เป็นสมาชกิครอบครัวแห่งพระราชวงศ์ เป็นบุตรของกษตัริย์แห่งเมือง

สวรรค ์จึงมีความเหมาะสมที่จะเป็นมิตรสหายของทูตสวรรค์ {COL 342.5} 

 ขณะนีเ้ป็นเวลาของการท�างานเพือ่ความรอดของเพือ่นมนษุย์ มีบาง

คนคดิว่าการถวายทรัพย์เพือ่งานของพระองค์นัน้ก็เพยีงพอ และถอืว่าครอบคลุม
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ทุกส่ิงท่ีพระองค์ทรงเรียกให้ท�า เวลาอันมีค่าท่ีเขาเหล่านี้ควรใช้เป็นการ 

ส่วนตัวเพื่องานของพระองค์ผ่านไปโดยไม่ได้รับการยอมรับ แต่เป็นหน้าที ่

ของทุกคนท่ีมีสุขภาพสมบูรณ์ และแข็งแรงที่จะท�างานรับใช้พระเจ้าอย่าง 

จริงจัง ทุกคนควรท�างานเพื่อน�าจิตวิญญาณของคนทั้งหลายกลับมาหาพระ

คริสต์ การถวายทรัพย์จึงทดแทนการรับใช้ไม่ได้ {COL 343.1} 

 เวลาทุกนาทีแบกรับภาระท่ีมีผลต่อส่ิงอนัเป็นนรัินดร์  เราควรยืนคอย

เหมือนผู้รับใช้พร้อมเข้ารับงานเม่ือได้รับค�าสั่ง โอกาสท่ีเรารับในขณะนี้มีไว้

เพื่อท่ีจะพูดเร่ืองของพระวจนะแห่งชีวิตให้กับจิตวิญญาณท่ีก�าลังรอคอย  

โอกาสเช่นนี้อาจจะไม่กลับมาหาเราอีก พระเจ้าอาจจะตรัสกับเขาว่า “ในคืน

วันนี้ชีวิตของเจ้าจะต้องเรียกเอาไปจากเจ้า” ลูกา 12:20 และโดยการละเลย

ของเราเขาอาจจะไม่พร้อม ในวันแห่งการพิพากษาที่ยิ่งใหญ่ เราจะแก้ตัวกับ

พระเจ้าอย่างไร {COL 343.2} 

 ชีวิตมีความส�าคัญอย่างมากยิ่ง เกินกว่าที่เราจะสนใจแต่ในเรื่องของ

โลกและสิ่งของในโลก การวนเวียนอยู่ในความกังวลและวุ่นวายอยู่กับส่ิง 

ซึ่งมีความส�าคัญน้อยมากเม่ือเปรียบเทียบกับเร่ืองที่น่าสนใจท่ีเป็นนิรันดร ์ 

ถึงกระนั้น พระเจ้าทรงเรียกให้เราท�างานรับใช้พระองค์ในเร่ืองของชีวิตฝ่าย

โลก ความขยันในการงานเป็นส่วนหนึ่งของศาสนาที่แท้จริงเสมอเหมือน 

การเสียสละอุทิศตน พระคัมภีร์ไม่สนับสนุนการมีชีวิตอยู่อย่างไร้จุดหมาย  

เป็นค�าสาปแช่งท่ีย่ิงใหญ่ที่สุดของโลกเรา ชายและหญิงทุกคนที่กลับใจใหม่

อย่างแท้จริงแล้วจะเป็นผู้รับใช้ขยันที่สุด {COL 343.3} 

 การรู้จกัปรับปรงุการใช้เวลาข้ึนกับความส�าเร็จของการได้มาซึง่ความ

รู้และปัญญา ไม่ควรให้ความยากจน ความต�่าต้อยของชาติก�าเนิดหรือสภาพ

แวดล้อมท่ีไม่อ�านวยเป็นอุปสรรคต่อการฝึกฝนทางสติปัญญา เวลาทุกนาที 

มีค่าที่เราต้องรักษา การใช้เวลาท่ีนี่นิด ที่นั่นหน่อยในการพูดคุยท่ีไร้สาระ  

การเสียเวลาในตอนเช้าโดยการนอนไม่ลุกจากเตียง เวลาที่ใช้ในการเดินทาง

โดยรถประจ�าทางและรถไฟ หรือการยืนคอยท่ีสถานี การเข้าแถวคอย 

อาหาร การรอคอยผู้ที่มาไม่ตรงตามเวลานัด ในช่วงเวลาน้อยนิดท่ีมีนี้ หาก

เรามีหนังสือติดมือก็จะช่วยในการศึกษาและไตร่ตรองสิ่งต่างๆ ได้ เป็นการ
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รู้จักใช้เวลาท�าสิ่งที่บางครั้งไม่มีเวลาพอท่ีจะท�า ความตั้งใจที่แน่วแน่ ความ

ขยันท่ีไม่หยุดหย่อนและรู้จักระมัดระวังในการประหยัดเวลาจะสามารถท�าให้

มนุษย์ได้มาซึ่งความรู้และวินัยของความคิด ซึ่งท�าให้เรามีคุณสมบัติเข้ารับ

ต�าแหน่งการท�างานที่มีอ�านาจและเป็นประโยชน์ {COL 343.4} 

 คริสเตียนทุกคนมีหน้าที่แสวงหานิสัยของความมีระเบียบ มีความ

ละเอยีดรอบคอบและว่องไว ไม่มีข้อแก้ตวัใดส�าหรับคนทีเ่ช่ืองช้าในการท�างาน

ทุกชนิด การมีงานท�าอยู่ตลอดเวลาแต่ไม่เคยท�างานเสร็จสักทีนั้นก็เนื่องมา

จากความคิดและจิตใจไม่ได้อยู่กับงาน ผู้ท่ีท�างานช้าและท�างานท่ีไม่เกิด

ประโยชน์ควรตระหนกัว่าจะต้องแก้ไขสิง่เหล่านีใ้ห้ถูกต้อง เขาจะต้องฝึกความ

คิดในการวางแผนวิธีการใช้เวลาเพื่อให้ได้ผลดีท่ีสุดด้วยความสามารถและ 

การวางแผนอย่างดี บางคนท�างานในห้าชัว่โมงได้เท่ากับผูอ้ืน่ท�าในสบิชัว่โมง 

บางคนท�างานบ้านได้ทั้งวันไม่ใช่เพราะเขามีงานท�ามากแต่เพราะเขาไม่ได้

วางแผนเพือ่ประหยดัเวลา ความเชือ่งช้าและยึดยาดท�าให้เสยีเวลามากแต่ได้

ผลงานน้อย แต่ส�าหรับทุกคนที่ตั้งใจ เขาเอาชนะนิสัยเถลไถล ยืดยาดได้ ให้

เขาตั้งเป้าหมายท่ีแน่นอนในงานของตน รู้จักการจัดเวลาส�าหรับงานนั้นๆ  

การฝึกพลังแห่งความตั้งใจจะท�าให้มือท�างานด้วยความคล่องแคล่ว {COL 

344.1}

 ด้วยการขาดความตั้งใจในการควบคุมและปฏิรูปตัวเอง ท�าให้คน 

ท�าในส่ิงท่ีผิดจนเป็นนิสัย แต่หากพวกเขารู้จักพัฒนาพลังของเขาแล้ว พวก

เขาก็จะได้มาซึ่งความสามารถเพื่อรับใช้ที่ดีที่สุด แล้วก็จะพบว่าตนเองเป็นที่

ต้องการในทุกแห่ง พวกเขาจะเป็นที่ยอมรับของทุกคนในคุณค่าของความ

สามารถที่เขามี {COL 344.2} 

 เด็กและคนหนุม่สาวมากมายน่าจะใช้เวลาทีเ่สียไปโดยเปล่าประโยชน์

ท�างานบ้านและด้วยการท�าเช่นนี้ พวกเขาแสดงความรักความเอาใจใส่ต่อ 

คณุพ่อคุณแม่ เยาวชนควรจะใช้ก�าลังของความเป็นหนุม่สาวเพือ่ช่วยแบ่งเบา

ภาระของคนในครอบครัว {COL 345.1} 

 ชีวิตในวัยเยาว์ของพระคริสต์เป็นชีวิตของการท�างานอย่างจริงจัง 

พระองค์ทรงด�ารงชีวิตอยู่ไม่ใช่เพื่อตนเอง พระองค์ทรงเป็นพระบุตรของ 
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พระเจ้าผู้ย่ิงใหญ่ ถึงกระนั้นก็ตาม พระองค์ทรงประกอบกิจการช่างไม้ร่วม 

กับโยเซฟผู้เป็นบิดา กิจการที่พระองค์ทรงท�านั้นมีความหมาย พระองค ์

เสด็จมายังโลกในฐานะเป็นผู้สร้างอุปนิสัยและด้วยการกระท�านี้ ภารกิจของ

พระองค์สมบูรณ์ ในการท�างานทางฝ่ายโลก พระองค์ทรงน�าอ�านาจของ 

ความเป็นพระเจ้าอนัสมบูรณ์พร้อมเช่นเดียวกันกับทีใ่ช้ในด้านการเปล่ียนแปลง

พระอุปนิสัยมาใช้ พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างของเรา {COL 345.2} 

 บิดามารดาจะต้องสอนลูกๆ ทั้งหลายในเร่ืองคุณค่าและการใช้เวลา

ในทางท่ีถูก สอนพวกเขาว่าจะต้องพยายามท�าสิ่งท่ีถวายเกียรติพระเจ้าและ

เป็นพระพรแก่เพือ่นมนษุย์ แม้ในวยัเด็กพวกเขาท�างานเป็นผูร้บัใช้พระเจ้าได้ 

{COL 345.3} 

ไม่มีบาปใดที่บิดามารดาท�าจะย่ิงใหญ่กว่าบาปที่ปล่อยให้ลูกของ 

พวกเขาไม่มีอะไรท�า ในไม่ช้าเด็กๆ เหล่านี้เรียนรู้ที่จะชื่นชอบกับนิสัยของ

ความเกียจคร้าน และจะเติบโตขึ้นเป็นหนุ่มสาวท่ีเฉื่อยชาและกลายเป็น 

ผูใ้หญ่ท่ีใช้การไม่ได้ เม่ือเตบิโตถงึวยัท�างานเลีย้งชพีกจ็ะท�างานอย่างเกียจคร้าน

และเชื่องช้าคอยแต่หวังท่ีจะได้ค่าจ้างมากราวกับว่าท�างานอย่างขยันขันแข็ง 

คนงานจ�าพวกนี้มีความแตกต่างเป็นอย่างมากจากผู้ที่ตระหนักว่าตนเป็น 

ผู้อารักขาที่ซื่อสัตย์ {COL 345.4} 

 พวกเขาจะน�านิสัยการท�างานทางฝ่ายโลกอย่างเกียจคร้านและ 

ขาดการเอาใจใส่เข้ามายังชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณ และจะท�าให้คนนั้นไม่เหมาะ

ทีจ่ะท�างานรบัใช้พระเจ้าอย่างมีประสทิธภิาพ มีคนเป็นจ�านวนมากน่าจะท�างาน

อย่างขยันขันแข็งเพื่อเป็นพระพรแก่โลกนี้ได้นั้นกลับถูกท�าลายลงด้วยการ 

อยู่อย่างเกียจคร้าน การไม่มีงานท�าและการขาดจุดมุ่งหมายชีวิตที่แน่นอน 

เปิดประตูให้กับการล่อลวงนับพัน มิตรชั่วและนิสัยเลวร้ายท�าให้สมองและ 

จิตวิญญาณเสื่อม และส่งผลของการท�าลายต่อทั้งชีวิตนี้และชีวิตหน้าที่จะมา

ถึง {COL 345.5}

ไม่ว่าเราจะท�างานใดก็ตามพระวจนะของพระเจ้าสอนเราว่า “อย่า

อ่อนระอา จงมีจิตใจกระตือรือร้นด้วยพระวิญญาณ จงปรนนิบัติองค์พระผู้ 

เป็นเจ้า” “มือของเจ้าจบังานอะไร กจ็งท�าการนัน้ด้วยเตม็ก�าลัง” “ท่านท้ังหลาย 
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ก็รู้ว่า ท่านจะได้รับมรดกจากองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นบ�าเหน็จ เพราะท่าน 

ก�าลังรับใช้พระคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าอยู”่ โรม 12:11 ปัญญาจารย์ 9:10  

โคโลสี 3:24 {COL 346.1}

สุขภาพ
 สุขภาพเป็นพระพรที่น้อยคนจะส�านึกได้ถึงคุณค่า อย่างไรก็ตาม

ประสิทธิภาพของความคิดและพลังของร่างกายขึ้นกับสุขภาพ แรงกระตุ้น 

และความลุ่มหลงของเรามีแหล่งก�าเนิดอยู่ในร่างกาย และจะต้องรักษาให้อยู่

ในสภาพทางกายท่ีดีที่สุดและให้อยู่ภายใต้อิทธิพลฝ่ายจิตวิญญาณเพื่อจะใช้

ความสามารถนั้นได้อย่างดีที่สุด {COL 346.2} 

 สิง่ใดท่ีท�าให้เรีย่วแรงทางฝ่ายกายลดลงและจะท�าให้ความคิดเสือ่มลง  

จะท�าให้เราพนิจิพจิารณาความแตกต่างระหว่างความถกูต้องและความผดิไม่

ได้ เรามีความสามารถลดน้อยลงในการเลือกสิ่งดีและก�าลังความตั้งใจลดลง

ในการท�าสิ่งที่เรารู้ว่าดี {COL 346.3}

 การใช้พลังของร่างกายในทางที่ผิด ท�าให้เวลาของชีวิตที่ใช้เพื่อการ

ถวายเกียรติแด่พระเจ้าส้ันลงและท�าให้เรากลายเป็นคนท่ีไม่เหมาะสมเพื่อ

ท�างานที่พระเจ้าทรงมอบหมาย การปล่อยตัวไปกับการสร้างนิสัยผิดๆ ด้วย

การนอนดึก ด้วยการสนองความอยากแลกกับสุขภาพเป็นการสร้างความ

อ่อนแอให้ร่างกาย การละเลยไม่ออกก�าลังกาย การให้สมองหรอืร่างกายท�างาน

เกิน ท�าให้ระบบประสาทเสียความสมดุล ผู้ที่ท�าให้ชีวิตส้ันลงเช่นนี้และ 

ปล่อยตัวท�าให้ร่างกายไม่เหมาะที่จะท�างานรับใช้พระเจ้าด้วยการละเลยกฎ

ธรรมชาตมีิความผดิต่อพระเจ้าในข้อหาลักขโมย และพวกเขาปล้นเพือ่นมนษุย์

ด้วยเช่นกัน โอกาสที่จะเป็นพระพรแก่ผู้อื่น ซึ่งเป็นหน้าท่ีการงานท่ีพระเจ้า

บัญชาให้เขาท�าในโลกถูกตัดขาดไปเพราะการกระท�าของเขาเอง พวกเขา 

ท�าให้ตวัเองไม่เหมาะทีจ่ะท�าหน้าทีน่ีแ้ม้ว่าสิง่ทีท่�าน่าจะส�าเร็จด้วยเวลาอนัสัน้

ก็ตาม พระเจ้าทรงถอืว่าเรามีความผดิในฐานะท่ีท�าให้โลกนีไ้ม่ได้รบัสิง่ท่ีดีงาม
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เพราะนิสัยที่ให้โทษของเรา {COL 346.4}

 การละเมิดกฎสุขภาพทางกายคือการละเมิดกฎศีลธรรมด้วยเพราะ

พระเจ้าทรงเป็นเจ้าของกฎของร่างกาย เช่นเดียวกับกฎแห่งศลีธรรม พระองค์

ทรงจารกึพระบัญญติัของพระองค์ด้วยนิว้พระหัตถ์ของพระองค์ลงบนประสาท

ทุกเส้น กล้ามเนื้อทุกมัดและทุกความสามารถที่เป็นของประทานที่พระองค์

ทรงฝากไว้ให้กับมนษุย์และการใช้อวัยวะส่วนใดไปในทางท่ีผิดก็เท่ากับเป็นการ

ละเมิดกฎของพระองค์ {COL 347.1} 

 ทุกคนจะต้องมีความรู้อย่างเฉลียวฉลาดในเร่ืองโครงสร้างร่างกายของ

มนุษย์เพื่อช่วยให้พวกเขารักษาสุขภาพร่างกายให้เหมาะกับการท�างานของ

พระยาห์เวห ์เราควรถนอมชีวิตฝ่ายกายด้วยความระมัดระวังและพัฒนาให้ดี

ขึ้น เพื่อให้พระเจ้าทรงส�าแดงพระองค์ผ่านทางร่างกายของเราได้อย่างเต็มที 

ความสมัพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบของร่างกาย และชวีติฝ่ายจติวญิญาณเป็น

สาขาหนึง่ของการศึกษาทีส่�าคัญท่ีสุด จะต้องเอาใจใส่เร่ืองนีด้้วยความพถิพีถินั

ทั้งในบ้านและท่ีโรงเรียน ทุกคนควรท�าความรู้จักกับโครงสร้างของร่างกาย

และกฎที่ควบคุมชีวิต  ผู้ใดตั้งใจละเลยความรู้เรื่องกฎของร่างกายและละเมิด

กฎเหล่านัน้โดยไม่รู้ตัวก�าลังท�าบาปผดิต่อพระเจ้า ทุกคนควรประพฤตตินเพือ่

ให้ร่างกายและสุขภาพมีความสัมพันธ์กันเป็นอย่างดี เราต้องน�านิสัยของเรา

ให้ไปอยู่ภายใต้การควบคุมของความคิดท่ีอยู่ภายใต้การควบคุมของพระเจ้า 

{COL 348.1} 

 อคัรทูตเปาโลกล่าวว่า “ท่านรู้แล้วไม่ใช่หรือว่า ร่างกายของพวกท่าน

เป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้สถิตในท่าน ผู้ซึ่งพวกท่านได้รับจาก

พระเจ้า และท่านทั้งหลายไม่ใช่เจ้าของตัวท่านเอง เพราะว่าพระเจ้าทรงซื้อ

ท่านไว้แล้วด้วยราคาสูง ฉะนั้น จงถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าด้วยร่างกาย 

ของท่านเถิด” 1 โครินธ์ 6:19 , 20 {COL 348.2}
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ก�าลังกาย
 เราจะต้องรักพระเจ้า ไม่ใช่เพียงด้วยสิ้นสุดใจ ความคิด และจิต 

วิญญาณเท่านั้นแต่ด้วยก�าลังกายของเราทั้งหมด อันรวมถึงการใช้พลังของ

ร่างกายทั้งหมดด้วยความเฉลียวฉลาด {COL 348.3}

 พระคริสต์ทรงเป็นผูท้�างานฝ่ายโลกและงานฝ่ายจติวญิญาณทีซ่ือ่สัตย์

และในพระราชกิจท้ังหมด พระองค์ทรงตัง้พระทยัอย่างมากยิง่เพือ่ปฏิบัตติาม

พระทยัของพระบิดา สิง่ของในสวรรค์และในโลกมีความใกล้ชดิและอยูภ่ายใต้

การควบคุมของพระคริสต์มากกว่าที่หลายคนตระหนักถึง พระคริสต์เองทรง

เป็นผู้ที่วางแผนสร้างวิหารหลังแรกบนโลก พระองค์ทรงเป็นผู้ประทาน 

รายละเอียดทุกอย่างในการสร้างวิหารของซาโลมอน พระองค์ผูท้รงด�ารงชวีติ

ในโลกเป็นช่างไม้ชาวนาซาเร็ธนั้นทรงเป็นสถาปนิกแห่งสวรรค์ พระองค์ 

ทรงเป็นผู้วางแผนอาคารศักด์ิสิทธิ์ท่ีซึ่งพระนามของพระองค์จะได้รับเกียรต ิ 

{COL 348.4} 

 พระคริสต์ทรงเป็นผู้ประทานสติปัญญาแก่ผู้สร้างวิหารให้มีฝีมือ 

ที่ช�านาญและประณีตที่สุด พระองค์ตรัสว่า “ดูซิ เราได้เลือกเบซาเลลบุตรอุรี

ผู้เป็นบุตรเฮอร์แห่งเผ่ายูดาห์ และเราได้ให้เขาเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณ 

ของพระเจ้าคือให้เขามีสตปัิญญา ความเข้าใจและความรู้ในงานช่างทุกอย่าง... 

และนี่แน่ะ เราได้ตั้งผู้ช่วยคนหนึ่งให้เขา ชื่อโอโฮลีอับบุตรอาหิสะมัคแห่ง 

เผ่าดาน เรายังได้ให้ทักษะแก่ช่างฝีมือทุกคนเพื่อพวกเขาจะท�างานทุกอย่าง

ที่เราได้สั่งเจ้า” อพยพ 31:2-6  {COL 349.1} 

 พระเจ้าทรงประสงค์ให้คนงานในทุกสายงาน มองไปยังพระองค์ผู้

ประทานทกุสิง่ท่ีเขามี ผลผลิตและการพฒันาทกุอย่างมีแหล่งทีม่าในพระองค์

ผู้ประทานการแนะน�าอันประเสริฐและการท�างานที่เป็นเลิศ การสัมผัสอย่าง

เชี่ยวชาญของแพทย์ พลังของเขาที่มีต่อประสาทและกล้ามเนื้อ ความรู้อย่าง

ละเอียดในเรื่องของอวัยวะร่างกายเป็นสติปัญญาจากพลังของพระเจ้า น�ามา

ใช้เพือ่เหน็แก่ผูท้ีท่กุข์ยาก ความสามารถของช่างไม้ในการใช้ฆ้อน และก�าลงั

ของช่างตีเหล็กบนทั่งนั้นมาจากพระเจ้า พระองค์ทรงฝากของประทานไว้ให้

กับมนุษย์และพระองค์ทรงหวังให้เขาทั้งหลายขอค�าแนะน�าจากพระองค์ ไม่
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ว่าเราจะท�าอะไร ไม่ว่าเราจะอยู่ส่วนใดของพระราชกิจ พระองค์ทรงประสงค์

ให้เราควบคุมความคิดของเราเพื่อให้ท�างานได้อย่างสมบูรณ์ {COL 349.2} 

 ศาสนาและธุรกิจไม่ใช่เป็นของที่แยกจากกัน ศาสนาของพระคัมภีร์

จะต้องแทรกเข้าไปอยู่ในทุกส่ิงที่เราท�าและพูด ส่ือของพระเจ้าและสื่อมนุษย์

จะต้องร่วมกันท�างานให้ส�าเร็จท้ังในเร่ืองของฝ่ายโลกและฝ่ายจิตวิญญาณ  

จะต้องน�าส่ิงท้ังหมดเหล่านี้เข้าไปรวมอยู่ในอาชีพการงานของมนุษย์ ในงาน

ของช่าง งานการเกษตร งานด้านค้าขายและวิทยาศาสตร์ จะต้องร่วมมือ 

ท�างานด้วยกันในกิจการทกุด้านทีค่ริสเตียนเข้าไปเกีย่วข้องด้วย {COL 349.3} 

พระเจ้าทรงประกาศหลักการเดียวท่ีความร่วมมือจะเป็นไปได้ พระ 

สิริของพระเจ้าจะต้องเป็นจุดมุ่งหมายของทุกคนที่ท�างานร่วมกับพระองค์  

เราจะต้องท�างานทั้งหมดของเราด้วยความรักต่อพระเจ้าและให้เป็นไปตาม 

พระประสงค์ของพระองค์ {COL 350.1} 

 การปฏิบัติตามน�้าพระทัยของพระเจ้าในการสร้างอาคารบ้านเรือน 

มีความส�าคัญเทียบเท่ากับการเข้าร่วมการนมัสการทางศาสนา และหากคน

งานใช้หลักการท่ีถูกต้องในการสร้างอุปนิสัยของตนเองแล้ว ในการสร้าง 

อาคารทุกหลัง เขาจะเจริญขึ้นในพระคุณและความรอบรู้ {COL 350.2} 

แต่พระเจ้าจะไม่ทรงยอมรับความสามารถท่ียิง่ใหญ่ทีส่ดุหรือการรับใช้

ที่เลิศท่ีสุด นอกจากเราจะยอมถวายตัวบนแท่นบูชาเพื่อเป็นเคร่ืองเผาบูชา 

ท่ีมีชีวิตเสียก่อน รากของต้นจะต้องบริสุทธิ์ ไม่เช่นนั้นผลท่ีออกมาก็จะไม่ 

เป็นที่ยอมรับของพระเจ้า {COL 350.3} 

พระเป็นเจ้าทรงแต่งตัง้ให้ดาเนยีลและโยเซฟเป็นผูจ้ดัการท่ีชาญฉลาด 

พระองค์ทรงท�างานผ่านเขาทั้งสองได้เพราะพวกเขาไม่ได้ใช้ชีวิตเพื่อตัวเอง

แต่เพื่อเป็นที่พอพระทัยพระเจ้า {COL 350.4} 

 เรื่องดาเนียลมีบทเรียนส�าหรับเราทุกคน เป็นการแสดงถึงความจริง

ให้เหน็ว่านกัธรุกจิไม่จ�าเป็นต้องเป็นคนทีมี่นโยบายเฉยีบแหลม ในทุกย่างก้าว 

เขารบัการสอนของพระเจ้าได้ ในขณะทีด่าเนยีลด�ารงต�าแหน่งนายกรัฐมนตรี

ในกรุงบาบิโลนนั้น เขาท�าหน้าที่ผู้เผยพระวจนะของพระเจ้า เขารับแสงแห่ง

การดลใจจากสวรรค์ พระวจนะของพระเจ้าเปรียบนักการเมืองฝ่ายโลกที่มี
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ความทะเยอทะยานใฝ่สูง ดังเช่นต้นหญ้าที่เจริญข้ึนและเหมือนเช่นดอกของ

ต้นหญ้าที่ร่วงโรยไป ถึงกระนั้น พระยาห์เวห์ทรงประสงค์ให้ผู้ที่ท�างานรับใช้

พระองค์ประกอบด้วยปัญญา มีคุณสมบัติท�างานทุกด้าน ยังมีความต้องการ

นักธุรกิจที่สอดแทรกหลักความเชื่ออันยิ่งใหญ่เข้าในทุกส่วนของธุรกิจและ

ความสามารถของเขาจะต้องได้รับการฝึกฝนอบรมอย่างดี หากผู้ที่อยู่ในงาน

สาขาใดต้องการพัฒนาโอกาสให้มีความฉลาดและคล่องแคล่วแล้วผู้นั้นคือ 

ผู้ที่ก�าลังใช้ความสามารถในการสร้างแผ่นดินของพระเจ้า ในโลกของเรา เรา

ได้เรียนจากเร่ืองของดาเนียลว่าเม่ือธุรกิจของเขาถูกสอบสวน พวกเขาหา 

จุดอ่อนหรือข้อผิดพลาดไม่ได้ เขาเป็นตัวอย่างท่ีนักธุรกิจทุกคนท�าตามได้ 

ประวัติของเขาแสดงให้เห็นถึงความส�าเร็จที่น่าจะได้มาเม่ือผู้นั้นถวายพลัง 

ของสมอง และของกระดูก และของกล้ามเนือ้ และของหวัใจและของชวีติเพือ่

การรับใช้พระเจ้า {COL 350.5}

ทรัพย์สินเงินทอง
 พระเจ้าทรงฝากทรพัย์สนิของพระองค์ไว้กับมนษุย์ พระองค์ประทาน

ก�าลังให้เราแสวงหาทรัพย์สมบัติ พระองค์ทรงท�าให้โลกชุ่มช่ืนด้วยน�า้ค้าง 

แห่งสวรรค์และด้วยสายฝนอันชุ่มฉ�่า พระองค์ประทานแสงแดดท่ีท�าให้โลก

อบอุ่น ท�าให้ธรรมชาติมีชีวิตชีวาและท�าให้เจริญขึ้นและเกิดผล และพระองค ์

ทรงทวงคืนในส่วนที่เป็นของพระองค์ {COL 351.1} 

 เงินทองของเราทีพ่ระองค์ทรงโปรดประทาน ไม่ได้ให้ไว้เพือ่ท�าให้เรา

มีเกียรติและเยินยอตัวเอง เราควรใช้เพื่อถวายเกียรติและสรรเสริญพระเจ้า 

ให้สมกับเป็นผู้อารักขาที่ดี บางคนคิดว่าเงินเพียงส่วนหนึ่งที่เป็นของพระเจ้า 

เม่ือเขาได้จัดแบ่งส่วนหนึ่งเพื่อกิจการทางศาสนาและการกุศลแล้ว เขาก็ถือ 

ว่าส่วนที่เหลือเป็นของตนเอง เอาไปใช้ตามท่ีต้องการ แต่การกระท�าเช่นนี ้

ไม่ถูกต้อง ทุกสิ่งที่เรามีเป็นของพระยาห์เวห์และเราต้องรับผิดชอบในการ 

ใช้จ่าย ในการใช้เงินของเราทกุบาททกุสตางค์ จะแสดงให้เหน็ว่าเรารักพระเจ้า



บทที่ 24 ตะลันต์ของประทานจากพระเจ้า 313

ด้วยสุดจิตสุดใจ และรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองหรือไม่ {COL 351.2} 

 เงนิเป็นสิง่ทีม่ค่ีาอย่างยิง่เพราะสามารถท�าการดทีีย่ิง่ใหญ ่เงนิในมอื

บุตรของพระเจ้าคืออาหารส�าหรับคนที่หิวโหย น�้าส�าหรับผู้กระหายและ 

เสื้อผ้าส�าหรับผู้เปลือยกาย ช่วยปกป้องผู้ท่ีถูกกดขี่และเป็นความช่วยเหลือ 

แก่ผู้เจ็บป่วย แต่เงินนั้นจะไม่มีค่าเกินค่าของเม็ดทราย หากไม่ได้ใช้เพื่อการ 

ช่วยเหลือผู้อื่นในส่ิงที่จ�าเป็นส�าหรับชีวิตของเขาเพื่อเป็นพระพรแก่ผู้อ่ืนและ

ท�าให้พระราชกิจของพระคริสต์ก้าวหน้า {COL 351.3} 

 ทรัพย์สินเงินทองท่ีกักตุนไว้ไม่เพียงไร้ประโยชน์ แต่ยังเป็นค�าสาป

แช่ง เป็นบ่วงแร้วส�าหรบัชวีตินี ้มันดึงความรักความสนใจของเราออกไปจาก

ทรัพย์สมบัตขิองสวรรค์ ในวนัยิง่ใหญ่ของพระเจ้าพยานหลักฐานจากตะลนัต์

ที่ไม่ได้ใช้และโอกาสที่ละเลยไปจะเป็นสิ่งท่ีลงโทษผู้เป็นเจ้าของ พระคัมภีร์

บันทึกไว้ว่า “ฟังให้ดีนะ พวกคนม่ังมี จงร้องไห้และโอดครวญเพราะความทกุข์

ที่ก�าลังจะเกิดกับท่านทั้งหลาย ทรัพย์สมบัติของท่านก็ผุพัง เส้ือผ้าของพวก

ท่านก็ถูกแมลงกัดกิน ทองและเงินของพวกท่านก็ขึ้นสนิม และสนิมนั้นก็จะ

เป็นพยานปรักปร�าท่านและจะเผาผลาญเลือดเนือ้ของพวกท่านเหมือนกับไฟ 

ท่านสะสมสมบัติไว้แล้วส�าหรับวาระสุดท้าย นี่แนะ ค่าจ้างของคนเหล่านั้นท่ี

เก่ียวข้าวในนาของพวกท่านท่ีท่านฉ้อโกงไว้นั้นก็ฟ้องร้องขึ้น และเสียงร้อง

ทุกข์ของคนงานเหล่านั้นท่ีเก่ียวข้าวก็ดังไปถึงพระกรรณขององค์พระผู้เป็น

เจ้าจอมทัพแล้ว” ยากอบ 5:1-4 {COL 352.1} 

 แต่พระคริสต์ไม่ได้อนุญาตให้ใช้เงินอย่างฟุ่มเฟือยและสะเพร่า บท

เรียนการประหยัดของพระองค์ที่ตรัสไว้ว่า “จงเก็บเศษอาหารที่เหลือไว้ อย่า

ให้มีสิ่งใดตกหล่น” ยอห์น 6:12 เป็นบทเรียนท่ีผู้ติดตามของพระองค์ทุกคน

ต้องปฏิบัติตาม ผู้ท่ีมีความส�านึกว่าเงินของเขาเป็นตะลันต์จากพระเจ้าจะ 

ต้องใช้อย่างประหยัดและจะรู้สึกว่าเป็นหน้าที่จะเก็บออมไว้เพื่อจะเป็นผู้ให้ 

{COL 352.2} 

 เงินที่ใช้ไปเพื่อการแสดงออกในทางโอ้อวด และสนองความต้องการ

ของตัวเองมากเท่าไรก็จะท�าให้เงินน้อยลงเพื่อการเลี้ยงผู้หิวโหย และจัดหา

เส้ือผ้าแก่ผูเ้ปลอืยกายมากเท่านัน้ เงนิทุกบาททกุสตางค์ท่ีใช้ไปโดยไม่จ�าเป็น



314 อุทาหรณ์จากค�าสอนของพระคริสต์

ท�าให้ผูใ้ช้หมดโอกาสในการท�าการดี เป็นการลักขโมยเกียรตแิละการสรรเสรญิ

ท่ีควรกลับคืนไปยังพระเจ้าด้วยการรู้จักพัฒนาตะลันต์ที่พระองค์ทรงฝากไว้

ให้เกิดประโยชน์ {COL 352.3}

แรงผลักดันแห่งความรักและความเมตตา
 ความรักท่ีเมตตา แรงผลักดันใจท่ีกว้างขวาง และการตอบสนอง 

ความเข้าใจอย่างรวดเร็วในเรื่องที่เก่ียวกับจิตวิญญาณเป็นของประทานที่มี 

ค่ายิ่งและท�าให้ผู้ครอบครองสิ่งนี้เป็นคนมีความรับผิดชอบสูง ของประทาน

ทั้งหมดต้องน�าไปใช้ในพระราชกิจของพระเจ้า แต่ในเรื่องนี้มีหลายคนท�าผิด 

พวกเขาพอใจกบัการมีคณุสมบัตเิหล่านี้ พวกเขาไม่ได้น�าไปใช้เพือ่ประโยชน์

แก่ผู้อื่นอย่างเต็มท่ี พวกเขายกยอตัวเองว่า หากมีโอกาส ถ้าสิ่งแวดล้อม 

อ�านวยให้มากกว่านี้ พวกเขาก็จะท�างานที่ยิ่งใหญ่และดีได้ แต่พวกเขาก�าลัง

รอคอยโอกาสนั้นให้มาถึง พวกเขาดูหม่ินความคับแคบใจของคนขี้เหนียว 

ที่มีต่อคนยากจน พวกเขาไม่เต็มใจแม้แต่การให้บริจาคเงินจ�านวนเล็กๆ  

น้อยๆ ของตนให้ผู้ขัดสน กล่าวหาคนนั้นว่าก�าลังมีชีวิตอยู่เพื่อตัวเอง และ 

ต้องรับผดิชอบต่อของประทานท่ีใช้ไปในทางทีผ่ดิ ตามความพอใจของตนเอง 

พวกเขาดีกว่าเพื่อนบ้านที่ต�่าต้อยท่ีมีใจแคบคนนั้น แต่พวกเขาก�าลังหลอก

ลวงตนเอง การเป็นเจ้าของคุณสมบัติที่ไม่ได้ใช้เป็นการเพิ่มความรับผิดชอบ

ต่อพระเจ้า คนทีมี่ความรักมากเป็นหนีพ้ระเจ้าทีจ่ะเอาไปช่วยเหลอืไม่ใช่เพือ่นๆ 

เท่านัน้ แต่ส�าหรบัทุกคนทีต้่องการความช่วยเหลือของพวกเขา ความได้เปรียบ 

ทางสงัคมเป็นของประทานและควรใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ทุกคนเท่าทีอ่ทิธพิล

ของเราจะเข้าถึงได้ ความรักที่แสดงความเมตตาต่อเพียงไม่ก่ีคนนั้นไม่ใช่ 

ความรัก แต่เป็นการเหน็แก่ตวั ไม่เป็นประโยชน์ใดเลยแก่จติวญิญาณหรือเพือ่

ถวายเกียรติแก่พระเจ้า ผู้ที่ปล่อยของประทานของพระเจ้าไปโดยไม่ปรับปรุง

ให้ดีขึ้นจะมีโทษมากยิ่งกว่าผู้ที่พวกเขาดูหม่ิน ส�าหรับคนกลุ่มนี้จะได้รับการ

กล่าวว่า เจ้ารู้จักน�้าพระทัยของพระเจ้าแต่ไม่ยอมปฏิบัติตาม {COL 352.4}
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ตะลันต์เพิ่มขึ้นเมื่อน�าไปใช้
 ตะลันต์ท่ีน�าไปใช้จะเป็นตะลันต์ที่เพิ่มพูนขึ้น ความส�าเร็จไม่ได้มา 

โดยบังเอิญหรือโดยโชคชะตา แต่เป็นผลของการประกอบกิจของพระเจ้า 

เป็นการตอบแทนของความเชื่อและการประพฤติชอบ เป็นผลของการ 

พยายามท�าดีและมีความมานะอดทน พระยาห์เวห์ทรงมีพระประสงค์ให้ทุก

คนใช้ของประทานทุกอย่างที่มี และหากเราท�าเช่นนี้ เราก็จะใช้ของประทาน

ที่ย่ิงใหญ่กว่า พระองค์จะไม่เพิ่มคุณสมบัติท่ีเราขาดด้วยวิธีเหนือธรรมชาติ  

แต่ในขณะท่ีเราใช้สิ่งท่ีมีอยู่ พระองค์ก็จะทรงท�างานด้วยเพื่อเพิ่มและให ้

ก�าลังแก่ความสามารถทุกอย่าง โดยความเสียสละอย่างเต็มใจและจริงใจต่อ

งานการรับใช้ของพระผู้เป็นนายของเรา พลังของเราจะได้เพิ่มขึ้น ในขณะท่ี

เรามอบตัวเองเพื่อเป็นเครื่องมือการท�างานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการ

เอาชนะความโน้มเอียงเก่าๆ เอาชนะนิสัยท่ีฝักใฝ่การชั่วและเพื่อสร้างนิสัย

ใหม่ ขณะท่ีเรายึดม่ันและเชื่อฟังการเร่งเร้าของพระวิญญาณ จิตใจของเรา 

จะเปิดกว้างข้ึนเพื่อรับพลังของพระองค์มากย่ิงขึ้น เพื่อท�างานรับใช้ให้มาก 

ขึ้นและดียิ่งขึ้นไปอีก พลังงานที่ซ่อนอยู่อย่างเงียบๆ จะได้รับการกระตุ้น  

ความสามารถที่ไร้พลังก็จะได้รับชีวิตใหม่ {COL 353.1} 

 ผู้รับใช้ที่ถ่อมใจ ผู้สนองตอบพระเจ้าด้วยความเช่ือฟังการทรงเรียก

ของพระองค์จะได้รับการช่วยเหลืออย่างแน่นอน การยอมรับผิดชอบงาน 

ใหญ่และศักด์ิสิทธิ์นั้นก็เป็นการยกระดับอุปนิสัยท่ีดีงามให้สูงย่ิงขึ้น เป็นการ

น�าปัญญาอันสูงส่ง พลังฝ่ายวิญญาณให้เข้ามารวมกัน เป็นการเพิ่มพลัง 

และช�าระความคิดและจิตใจให้บริสุทธิ์ โดยการวางใจด้วยความเชื่อในฤทธิ์

อ�านาจของพระเจ้า เป็นการอศัจรรย์อย่างยิง่เพยีงไรท่ีคนอ่อนแอกลับแขง็แรง 

ความตั้งใจแน่วแน่เกิดขึ้น และผลงานยิ่งใหญ่เพิ่มพูนขึ้น ผู้ที่เริ่มท�างานด้วย

พื้นความรู้เล็กน้อย ด้วยท่าทีถ่อมตนและพูดสิ่งที่เขารู้ ในขณะท่ีแสวงหา 

ความรู้เพิ่มเติมอย่างขยันขันแข็ง จะค้นพบว่าสมบัติท้ังหมดของคลังแห่ง 

สวรรค์ก�าลังรอคอยตามท่ีเขาต้องการ เม่ือเขาลงแรงแสวงหาแสงสว่างเพื่อ

แบ่งปันให้ผูอ้ืน่มากขึน้ เขากจ็ะได้รับแสงสว่างมากขึน้ เม่ือเขาพยายามอธบิาย
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พระวจนะของพระเจ้าแก่ผู้อื่นด้วยความรักต่อจิตวิญญาณมากยิ่งขึ้น เขาก ็

จะย่ิงเข้าใจพระวจนะอย่างถ่องแท้มากย่ิงขึ้น เม่ือเราพยายามใช้ความรู้และ

ฝึกฝนพลังของเรามากขึ้น เราก็จะได้ความรู้และพลังเพิ่มขึ้น {COL 354.1} 

 ทุกความอุตสาหะพากเพียรท่ีท�าไปเพื่อพระคริสต์จะส่งผลกลับเป็น

พรแก่ตัวเราเอง ถ้าเราใช้ปัจจัยที่มีอยู่เพื่อถวายเกียรติพระองค์ พระองค์จะ

ประทานเพิ่มให้เรามากย่ิงข้ึน ขณะที่เราตามหาเพื่อน�าคนอื่นให้เข้ามาหา 

พระคริสต์ แบกภาระของจิตวิญญาณของพวกเขาไว้ในค�าอธิษฐานของเรา 

หวัใจของเราเองจะเต้นด้วยแรงอทิธพิลแห่งพระคุณของพระเจ้า ความรักของ

เราเองจะเปล่งความสว่างแห่งรักของพระเจ้า ทัง้ชวิีตครสิเตยีนของเราจะเป็น

จริงมากยิ่งขึ้น มุ่งมั่นยิ่งขึ้น และอธิษฐานมากยิ่งขึ้น {COL 354.2}

 ในสวรรค์คุณค่าของมนุษย์ถูกประเมินตามขนาดของจิตใจท่ีรู้จัก

พระเจ้า ความรู้นีเ้ป็นน�า้พซุึง่เป็นบ่อเกดิของฤทธิอ์�านาจทัง้หมด พระเจ้าทรง

สร้างมนุษย์เพื่อให้ความสามารถทุกอย่างเป็นไปตามพระด�าริของพระเจ้า  

และพระเจ้าทรงหาทางน�าความคดิของมนษุย์ให้สัมพนัธ์กับของพระองค์เสมอ 

พระองค์ทรงเสนอโอกาสของการร่วมมือกับพระคริสต์ในการเปิดเผยพระคุณ

ของพระองค์แก่ชาวโลก เพื่อเราจะรับความรู้เร่ืองของสวรรค์เพิ่มมากขึ้น  

{COL 354.3} 

 เม่ือเรามองไปยังพระเยซู เราจะเห็นภาพของพระเจ้าท่ีสว่างและ

ชัดเจนมากยิ่งขึ้น และด้วยการเพ่งมองไปยังพระองค์เราจะได้รับการเปลี่ยน- 

แปลง ความรักที่มีต่อเพื่อนมนุษย์จะเป็นสัญชาตญาณตามธรรมชาติของเรา 

เราจะได้รับการพัฒนาอุปนิสัยที่คล้ายคลึงกับพระลักษณะนิสัยของพระเจ้า 

เมื่อเราเติบโตขึ้นจนมีลักษณะเหมือนกับพระองค์ เราจะเพิ่มศักยภาพในการ

เรียนรูเ้ร่ืองของพระเจ้ามากขึน้ เราจะร่วมสามัคคีธรรมกับฝ่ายสวรรค์มากข้ึน 

มีก�าลังเพิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่งในการรบัสมบัตแิห่งความรู้และสตปัิญญาอนัเป็น

นิรันดร์ {COL 355.1}
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ตะลันต์เดียว
 คนท่ีรับตะลันต์เดียว “ขุดหลุมและซ่อนเงินของนายไว้” มัทธิว 25: 

18 {COL 355.2} 

คนท่ีรับของประทานน้อยท่ีสุด เป็นคนท่ีปล่อยให้ของประทานนั้น 

ไม่ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น ในเร่ืองนี้มีค�าเตือนส�าหรับทุกคนท่ีมีความรู้สึก

ว่าของประทานท่ีได้รับมามีเพียงเล็กน้อยจึงใช้เป็นข้ออ้างไม่ท�างานรับใช ้

พระคริสต์ หากเขาจะรับงานใหญ่โต เขาก็คงจะท�าด้วยความยินดี แต่เนื่อง 

จากเขาท�าแต่งานเล็กๆ น้อยๆ เขาจึงคิดว่าการไม่ท�าอะไรเลยเป็นข้ออ้าง 

ที่ถูกต้อง ในเรื่องนี้พวกเขาคิดผิด พระผู้เป็นเจ้าใช้การแจกจ่ายของประทาน

เพื่อทดสอบอุปนิสัย ผู้ที่ละเลยที่จะพัฒนาความสามารถได้พิสูจน์ตนเองว่า 

เขาเป็นบ่าวที่ไม่สัตย์ซื่อ หากเขารับห้าตะลันต์ เขาก็คงฝังมันไว้เหมือนกับที่

เขาฝังตะลันต์เดียว การใช้ตะลันต์เดียวในทางผิดแสดงให้เห็นว่าเขาหม่ิน 

ของประทานแห่งสวรรค์ {COL 355.3} 

  “คนทีซ่ือ่สตัย์ในของเลก็น้อยจะซือ่สตัย์ในของมากด้วย” ลกูา 16:10 

บ่อยคร้ังทีค่วามส�าคัญของสิง่เลก็น้อยได้ถกูประเมินค่าไปในทางต�า่เพราะเป็น

ของเล็กน้อย แต่เป็นแหล่งที่มาของการฝึกวินัยในชีวิตจริง ในชีวิตคริสเตียน

ไม่มีสิ่งใดที่เป็นของไม่ส�าคัญ การสร้างอุปนิสัยของเราจะพบกับภัยอันตราย

มากมาย หากเรามองข้ามความส�าคัญของสิ่งเล็กน้อย {COL 356.1} 

 “คนท่ีไม่ซื่อสัตย์ในของเล็กน้อย จะไม่ซื่อสัตย์ในของมากเช่นกัน”  

ลูกา 16:10 ด้วยการไม่ซื่อสัตย์แม้แต่ในส่ิงที่เล็กน้อยที่สุด มนุษย์ลักขโมย 

การรับใช้ไปจากพระผู้สร้างของเขาซึ่งควรเป็นส่วนท่ีต้องถวายแก่พระองค์ 

ความไม่สัตย์ซื่อนี้จะสะท้อนกลับยังตัวเขาเอง เขาพลาดท่ีจะรับพระคุณ  

พลังและอ�านาจของอุปนิสัยซึ่งรับได้โดยผ่านการถวายตัวให้พระเจ้าโดยไม่มี

ข้อแม้ เม่ือคนหนึ่งคนใดด�ารงชีวิตอยู่โดยไม่มีพระคริสต์เขาอยู่ภายใต้การ

ล่อลวงของซาตานและงานที่เขาท�าเพื่อพระคริสต์จะผิดพลาดเนื่องจากเขา 

ไม่ได้รับการชี้แนะด้วยหลักการที่ถูกต้องในส่ิงเล็กน้อย เขาจึงล้มเหลวใน 

การเชื่อฟังพระเจ้าในเรื่องที่ส�าคัญ ซึ่งเขาคิดว่าเป็นงานพิเศษของเขา ความ 
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บกพร่องในการปฏิบัติต่อรายละเอียดเล็กน้อยของชีวิต ส่งผลต่อไปยังการ 

กระท�าที่ส�าคัญกว่า เขาท�างานด้วยหลักการที่เขาเคยชิน จากความเคยชิน

กลายเป็นอุปนิสัยและด้วยอุปนิสัยนี้เองชะตากรรมของเราท้ังในขณะนี้และ 

ในอนาคตจนถึงนิรันดร์ได้ถูกก�าหนดไว้แล้ว {COL 356.2} 

 ความซือ่สตัย์ในสิง่เล็กน้อยเท่านัน้ท่ีจะฝึกจติวิญญาณให้มีความจริงใจ

ต่องานการรับผิดชอบสิ่งท่ีย่ิงใหญ่กว่า พระเจ้าทรงน�าดาเนียลและเพื่อน 

เข้ามาสัมผัสกับบุรุษย่ิงใหญ่แห่งกรุงบาบิโลนเพื่อให้คนต่างชาติเหล่านั้นรู้จัก

มักคุ้นกับหลักการศาสนาที่แท้จริง ท่ามกลางประเทศที่กราบไหว้รูปเคารพ  

ดาเนียลต้องเป็นตัวแทนอุปนิสัยของพระเจ้า เขาท�าอย่างไรจึงได้รับต�าแหน่ง

ใหญ่โตและได้รับความวางใจเช่นนี้ ก็เนื่องจากความซื่อสัตย์ในสิ่งเล็กน้อยท่ี

เป็นองค์ประกอบในชีวิตของเขา เขาถวายเกียรติพระเจ้าในหน้าท่ีเล็กน้อย

ที่สุดและพระองค์ทรงร่วมมือกับเขา พระเจ้าประทานแก่ดาเนียลและเพื่อน 

ของเขา “ความรู้ ความเข้าใจในวรรณกรรมทั้งปวงและปัญญา และดาเนียล

เข้าใจนิมิตและความฝันทุกประการ” ดาเนียล 1:17 {COL 356.3} 

 พระเจ้าทรงเรียกดาเนียลให้เป็นพยานเพื่อพระองค์ในกรุงบาบิโลน

อย่างไร พระองค์ทรงเรียกเราให้เป็นพยานของพระองค์ในโลกปัจจุบันอย่าง

น้ันเหมือนกัน พระองค์ทรงมีพระประสงค์ให้มนุษย์เปิดเผยถึงหลักการแห่ง

แผ่นดินของพระองค์ ทั้งในสิ่งที่เก่ียวข้องกับชีวิตจากเล็กท่ีสุดไปจนถึงสิ่ง 

ใหญ่ที่สุด {COL 357.1}

 ในสมัยท่ีพระคริสต์ทรงด�ารงชีวิตอยู่บนโลกนี้ พระองค์ทรงสอน 

บทเรียนของการเอาใจใส่ส่ิงเล็กน้อย มหกิจของการทรงช่วยมนุษย์ให้รอด 

เป็นภาระท่ีอยู่ในพระทัยของพระองค์เสมอ ขณะท่ีทรงส่ังสอนและทรงรักษา 

พระองค์ทรงใช้พลังงานทั้งหมดของสมองและร่างกาย กระนั้นก็ตามพระองค์

ยังทรงมีเวลาสังเกตส่ิงของง่ายๆ ของชีวิตและธรรมชาติ บทเรียนท่ีให้แนว 

การสอนที่ดีที่สุดเป็นบทที่ได้ยกตัวอย่างจากธรรมชาติเพื่อแสดงถึงความจริง

อนัยิง่ใหญ่แห่งแผ่นดินของพระเจ้า พระองค์ไม่ทรงเคยมองข้ามความต้องการ

ของผู้รับใช้ท่ีต�่าต้อยท่ีสุดของพระองค์ พระกรรณของพระองค์ทรงสดับเสียง

ร้องขอทุกอย่าง พระองค์ทรงตืน่ตวัต่อการแตะต้องของหญงิเจบ็ป่วยท่ามกลาง
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ฝูงชน การแตะต้องที่แผ่วเบาที่สุดแห่งความเชื่อน�ามาซึ่งการตอบสนอง เมื่อ

พระองค์ทรงเรียกลูกสาวของไยรัสให้เป็นข้ึนจากตาย พระองค์ทรงเตือน 

ผู้ปกครองของเธอว่าเธอต้องการรับประทานอาหาร เม่ือพระองค์ทรงลุกขึ้น

จากอุโมงค์ฝังศพด้วยฤทธิ์อ�านาจของพระองค์เอง พระองค์ไม่ได้ทรงละเลย 

ที่จะพับผ้าคลุมพระศพและจัดให้เข้าที่ {COL 357.2} 

 คริสเตียนจึงได้รับการเรียกให้ร่วมมือกับพระคริสต์ เพื่อความรอด 

ของจิตวิญญาณทั้งหลาย เราเข้าร่วมในพันธสัญญาที่จะท�างานนี้กับพระองค์ 

การละเลยต่อหน้าทีน่ีพ้สิจูน์ว่าเราไม่ซือ่สตัย์ต่อพระครสิต์ แต่การท่ีจะท�างาน

นี้ให้ส�าเร็จได้นั้นเราต้องปฏิบัติตามแบบอย่างของพระองค์ ในเรื่องของความ

ซื่อสัตย์และความเอาใจใส่แม้แต่สิ่งเล็กน้อย นี่คือเคล็ดลับของความส�าเร็จใน

ทุกด้านของความพยายามและอิทธิพลของคริสเตียน {COL 358.1}

 พระเจ้าทรงประสงค์ให้ประชากรของพระองค์ก้าวให้ถงึบันไดขัน้สูงสุด

เพือ่เขาเหล่านัน้จะถวายเกียรตแิด่พระองค์โดยการรับความสามารถท่ีพระองค์

ทรงพร้อมที่จะประทานให้ โดยพระคุณของพระเจ้า พระองค์ทรงตระเตรียม

ทกุอย่างเพือ่ให้เราเหน็ว่าเราปฏิบัตติามแผนการทีดี่กว่าผูที้ป่ฏิบัตติามวิธกีาร

ของชาวโลก เราจะต้องแสดงสติปัญญา ความเข้าใจ ทักษะและความรู้ที ่

เหนอืกว่าออกมาให้เหน็ เพราะว่าเราเชือ่ในพระเจ้าและในอ�านาจของพระองค์

ที่ประกอบกิจอยู่ในใจของมนุษย์ {COL 358.2} 

 ส�าหรับผู้ท่ีไม่ได้รับของประทานที่ใหญ่โตก็อย่าท้อแท้ใจ ขอให้ใช้สิ่ง

ท่ีเขามีอยู่ คอยปกป้องจุดอ่อนของอุปนิสัยทุกอย่างของตนอย่างเต็มท่ี โดย

พระคุณของพระเจ้าจงหาทางท�าให้ของประทานนั้นเข้มแข็ง เราควรผูกพัน

ความซือ่สตัย์และความจงรกัภกัดีเข้ากบัการท�างานทุกด้านของชวิีต คอยดูแล

คุณสมบัติเฉพาะตัวที่จะช่วยท�าให้การงานส�าเร็จให้ดี เราจะต้องเอาชนะนิสัย

เพิกเฉยละเลยให้ได้โดยเด็ดขาด บางคนคิดว่าการหลงลืมเป็นข้อแก้ตัวที่ 

เพียงพอต่อการถูกกล่าวหาที่เกินเหตุได้ แต่เขาก็มีความสามารถทางปัญญา

เหมือนเช่นผู้อื่นด้วยไม่ใช่หรือ เขาควรฝึกสมองให้มีความจ�า การลืมเป็น 

บาปอย่างหนึ่ง เป็นบาปของการเพิกเฉยละเลยไม่เอาใจใส่ ท่านอาจละเลย 

ต่อความรอดจติวญิญาณของท่านเองและในทีส่ดุจะพบว่าตวัท่านเองไม่พร้อม
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ส�าหรับแผ่นดินของพระเจ้า {COL 358.4} 

 ความจริงอันยิ่งใหญ่จะต้องน�าไปใช้กับสิ่งเล็กน้อย จะต้องน�าศาสนา

ไปปฏิบัติในชีวิตประจ�าวันแม้ในงานท่ีต�่าต้อยที่สุดของชีวิต คุณสมบัติท่ี 

ยิ่งใหญ่ท่ีสุดของแต่ละคนก็คือการเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าอย่างสุดชีวิต 

{COL 359.1} 

เนื่องจากว่ามีหลายคนไม่น�าชีวิตเข้าไปผูกพันกับงานด้านศาสนา

โดยตรง หลายคนจึงมีความรู้สึกว่าชีวิตนี้ไร้ประโยชน์ พวกเขารู้สึกว่าไม่ได ้

ท�าอะไรเพื่อท�าให้เร่ืองแผ่นดินของพระเจ้าเจริญขึ้น การคิดเช่นนี้ถือว่าผิด  

หากงานของเขาเป็นสิ่งที่จะมีสักคนต้องท�าแล้ว เขาก็ไม่ควรแก้ตัวว่าเป็นคน

ไม่มีประโยชน์ในครอบครัวใหญ่ของพระเจ้า เราจะต้องไม่ละเลยแม้งานท่ี 

ต�่าต้อยที่สุด งานที่สุจริตทุกอย่างเป็นพระพรและความซื่อสัตย์ต่อการท�างาน

นั้นเป็นการฝึกฝนตนเองเพื่อสิ่งที่ส�าคัญกว่าในอนาคต {COL 359.2}

 ไม่ว่างานนั้นจะต�่าต้อยเพียงใดก็ตาม หากท�าเพื่อพระเจ้าด้วยชีวิต 

ทีถ่วายแก่พระองค์อย่างเตม็ทีก่จ็ะเป็นงานการรับใช้ทีส่งูส่งทีสุ่ด ไม่มีของถวาย

ใดเป็นสิ่งเล็กน้อยหากเราถวายด้วยความจริงใจและด้วยความยินดี {COL 

359.3} 

 ไม่ว่าเราจะอยู่ท่ีใด พระคริสต์ทรงบัญชาให้เราท�างานท่ีรออยู่ หาก

งานนีอ้ยูท่ีบ้่านให้ท�างานนัน้ด้วยความยินดีและจริงใจเพือ่ให้บ้านเป็นสถานท่ี

น่าอยู่ หากท่านเป็นแม่ก็ให้ฝึกสอนลูกของท่านเพื่อพระคริสต์ นี่เป็นงานที่ 

ท�าเพื่อพระเจ้าอย่างแท้จริงเหมือนกับงานของศาสนาจารย์บนธรรมาสน์ ถ้า 

ภาระของท่านอยู่ในครัว ก็จงพยายามเป็นแม่ครัวที่สมบูรณ์แบบ ท�าอาหาร 

ที่ถูกสุขลักษณะเพื่อบ�ารุงร่างกายและมีรสชาติดี ขณะที่ท่านใช้เคร่ืองปรุง 

ท่ีดีท่ีสุดในการท�าอาหารก็จงให้สมองของท่านคิดในส่ิงที่ดีท่ีสุด ถ้าท่านมี 

หน้าท่ีท�าไร่ไถนาหรือท�ามาค้าขาย จงท�างานนั้นให้ได้รับความส�าเร็จ ให้ตั้ง 

สติต่องานท่ีท่านท�าอยู่ ในงานทุกอย่าง ให้ท�าหน้าท่ีเป็นตัวแทนพระคริสต์  

จงท�าหน้าที่นั้นเสมือนหนึ่งว่าพระองค์ทรงท�าแทนท่าน {COL 359.4} 

 ไม่ว่าความสามารถของท่านจะเล็กน้อยเพียงใด พระเจ้าทรงมีแผน

ส�าหรับของประทานนั้น ตะลันต์เดียวนั้นหากใช้อย่างชาญฉลาดก็จะท�า 
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ประโยชน์ตามท่ีประสงค์ไว้ เราควรท�างานตามแผนการเพื่อการเพิ่มพูนขึ้น

และพระเจ้าจะทรงกระท�าให้ทวีคูณตามแผนการของพระองค์ สิ่งเล็กน้อย 

เหล่านี้จะเป็นอิทธิพลที่มีค่าที่สุดในพระราชกิจของพระองค์ {COL 360.1} 

 จงให้ความเชื่อที่มีชีวิตแทรกอยู่เหมือนผ้าท่ีทอด้วยเส้นด้ายทองค�า 

แม้ในหน้าที่เล็กน้อยที่สุด แล้วงานที่ท�าในแต่ละวันจะสนับสนุนการเจริญ 

เติบโตของชีวิตคริสเตียน ท�าให้เรามองไปยังพระเยซูอยู่เสมอ ความรักท่ีมี 

ต่อพระองค์จะให้ก�าลังแห่งชีวิตแก่งานท่ีท�าทุกอย่าง ฉะนั้นการใช้ความ 

สามารถของเราอย่างถูกต้อง เป็นเสมือนโซ่ทองค�าเชื่อมตัวเราเองให้เข้ากับ

โลกเบื้องบน นี่คือการด�ารงชีวิตที่สมกับการช�าระให้บริสุทธิ์ เพราะการช�าระ

ให้บริสุทธิ์นั้นรวมไปถึงการท�างานประจ�าวันด้วยความร่ืนเริงภายใต้การเชื่อ

ฟังน�้าพระทัยของพระเจ้าอย่างสมบูรณ์แบบ {COL 360.2} 

 แต่คริสเตียนจ�านวนมากรอคอยงานใหญ่ท่ีจะน�ามาเสนอให้เขาท�า 

เพราะว่าคนเหล่านัน้ไม่สามารถหาสถานทีใ่หญ่พอท่ีจะสนองความทะเยอทะยาน

ของตนเอง พวกเขาไม่ได้รับผดิชอบภาระหน้าท่ีอนัเล็กน้อยของชวีติในแต่ละ

วันให้ส�าเร็จ พวกเขารู้สึกว่างานนั้นไม่น่าสนใจ แต่ละวันกลับปล่อยให้โอกาส

การแสดงความซ่ือสัตย์ต่อพระเจ้าผ่านไป ในขณะที่พวกเขารอคอยงานท่ี 

ยิ่งใหญ่กว่า ชีวิตก็ผ่านไป โดยไม่ได้ท�าตามเป้าหมายท่ีตั้งไว้ จุดประสงค์ 

ไม่ได้รับดังที่หวังไว้ งานก็ท�าไม่ส�าเร็จ {COL 360.3}

ตะลันต์ที่ต้องส่งคืน
 “หลังจากผ่านไปเป็นเวลานาน นายของบ่าวท้ังหลายกม็าคิดบัญชกัีบ

พวกเขา” มัทธิว 25:19 เม่ือพระเป็นเจ้าทรงคิดบัญชีกับบ่าวของพระองค์  

ตะลันต์ทุกตะลันต์ที่ส่งคืนมาจะผ่านการพิจารณาตรวจสอบ ผลงานจะแสดง 

ออกถึงอุปนิสัยของผู้ปฏิบัติงานนั้น {COL 360.4} 

 คนท่ีได้รับห้าตะลันต์และสองตะลนัต์น�าของประทานมาคืนพร้อมด้วย

ส่วนที่เพิ่มเข้ามา การกระท�าเช่นนี้พวกเขาไม่ได้อ้างความดีไว้ส�าหรับตนเอง 
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เป็นตะลันต์ที่เขารับมา พวกเขาก็ยังได้ตะลันต์อื่นเพิ่มขึ้นอีก แต่ถ้าหากไม่มี

ส่วนที่เคยให้ไว้ก่อนก็คงจะไม่มีส่วนใดเพิ่มขึ้นได้ ต้นทุนเป็นของพระเป็นเจ้า 

ส่วนที่เพิ่มขึ้นมาเป็นของพระองค์ หากพระผู้ช่วยไม่ประทานความรักและ

พระคุณของพระองค์ให้แก่พวกเขาแล้ว คนเหล่านั้นก็คงจะล้มละลายไปชั่ว 

นิรันดร์ {COL 360.5}

 แต่เม่ือพระเจ้าผูเ้ป็นเจ้านายทรงรับตะลันต์ พระองค์ทรงแสดงความ

พอใจและประทานรางวัลแก่คนงานเสมือนหนึ่งว่าคุณงามความดีทั้งหมด 

เป็นของพวกเขาเอง พระพักตร์ของพระองค์ทรงเปี่ยมด้วยความสุขและ 

พอพระทัย พระองค์ทรงชื่นชมท่ีทรงสามารถประทานพระพรแก่คนเหล่านั้น 

ส�าหรับการรับใช้ทุกอย่างและการเสียสละทุกส่ิง พระองค์ทรงตอบแทนเขา

เหล่านั้น ไม่ใช่เพราะพระองค์ทรงเป็นหนี้พวกเขาแต่เป็นเพราะพระทัยของ

พระองค์ทรงเปี่ยมล้นด้วยความรักและความห่วงใยต่างหาก {COL 361.1} 

 พระองค์ตรัสว่า “ดีแล้ว เจ้าเป็นบ่าวที่ดีและซื่อสัตย์ เจ้าซื่อสัตย์ใน 

ของเล็กน้อย เราจะต้ังเจ้าให้ดูแลของจ�านวนมาก เจ้าจงร่วมยินดีกับนาย 

ของเจ้าเถิด” มัทธิว 25:21 {COL 361.2}

 เป็นเพราะความซื่อสัตย์ ความจงรักภักดีต่อพระเจ้า การรับใช้ด้วย

ความรักจึงเป็นสิ่งท่ีพระองค์ทรงพอพระทัย แรงกระตุ้นของพระวิญญาณ

บริสุทธิ์น�ามนุษย์ไปสู่คุณความดีและน�าไปสู่พระเจ้า สิ่งเหล่านี้บันทึกไว้ใน

หนังสือแห่งสวรรค์และในวันของพระเจ้าผู้รับใช้ที่พระองค์ทรงใช้งานจะได้รับ 

ค�าชมเชย {COL 361.3} 

พวกเขาจะปรีดีร่วมสุขกับองค์พระผู้เป็นเจ้าขณะที่เห็นคนที่รอดที่

พวกเขามีส่วนร่วมในการน�าเข้ามาในอาณาจักรของพระองค์ และพวกเขามี

สิทธิพิเศษเข้าร่วมท�างานของพระองค์ในสวรรค์ พวกเขามีความพร้อมใน 

การท�างานก็เพราะเคยเข้าร่วมท�างานกับพระองค์ในโลกนี้ สภาพชีวิตของ 

เราในสวรรค์จะเป็นอย่างไรนั้นเป็นภาพสะท้อนของสภาพอุปนิสัยและการ 

รับใช้ท่ีบริสุทธิ์ของเราในขณะนี้ พระคริสต์ตรัสถึงพระองค์เองว่า “บุตร 

มนุษย์ไม่ได้มาเพื่อรับการปรนนิบัติ แต่มาเพื่อปรนนิบัติคนอ่ืน” มัทธิว  

20:28 ภารกิจของพระองค์ที่นี่เป็นพระราชกิจของพระองค์ในสวรรค์ และ 
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การตอบแทนของเราที่ได้รับเนื่องจากการท�างานร่วมกับพระคริสต์ในโลกนี ้

คือพลังท่ีย่ิงใหญ่กว่าและสิทธิพิเศษท่ีกว้างไกลกว่าในการท�างานร่วมกับ 

พระองค์ในโลกที่ก�าลังจะมาถึง {COL 361.4} 

 “คนท่ีได้รับตะลันต์เดียวก็มาชี้แจงด้วยว่า นายเจ้าข้า ข้าพเจ้ารู้อยู ่

ว่าท่านเป็นคนใจตระหนี่ เก่ียวผลในท่ีที่ท่านไม่ได้หว่าน รวบรวมในที่ที่ท่าน

ไม่ได้โปรย ข้าพเจ้ากลัวจึงเอาเงินตะลันต์ของท่านไปซ่อนไว้ใต้ดิน ดูซิ  

นี่เงินของท่าน” มัทธิว 25:24, 25 {COL 362.1} 

 ด้วยประการฉะนี้ มนุษย์แก้ตัวให้กับการละเลยของประทานของ

พระเจ้า พวกเขาพากันมองดูพระเจ้าว่าเข้มงวดและเกรี้ยวกราด คอยแต่จ้อง

จับผิดและรอการพิพากษา คนเหล่านั้นกล่าวหาว่าพระองค์ได้แต่เรียกร้องใน

สิ่งที่ไม่เคยให้ เก็บเกี่ยวทั้งที่ไม่เคยโปรย {COL 362.2}

ยังมีคนอีกเป็นจ�านวนมากท่ีกล่าวหาพระเจ้าในใจว่าเป็นนายท่ีมีใจ

อ�ามหิต เพราะพระองค์เรียกร้องสิทธิการเป็นเจ้าของในสมบัติและในงาน 

การรับใช้ของพวกเขา แต่เราไม่อาจน�าสิ่งใดที่ไม่ใช่ของพระองค์ไปถวาย 

พระเจ้าได้ กษัตริย์ดาวิดตรัสว่า “สิ่งของทุกอย่างมาจากพระองค์ข้าพระองค์

ท้ังหลายได้ถวายของที่มาจากพระองค์แด่พระองค์” 1 พงศาวดาร 29:14  

ทุกส่ิงเป็นของพระเจ้าไม่เพียงแต่โดยการทรงสร้างเท่านั้นแต่โดยการทรงไถ่

ด้วย พระพรท้ังหมดในชีวิตนี้และในชีวิตที่จะมาถึงได้ส่งมอบมายังพวกเรา 

โดยการประทับตราด้วยกางเขนแห่งคาลวารี ฉะนั้นค�ากล่าวหาว่าพระเจ้า 

ทรงเป็นนายท่ีใจโหดเหี้ยม คอยเก็บเก่ียวในส่ิงท่ีไม่ได้หว่านจึงเป็นค�ากล่าว 

ที่ไม่ถูกต้อง {COL 362.3}

 นายไม่ได้ปฏิเสธค�ากล่าวหาของบ่าวชัว่ในเร่ืองของความไม่เป็นธรรม 

แต่อาศัยหลักฐานจากการกระท�าของเขา แสดงให้เห็นว่าการกระท�าของเขา 

ก็หาได้รับการยกเว้นไม่ เพราะเขาได้รับค�าแนะน�าและวิธีการเพื่อใช้พัฒนา 

ตะลันต์ให้เกิดประโยชน์แก่เจ้านายของตนแล้ว นายจึงกล่าวว่า “เจ้าควรเอา

เงินของเราไปฝากกับนายธนาคาร เม่ือเรามาก็จะได้รับเงินท้ังดอกเบ้ียด้วย” 

มัทธิว 25:27 {COL 362.4} 
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 พระบิดาบนสวรรค์ของเราไม่ทรงหวงัผลงานท่ีจะได้จากเรามากหรือ

น้อยกว่าความสามารถท่ีพระองค์ประทานให้ พระองค์ไม่ทรงวางภาระบน 

ผู้รับใช้เกินความสามารถที่เขาจะแบก “พระองค์เองทรงรู้จักโครงร่างของเรา 

พระองค์ทรงระลึกว่าเราเป็นแต่ผงคลี” สดุดี 103 :14 ทุกสิ่งท่ีพระองค์ทรง 

เรียกร้องจากเรา โดยพระคุณของพระเจ้าเราสามารถมอบถวายพระองค์ได้ 

{COL 362.5}

 “คนท่ีได้รับมาก จะต้องเรียกเอาจากผู้นั้นมาก” ลูกา 12:48 เรา 

ทุกคนจะต้องรับผิดชอบเฉพาะบุคคลต่องานท่ีท�าไปน้อยกว่าความสามารถ

เพียงขีด ขีดหนึ่ง พระองค์ทรงตรวจทุกงานอย่างแม่นย�าที่เราสามารถท�า 

ถวายพระองค์ ความสามารถที่ไม่ได้น�าไปใช้ก็จะถูกตรวจสอบเช่นเดียวกับ

ความสามารถท่ีพัฒนาให้ดีขึ้น พระเจ้าทรงถือว่าเราจะต้องรับผิดชอบกับ

ทั้งหมดท่ีจะเกิดกับเราเม่ือเราใช้ตะลันต์ในทางที่ถูก เราจะถูกพิพากษาตาม 

ท่ีเราควรจะต้องท�าแต่ไม่ได้ท�าเพราะเราไม่ได้ใช้ก�าลงัของเราเพือ่ถวายเกียรติ

แด่พระเจ้า ถึงแม้เราจะไม่สูญเสียจิตวิญญาณของเราก็ตาม แต่เราก็ควร 

ตระหนักถึงผลนิจนิรันดร์ของตะลันต์ที่ไม่ได้ใช้ เราจะสูญเสียไปตลอดกาล

ส�าหรับความรู้และความสามารถทัง้หมดทีเ่ราน่าจะได้แต่ก็ไม่ได้ {COL 362.6} 

 แต่เม่ือเรามอบถวายตัวเราทั้งหมดแก่พระเจ้า และท�างานของเรา

ตามพระบัญชาของพระองค์แล้ว พระองค์ก็จะทรงเป็นผู้รับผิดชอบผลส�าเร็จ

ของงานนั้น พระองค์จะไม่ทรงปล่อยให้เราคาดเดาถึงผลความส�าเร็จของงาน

ที่ตั้งใจท�าด้วยความซื่อสัตย์ เราไม่ควรคิดถึงความล้มเหลวแม้แต่เพียงคร้ัง

เดียว เราเป็นผู้ร่วมงานกับพระองค์ผู้ไม่รู้จักกับความล้มเหลว {COL 363.1} 

 เราไม่ควรต้องพูดถึงความอ่อนแอและความไร้ความสามารถของตัว

เราเอง การกระท�าเช่นนี้เป็นการแสดงความไม่ไว้วางใจในพระเจ้า เป็นการ

ปฏิเสธพระวจนะของพระองค์ เม่ือเราบ่นเพราะภาระของเราหรือปฏิเสธ 

ความรับผิดชอบที่พระองค์ทรงเรียกให้แบก เราก�าลังกล่าวหาว่าพระองค ์

ทรงเป็นนายท่ีใจร้ายที่เรียกร้องในส่ิงที่พระองค์ไม่ได้ประทานก�าลังให้ท�า  

{COL 363.2} 
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บ่อยคร้ังเราเรียกจิตใจท่ีเกียจคร้านว่าเป็นการถ่อมตัว แต่การถ่อม

ตัวท่ีแท้จริงมีความแตกต่างกันมาก การสวมสภาพของการถ่อมตัวไม่ได้

หมายความว่าเราต้องเป็นคนท่ีแคระแกรน็ทางปัญญา ขาดความทะเยอทะยาน

และเป็นคนข้ีขลาด หลบหลีกภาระหน้าทีด้่วยกลวัว่าจะล้มเหลวในการท�างาน

ให้ส�าเร็จ แต่การถ่อมตนที่แท้จริงจะท�าให้พระประสงค์ของพระเจ้าส�าเร็จโดย

พึ่งในฤทธิ์อ�านาจของพระองค์ {COL 363.3} 

 พระเจ้าทรงท�างานผ่านทางผู้ท่ีพระองค์ทรงมีพระประสงค์ให้ท�า  

บางคร้ังพระองค์ทรงเลือกเคร่ืองมือที่ต�่าต้อยที่สุดเพื่อท�างานที่ย่ิงใหญ่ท่ีสุด 

เพราะฤทธิ์อ�านาจของพระองค์ทรงส�าแดงผ่านมนุษย์ที่อ่อนแอท่ีสุด เรามี

มาตรฐานของตวัเองและด้วยมาตรฐานนีเ้ราประเมินค่าสิง่หนึง่ว่ามีค่ามากและ

อีกส่ิงหนึ่งมีค่าน้อย แต่พระเจ้าไม่ได้ประเมินคุณค่าตามกฎเกณฑ์ของเรา  

จงึไม่ควรสมมตว่ิาส่ิงใดทีใ่หญ่โตส�าหรับเราจะต้องย่ิงใหญ่ส�าหรับพระเจ้าด้วย 

หรือส่ิงท่ีเล็กน้อยส�าหรับเราจะต้องเล็กน้อยส�าหรับพระเจ้าด้วย เราไม่มี 

หน้าที่จะไปตัดสินของประทานท่ีได้รับว่าดีหรือไม่ดี หรือเลือกงานที่ตัวเอง

อยากท�า เราต้องแบกภาระที่พระเจ้าประทานให้แบกไปเพื่อเห็นแก่พระองค์  

และไปหาพระองค์เพื่อขอการหยุดพัก ไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็ตามที่เราท�า 

พระเจ้าทรงได้รับเกียรตโิดยการรบัใช้ท่ีท�าด้วยความเตม็ใจและยินดี พระองค์

ทรงพอพระทัยเม่ือเราท�าหน้าที่ด้วยความส�านึกในพระคุณ มีความยินดีที ่

เราได้ถูกนับเข้ามีส่วนสมกับการเป็นผู้ร่วมงานของพระองค์ {COL 363.4}

ตะลันต์ถูกเรียกคืน
 บ่าวเกียจคร้านได้รับค�าบอกกล่าวว่า “เพราะฉะนั้น จงเอาเงิน 

ตะลันต์เดียวนั้นจากเขาไปให้คนที่มีสิบตะลันต์” มัทธิว 25:28 นี่คือการ 

ให้รางวัลแก่คนท�างานที่ซื่อสัตย์ แสดงให้เห็นไม่เพียงแต่ได้รับการตอบแทน

ในวันสุดท้ายแต่การตอบแทนอย่างต่อเนื่องเร่ือยไปในชีวิตนี้ด้วย กฎเกณฑ์

ทั้งในทางโลกและทางธรรมมีสิ่งที่เหมือนกัน คือ พลังทุกอย่างท่ีไม่ได้ใช้จะ

อ่อนแอและเสื่อมสูญไป การท�างานเป็นกฎแห่งชีวิต ความเกียจคร้านคือ 
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ความตาย “การส�าแดงของพระวิญญาณนั้น พระองค์ประทานแก่แต่ละคน 

เพื่อประโยชน์ร่วมกัน” 1 โครินธ์ 12:7 ผู้ใดใช้ของประทานเพื่อเป็นพร ของ

ประทานนั้นจะเพิ่มขึ้น หากเก็บไว้ใช้กับตัวเอง ของประทานจะหดหายไป 

และในที่สุดจะถูกเรียกคืน ผู้ใดปฏิเสธการแจกจ่ายสิ่งที่ได้รับจะพบว่าในที่สุด

เขาไม่มีอะไรทีจ่ะให้ เขาก�าลังยอมปล่อยเวลาให้ล่วงไปจนท�าให้ความสามารถ

ฝ่ายจิตวิญญาณหดเล็กลงและในที่สุดจิตวิญญาณถูกท�าลาย {COL 364.1} 

 อย่าให้ผู้ใดคิดว่าเขามีชีวิตอยู่ได้ด้วยความเห็นแก่ตัว ท�าแต่ส่ิงท่ี 

สนองต่อความต้องการของตนเอง แล้วมีส่วนร่วมยินดีกับนายของเขา เขา 

จะไปมีส่วนร่วมกับความสุขที่ไม่เห็นแก่ตัวไม่ได้ พวกเขาไม่เหมาะที่จะเข้าไป

ยังราชวังแห่งสวรรค์ เพราะเขาจะไม่รู้จักคุณค่าของบรรยากาศแห่งความรัก

อันบริสุทธิ์ท่ีแผ่ไปท่ัวสวรรค์ เสียงของทูตสวรรค์และดนตรีจากพิณของทูต

เหล่านั้นจะไม่เป็นที่พอใจของเขาและความรู้ทั้งปวงแห่งสวรรค์จะกลายเป็น

สิ่งที่ลึกลับส�าหรับพวกเขา {COL 364.2}

 ในวันพิพากษายิ่งใหญ่ คนที่ไม่ได้ท�างานเพื่อพระคริสต์ คนที่คอย 

ตามหลังผู้อ่ืนไปโดยไม่ได้แบกความรับผิดชอบใดๆ คนที่คิดถึงแต่ตัวเอง  

คนที่คอยแต่หาความสุขใส่ตัว พระผู้ทรงพิพากษาโลกจะนับเขาให้อยู่ในกลุ่ม

ของคนที่ท�าชั่ว พวกเขาจะต้องได้รับการลงโทษอย่างเดียวกัน {COL 365.1} 

 คนมากมายแสดงตัวว่าเป็นคริสเตียน แต่ละเลยต่อการอ้างสิทธิ์ของ

พระเจ้า อีกท้ังยังไม่รู้สึกว่ามีอะไรผิด เขาทราบดีว่าผู้ท่ีดูหม่ินพระเจ้า พวก

ฆาตกร คนล่วงประเวณีต้องได้รับโทษ แต่ส�าหรับพวกเขามีความพอใจใน 

การนมัสการทางศาสนา ชอบฟังการเทศนาเร่ืองราวของข่าวประเสริฐและ 

คิดว่าตนเองเป็นคริสเตียนแล้ว ถึงแม้ได้ดูแลตนเองเป็นอย่างดีก็ตาม จะ 

ต้องตกตะลึงเช่นเดียวกับบ่าวไม่ซื่อสัตย์ในอุปมา เม่ือได้ยินประโยคที่กล่าว 

ว่า “จงเอาเงินตะลันต์เดียวนั้นจากเขาไป” มัทธิว 25:28 เขาก�าลังท�าตัว 

เหมือนกับชาวยิวที่ใช้พระพรเพื่อตนเองแทนที่จะน�าไปใช้ให้เป็นประโยชน์ 

{COL 365.2} 

 คนจ�านวนมากชอบแก้ตัวเพื่อหลีกเลี่ยงการท�างานรับใช้พระคริสต์

โดยอ้างว่าไม่มีความสามารถท�างานนั้นได้ พระเจ้าทรงสร้างให้เขาเป็นคนไร้
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ความสามารถอย่างนั้นเชียวหรือ ก็เปล่าเลย การเป็นคนไร้ความสามารถเกิด

จากการไม่ท�างานของตัวเขาเอง และมีชีวิตอยู่ไปวันๆ โดยไม่เกิดประโยชน์ 

เขาเลือกที่จะท�าตามใจตนเองทั้งที่รู้ดีถึงผลของประโยคที่กล่าวว่า “จงเอา 

เงินตะลันต์เดียวนัน้จากเขาไป” การใช้ของประทานในทางผดิอยู่เสมอจะมีผล

ท�าให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งเป็นแสงสว่างเพียงดวงเดียวดับไป ดังนั้น 

ประโยคท่ีกล่าวว่า “เอาไอ้บ่าวชั่วช้าไปทิ้งเสียยังท่ีมืดภายนอก” มัทธิว  

25:30 ประทบัตราของสวรรค์ลงบนหนทางทีเ่ขาเหล่านัน้เลอืกกระท�าไปตลอด

ชั่วนิจนิรันดร์ {COL 365.3}
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บทที่ 25 “จงท�าตัวให้มีมิตรสหายด้วยเงินทอง
อธรรม”
อ้างอิงจาก ลูกา 16:1-9

ช่วงเวลาทีพ่ระครสิต์เสด็จมานัน้เป็นเวลาทีท่างฝ่ายโลกครอบง�าอย่าง

มาก มนุษย์ถือสิ่งอันเป็นนิรันดร์รองจากสิ่งต่างๆ ทางฝ่ายโลก สิ่งที่จะได้รับ

ในอนาคตเป็นรองของกิจธุระในปัจจุบัน พวกเขาส�าคัญผิดด้วยการเอาส่ิง 

หลอกลวงเป็นความจริงและความจริงเป็นสิ่งหลอกลวง พวกเขาไม่ได้มอง 

โลกท่ีมองไม่เห็นภายภาคหน้าด้วยความเชื่อ ซาตานท�าให้พวกเขาเห็นว่า

ส่ิงของในโลกนี้น่าสนใจและน่าให้ความส�าคัญและคนเหล่านี้ก็ตกลงสู่การ 

ทดลองของมัน {COL 366.1} 

พระคริสต์เสด็จมาเพื่อเปล่ียนแปลงสภาพของส่ิงต่างๆ เหล่านี้  

พระองค์ทรงมุ่งที่จะท�าลายเสน่ห์ที่ท�าให้มนุษย์หลงใหลและติดกับดัก ในการ 

สอนของพระองค์ พระองค์ทรงหาทางที่จะปรับเปลี่ยนการอ้างสิทธิของ 
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สวรรค์และโลก เพื่อหันเหความคิดของมนุษย์จากการคิดถึงสิ่งต่างๆ ใน 

ปัจจุบันไปเป็นการคิดถึงอนาคต พระองค์ทรงเรียกให้พวกเขาหันจากการ 

เฝ้าเสาะหาสิง่ของในเวลานีม้าเป็นการเตรยีมการเพือ่ชีวิตนรัินดร์ {COL 366.2} 

พระองค์ตรัสว่า “เศรษฐีคนหนึ่งมีพ่อบ้าน มีคนมาฟ้องเศรษฐีว่า 

พ่อบ้านคนนั้นก�าลังผลาญสมบัติของท่าน” เศรษฐีฝากสมบัติท้ังหมดไว้ใน 

ความดูแลของคนรับใช้คนนี้ แต่คนใช้คนนี้ไม่ซื่อสัตย์ และผู้เป็นนายเช่ือแน่ 

ว่าตนเองถูกหลอกอย่างเป็นระบบ เขาจึงตัดสินใจไม่จ้างคนใช้คนนี้ท�างาน 

ให้เขาอีกต่อไป และสั่งให้ตรวจสอบบัญชี เศรษฐีถามว่า “เร่ืองท่ีเราได้ยิน 

เกี่ยวกับเจ้าน้ันเป็นอย่างไร เอาบัญชีพ่อบ้านของเจ้ามา เพราะว่าเจ้าจะเป็น 

พ่อบ้านต่อไปไม่ได”้ ลูกา 16:1-2 {COL 366.3} 

เม่ือคาดว่าตัวเองจะถูกปลดในไม่ช้า พ่อบ้านคนนี้มองเห็นทางออก 

ที่มีไว้ให้เขาเลือกอยู่สามทาง เขาจะต้องท�างานตรากตร�า ขอทาน หรือ 

อดอยาก และเขาบอกกับตัวเองว่า “ข้าจะท�าอะไรดี เพราะข้าก�าลังจะถูก 

นายถอดออกจากหน้าท่ีแล้ว จะไปขุดดินก็ไม่มีแรง จะไปขอทานก็อายเขา  

ข้ารู้แล้วจะท�าอะไรดีเพื่อว่าเม่ือข้าถูกถอดจากหน้าที่แล้ว คนอื่นๆ จะยัง 

รับข้าไว้ในบ้านของเขา คนนั้นจึงเรียกลูกหนี้ของนายมาทีละคน แล้วถาม 

คนแรกว่า ท่านเป็นหนี้นายข้าพเจ้าเท่าไหร่ เขาตอบว่าน�้ามันร้อยถัง  

พ่อบ้านจงึบอกเขาว่า ไปเอาบัญชขีองท่านมา นัง่ลงแล้วแก้เป็นห้าสบิถงัเรว็ๆ 

เข้า แล้วเขาก็ถามอีกคนหนึ่งว่า ท่านเป็นหนี้เท่าไร เขาตอบว่า ข้าวสาลี 

ร้อยกระสอบ พ่อบ้านจึงบอกว่า เอาบัญชีของท่านแก้เป็นแปดสิบ” ลูกา  

16:3-7 {COL 367.1} 

พ่อบ้านอสัตย์คนนี้ท�าให้ผู้อื่นมีส่วนร่วมในความไม่ซื่อสัตย์ของเขา

ด้วย เขาฉ้อฉลนายของตัวเองเพื่อให้ผู้อื่นรับประโยชน์และโดยการกระท�า 

เช่นนี้เป็นผลดีกับเขา ลูกหนี้ท้ังหลายเป็นหนี้บุญคุณท่ีต้องต้อนรับเขา 

เข้าบ้านในฐานะมิตรสหาย {COL 367.2} 

“แล้วเศรษฐีก็ชมพ่อบ้านอสัตย์นั้น เพราะเขาท�าด้วยความฉลาด”  

ลูกา 16:8 คนทางฝ่ายโลกคนนี้เยินยอความเฉียบแหลมของคนที่ฉ้อโกงเขา  

แต่ค�าชมเชยของเศรษฐีไม่ใช่ค�าชมเชยของพระเจ้า {COL 367.3} 
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พระคริสต์ไม่ได้ชมพ่อบ้านอสัตย์ แต่พระองค์ทรงใช้เหตุการณ์ที่คน

รู้จักดีมาเป็นบทเรียนท่ีพระองค์ประสงค์ท่ีจะสอน พระองค์ตรัสว่า “จงท�าตัว

ให้มีมิตรสหายด้วยเงินทองอธรรม เพื่อที่ว่าเม่ือสูญเสียมันไปแล้ว เขาจะได้ 

ต้อนรับท่านไว้ในที่อาศัยตลอดไป” ลูกา 16:9 {COL 367.4}

ฟาริสีทั้งหลายต�าหนิพระผู้ช่วยให้รอดท่ีทรงคลุกคลีอยู่กับคนเก็บ 

ภาษีและคนบาป แต่ความสนใจของพระองค์ที่มีต่อพวกเขาไม่ได้ลดลง 

หรือทรงเลิกท่ีจะท�างานเผื่อพวกเขา พระองค์ทรงเห็นว่าหน้าท่ีการงานของ 

พวกเขาน�าไปสู่การทดลอง พวกเขาถูกห้อมล้อมด้วยสิ่งล่อลวงท่ีน�าไปสู ่

ความชั่ว ก้าวผิดก้าวแรกท�าได้ง่าย และจะก้าวลงอย่างรวดเร็วไปสู่การทุจริต 

ที่เลวร้ายและอาชญากรรมท่ีเพิ่มมากข้ึน พระคริสต์ทรงใช้ความพยายาม 

ทกุวถิทีางเพือ่ชว่ยพวกเขาให้มเีป้าหมายทีส่งูขึน้และมหีลกัการทีส่งูส่งยิง่ขึน้   

นี่คือจุดประสงค์ที่พระองค์ทรงเล่าเร่ืองของพ่อบ้านอสัตย์ เหตุการณ์ท่ีกล่าว

ในอุปมาเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนจริงในหมู่คนเก็บภาษีและในค�าพรรณนาของ 

พระคริสต์ พวกเขามองเห็นถึงการกระท�าของตนเอง ความสนใจของพวก 

เขาหยุดนิ่งท่ีน่ันและจากภาพของความไม่สุจริตที่กระท�ากันอยู่เสมอ มี 

หลายคนได้รับบทเรียนแห่งความจริงฝ่ายวิญญาณ {COL 368.1} 

อย่างไรก็ดีอุปมานี้พูดกับสาวกโดยตรง เชื้อแห่งความจริงฝากไว้ให ้

กับพวกเขาเป็นกลุ่มแรกและส่งผ่านพวกเขาต่อไปยังคนอื่น ในช่วงแรกๆ  

พวกสาวกไม่เข้าใจค�าสอนส่วนใหญ่ของพระคริสต์ บ่อยคร้ังดูเหมือนว่า 

บทเรียนของพระองค์จะถูกลืมไป แต่ภายใต้อิทธิพลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ 

สาวกฟ้ืนความจริงเหล่านีก้ลับคืนมาน�าเสนอให้ผูเ้ชือ่ใหม่ทีเ่ข้าร่วมครสิตจกัร

ฟังได้อย่างเด่นชัด {COL 368.2} 

 พระผู้ช่วยให้รอดยังตรัสกับฟาริสีทั้งหลายด้วย พระองค์ไม่ทรง 

ละทิ้งความหวังที่พวกเขาจะเรียนรู้อ�านาจของพระวจนะของพระองค์ มี 

หลายคนรู้ส�านึกในบาป และหากพวกเขาตั้งใจฟังความจริงภายใต้การทรง 

น�าของพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้ว มีคนจ�านวนไม่น้อยที่จะกลับใจเป็นผู้เชื่อใน

พระคริสต์ {COL 369.1} 
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 ฟาริสีทั้งหลายพยายามท�าให้พระคริสต์เสียเกียรติภูมิด้วยการ 

กล่าวหาว่าพระองค์ทรงคลุกคลีกับพวกเก็บภาษีและคนบาป บัดนี้พระองค์

ทรงย้อนค�าต�าหนิไปยังคนท่ีกล่าวหาเหล่านี้ ภาพเหตุการณ์ที่รู้กันท่ัวไปใน 

หมู่คนเกบ็ภาษนีัน้ พระองค์ทรงยกขึน้มาไว้ต่อหน้าฟาริสีเพือ่แสดงให้เหน็ถงึ

การกระท�าของพวกเขาและเพื่อแสดงให้เห็นถึงวิธีเดียวที่สามารถกู้ความ 

ผิดพลาดของพวกเขากลับคืนมาได้ {COL 369.2} 

 พ่อบ้านอสัตย์ที่ได้รับมอบความไว้วางใจดูแลทรัพย์สินของเจ้านาย

เพือ่ใช้ประโยชน์ในการช่วยเหลือผูอ้ืน่ แต่เขากลบัใช้ทรัพย์เหล่านัน้เพือ่ตนเอง 

ชนชาติอิสราเอลก็เป็นเช่นนี้เหมือนกัน พระเจ้าทรงเลือกพงศ์พันธุ ์ของ 

อับราฮัม ด้วยพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์พระองค์ทรงช่วยพวกเขาออกจากการ 

เป็นทาสในประเทศอยิีปต์ พระองค์ทรงฝากความจริงศกัด์ิสทิธิไ์ว้กับพวกเขา 

เพื่อให้เป็นพระพรแก่ชาวโลก พระองค์ทรงมอบหมายค�าเผยพระวจนะอันมี

ชีวิตเพื่อสื่อความสว่างให้แก่คนอื่นๆ แต่พ่อบ้านของพระองค์ใช้ของประทาน 

เหล่านี้เพื่อสร้างความร�่ารวยและยกชูตนเองให้สูงขึ้น {COL 369.3} 

 ฟารสิมีีจติใจเตม็ล้นด้วยความทะนงตนและความชอบธรรมในตนเอง  

พวกเขาน�าทรัพย์สนิทีพ่ระเจ้าทรงมอบให้ยมืเพือ่ใช้ถวายเกยีรตพิระองค์ไปใช้ 

อย่างไม่ถูกต้อง {COL 369.4} 

 พ่อบ้านในอุปมาไม่ได้เตรียมตัวไว้ส�าหรับอนาคต ทรัพย์สินที่ฝากไว ้

กับเขาเพือ่ประโยชน์แก่ผูอ้ืน่นัน้เขากลับใช้เพือ่ตวัเอง เขาคิดแต่เฉพาะปัจจบัุน 

เม่ือเขาถูกขับออกจากหน้าท่ีของการดูแลทรัพย์สิน เขาจึงไม่มีอะไรเหลืออยู่

ท่ีจะนบัว่าเป็นของตนเอง แต่สนิทรัพย์ของเจ้านายยังคงอยูใ่นมือของเขาและ

เขาตัดสินใจที่จะใช้เพื่อเป็นหลักประกันความต้องการท่ีจะมีขึ้นในอนาคต  

เพือ่ให้บรรลุความตัง้ใจนี ้เขาต้องลงมือท�างานตามแผนใหม่ แทนท่ีจะรวบรวม

เพื่อตนเอง เขาจะต้องแจกจ่ายให้ผู้อื่น ด้วยการกระท�าเช่นนี้เขาก็จะมีเพื่อน 

ท่ีจะต้อนรับเขาหากเขาถูกไล่ออก พวกฟาริสีก็เป็นเช่นนี้ หน้าท่ีการดูแล 

รักษาจะถกูปลดจากพวกเขาในไม่ช้าและพวกเขาก็รูส้กึถงึความจ�าเป็นในการ

จดัหาสิง่เลีย้งชพีส�าหรบัอนาคต มีเพยีงการแสวงหาสนิทรัพย์ของผูอ่ื้นเท่านัน้

ทีพ่วกเขาสามารถหาประโยชน์ใส่ตนเองได้ โดยการแจกจ่ายของประทานของ 
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พระเจ้าในชีวิตปัจจุบันนี้เท่านั้น พวกเขาจึงสามารถเตรียมตัวส�าหรับชีวิต 

นิรันดร์ {COL 369.5} 

 หลังจากที่พระคริสต์ทรงเล่าอุปมานี้แล้ว พระองค์ตรัสว่า “ลูกของ 

ยคุนีรู้จ้กัใช้ความฉลาดกับคนในสมัยของพวกเขามากกว่าลกูของความสว่าง”  

ลูกา 16:8 นี่หมายความว่า คนฝ่ายโลกท่ีมีปัญญาแสดงความฉลาดและ 

ความจริงจังในการท�างานเพื่อตนเองมากยิ่งกว่าผู้ท่ีแสดงตนว่าเป็นบุตรของ

พระเจ้าที่ท�างานรับใช้พระองค์ ในยุคของพระคริสต์เป็นอย่างไร ยุคนี้ก็ 

เหมือนกันอย่างนัน้ จงมองดูชวีติของคนหลายคนทีแ่สดงตนว่าเป็นครสิเตยีน 

พระยาห์เวห์ประทานความสามารถ อ�านาจและอิทธิพลให้แก่พวกเขา  

พระองค์ทรงฝากมอบเงนิทองไว้กับพวกเขาเพือ่ให้เป็นผูร่้วมงานกับพระองค์

ในพระราชกิจอันย่ิงใหญ่แห่งการไถ่ให้รอด ของประทานของพระองค์ท้ังหมด

จะต้องใช้เพื่อเป็นพรแก่มนุษยชาติ ช่วยปลดปล่อยความทุกข์และความ 

ขัดสน เราควรที่จะให้อาหารแก่ผู้หิวโหย ให้เสื้อผ้าแก่ผู้เปลือยกาย ให้ความ

ช่วยเหลือหญิงหม้ายและลูกก�าพร้า เพื่อคนทุกข์โศกและถูกกดข่ี พระเจ้า 

ไม่ทรงประสงค์ให้ความทุกข์ยากที่เกิดขึ้นทั่วโลกคงอยู่ พระองค์ไม่เคย 

มุ่งหมายให้คนหนึ่งคนใดมีชีวิตอยู่อย่างหรูหราฟุ่มเฟือยในขณะท่ีบุตรคน 

อื่นๆ ร้องหาอาหาร ทรัพย์สินเงินทองส่วนที่เกินความต้องการเพื่อการยังชีพ 

พระองค์ทรงมอบหมายให้มนุษย์น�าไปใช้เพื่อประโยชน์และเป็นพรแก่เพื่อน

มนุษย์ด้วยกัน พระยาห์เวห์ตรัสว่า “จงขายของท่ีท่านมีอยู่และท�าทาน”  

ลูกา 12:33 จง “เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และแบ่งปัน” 1 ทิโมธี 6:18 “เมื่อท่านจัดการ 

เลี้ยงนั้น จงเชิญคนจน คนพิการ คนง่อยและคนตาบอด” ลูกา14:13 “การแก้

พันธนะอธรรม” “แก้สายรัดของแอก” “ปล่อยผู้ถูกบีบบังคับให้เป็นอิสระ”  

“หักแอกท้ังหมดเสีย” “แบ่งอาหารของเจ้ากับคนหิว” “น�าคนยากจนไร้บ้าน 

เข้ามาในบ้าน” “เมื่อเห็นคนเปลือยกายก็คลุมกายเขาไว”้ “ให้ผู้ถูกข่มใจได้อิ่ม

เอิบ” อิสยาห์ 58:6, 7, 10 “พวกท่านจงออกไปทั่วโลกประกาศข่าวประเสริฐ

แก่มนุษย์ทุกคน” มาระโก 16:15 นี่คือพระบัญชาขององค์พระผู้เป็นเจ้า  

ผู้ที่มีชื่อว่าเป็นคริสเตียนส่วนใหญ่ก�าลังท�าหน้าที่นี้อยู่หรือไม่ {COL 370.1} 
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 แต่อนิจจามีสักก่ีคนก�าลังใช้ของประทานของพระเจ้าส�าหรับตัวเอง  

มีสักก่ีคนก�าลังสร้างบ้านหลังแล้วหลังเล่า ซื้อท่ีดินเพิ่มมากขึ้น มีสักก่ีคน 

ก�าลังใช้เงินเพื่อความสนุกสนานเพื่อสนองความอยาก เพื่อสร้างบ้านที่ 

ใหญ่โตเกินจ�าเป็น ซ้ือหาของตกแต่งบ้านและเคร่ืองนุ่งห่มท่ีฟุ่มเฟือย ใน 

ขณะที่เพื่อนร่วมโลกของเขาถูกปล่อยให้อยู่ในความทุกข์และตกอยู่ในความ

ชั่ว อยู่กับโรคภัยและความตาย คนจ�านวนมากก�าลังพินาศไปโดยปราศจาก

การมองดูด้วยความเมตตา ไม่มีแม้แต่ค�าพูดสักค�าหรือการช่วยเหลือด้วย 

ความเห็นใจ {COL 371.1} 

 มนุษย์ท�าผิดฐานฉ้อโกงพระเจ้า ด้วยการใช้ทรัพย์สินเงินทองอย่าง 

เห็นแก่ตัว พวกเขาปล้นสง่าราศีของพระเจ้าไป ซึ่งควรสะท้อนกลับไปหา

พระองค์ในการช่วยบรรเทาความทกุข์ยากของเพือ่นมนษุย์และช่วยจติวิญญาณ 

ให้รอด พวกเขาก�าลังยักยอกสินทรัพย์ที่พระเจ้าฝากไว้ พระเจ้าทรงประกาศ 

ว่า “เราจะมาใกล้เจ้าเพือ่การพพิากษา เราจะเป็นพยานท่ีรวดเร็วท่ีกล่าวโทษ… 

ผู้บีบบังคับลูกจ้างในเรื่องค่าจ้าง ผู้บีบบังคับแม่ม่ายและลูกก�าพร้า ผู้ผลักไส 

คนต่างด้าวให้ไปเสีย” “มนุษย์จะฉ้อโกงพระเจ้าหรือ ท่ีจริงเจ้าท้ังหลายได้ 

ฉ้อโกงเรา แต่เจ้ากล่าวว่า ‘พวกเราฉ้อโกงพระเจ้าอย่างไร’ ก็ฉ้อโกงในเรื่อง

ทศางค์และเคร่ืองบูชานั่นซิ เจ้าทั้งหลายต้องถูกสาปแช่งด้วยค�าสาปแช่ง  

เพราะเจ้าฉ้อโกงเราทั้งชาติ” มาลาคี 3:5, 8, 9 “ฟังให้ดีนะ พวกคนม่ังมี…

ทรัพย์สมบัติของท่านก็ผุพัง เสื้อผ้าของพวกท่านก็ถูกแมลงกัดกิน ทองและ

เงินของท่านก็ขึ้นสนิม และสนิมนั้นก็จะเป็นพยานปรักปร�าท่าน…ท่านสะสม

สมบัติไว้ส�าหรับวาระสุดท้าย” “ท่านท้ังหลายมีชีวิตอยู่ในโลกอย่างฟุ่มเฟือย

และปล่อยตัว” “นี่แน่ะค่าจ้างของคนเหล่านั้นที่เก่ียวข้าวในนาของพวกท่าน  

ที่ท่านฉ้อโกงไว้น้ันก็ฟ้องร้องขึ้นและเสียงร้องทุกข์ของคนงานเหล่านั้นท่ี 

เก่ียวข้าวก็ดังไปถึงพระกรรณขององค์พระผู้เป็นเจ้าจอมทัพแล้ว” ยากอบ 

5:1-3, 5, 4 {COL 371.2} 

 ทกุคนจะต้องมอบคนืของประทานทีไ่ด้รับฝากไว้ ในวนัพพิากษาคร้ัง

สุดท้าย ทรัพย์สินท่ีมนุษย์กักตุนไว้จะไม่มีค่าส�าหรับเขาอีกต่อไป พวกเขา 

ไม่มีสิ่งใดที่จะเรียกได้ว่าเป็นของตนเอง  {COL 372.1} 
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 ผูท้ีใ่ช้ชวิีตสะสมทรพัย์สมบัตทิางโลกได้แสดงออกว่ามีสตปัิญญา ความ

คิดและสนใจความสุขนิรันดร์น้อยกว่าพ่อบ้านอธรรมท่ีแสวงหาการจุนเจือ 

ทางโลก บุตรแห่งความสว่างเหล่านี้มีความฉลาดน้อยกว่าบุตรของโลกยุคนี้ 

ในนมิิตของเรือ่งวันพพิากษายิง่ใหญ่ผูเ้ผยพระวจนะกล่าวถงึคนเหล่านีว่้า “คน

จะเหวี่ยงรูปเคารพของเขาที่ท�าด้วยเงินและรูปเคารพท่ีท�าด้วยทองค�าซึ่ง 

พวกเขาท�าให้กับตัวเองเพื่อใช้กราบไหว้นั้นออกไปยังตัวตุ่นและตัวค้างคาว  

เพือ่จะเข้าถ�า้หินและเข้าซอกผาให้พ้นจากความน่าเกรงกลวัของพระยาห์เวห์ 

และพ้นจากรัศมีแห่งความโอ่อ่าตระการของพระองค์ เม่ือพระองค์ทรงลุกขึ้น 

ท�าให้โลกสั่นสะเทือน” อิสยาห์ 2:20, 21 {COL 372.2} 

 พระคริสต์ตรัสว่า “จงท�าตัวให้มีมิตรสหายด้วยเงินทองอธรรม เพื่อที ่

ว่าเม่ือสญูเสยีมันไปแล้ว เขาจะได้ต้อนรับท่านไว้ในทีอ่าศัยตลอดไป” ลูกา 16:9  

พระเจ้าและพระคริสต์และทูตสวรรค์ทรงท�างานร่วมกันเพื่อคนท่ีได้รับความ 

ล�าบาก คนที่ตกทุกข์ได้ยากและคนบาปหนา จงถวายตัวท่านให้กับพระเจ้า 

เพื่องานนี้ จงใช้ของประทานของพระเจ้าเพื่อพระประสงค์นี้ แล้วท่านจะได ้

เข้าร่วมงานกับชาวสวรรค์ จิตใจของท่านจะเต้นประสานกับจิตใจของชาว

สวรรค์ ท่านจะท�าให้พวกเขาซึมซับให้มีอุปนิสัยเหมือนของท่าน ส�าหรับ 

ท่านแล้ว ผู้ท่ีอยู่ในสถานศักด์ิสิทธิ์นิรันดร์ไม่เป็นแขกแปลกหน้าอีกต่อไป  

เม่ือสรรพส่ิงในโลกนี้ล่วงไป ผู้เฝ้าประตูสวรรค์จะโบกมือต้อนรับท่านด้วย 

ความยินดี {COL 373.1} 

 เงินทองที่ท่านใช้เพื่อเป็นพรแก่ผู้อื่นจะได้กลับคืนมายังท่านอีก เงิน 

ทองท่ีใช้ไปอย่างถูกต้องจะช่วยสร้างสรรค์ส่ิงดีงามท่ียิ่งใหญ่ จะชักน�าจิต 

วญิญาณกลับมาหาพระคริสต์ ผูท้ีป่ฏิบัตติามแผนการแห่งชวีติของพระคริสต์

จะได้เห็นคนที่เขาช่วยเหลือและเสียสละขณะที่อยู่ในโลกนี้ในพระราชวัง 

ของพระเจ้า ผู้ที่ได้รับการไถ่จะจดจ�าผู้ท่ีเป็นสื่อน�าความรอดไปให้พวกเขา 

ด้วยความขอบคุณ สวรรค์จะมีค่ามากย่ิงส�าหรับผู้ซื่อสัตย์ท่ีท�างานรับใช้เพื่อ 

ช่วยจิตวิญญาณให้รอด {COL 373.2} 

 บทเรียนของอปุมานีมี้ไว้ส�าหรับคนทัง้หลาย ทกุคนจะต้องรบัผดิชอบ 

ต่อพระคุณที่ประทานแก่เขาผ่านทางพระคริสต์ ชีวิตมีค่าเกินกว่าที่จะสนใจ
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เร่ืองต่างๆ ในโลก พระยาห์เวห์ทรงประสงค์ท่ีจะให้เราเป็นสื่อให้แก่ผู้อื่นถึง 

สิ่งที่พระผู้ทรงเป็นนิรันดร์และตามองไม่เห็นได้สื่อให้เรารับรู้ {COL 373.3} 

 ทุกปีมีจิตวิญญาณของมนุษย์ชาตินับล้านๆ ดวงท่ีก้าวเข้าสู่นิรันดร ์

กาลโดยไม่ได้รับค�าเตือนและไม่ได้รับความรอด ทุกๆ ชั่วโมงในชีวิตอัน 

หลากหลายของเรามีโอกาสท่ีเปิดออกเพื่อเข้าถึงและช่วยเหลือจิตวิญญาณ 

ให้รอด โอกาสเหล่านีเ้กิดข้ึนและจากเราไปอย่างต่อเนือ่ง พระเจ้าทรงประสงค์ 

ให้เราฉวยโอกาสนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากท่ีสุด หลายวัน หลายสัปดาห์  

และหลายเดือนผ่านไป เรามีหนึ่งวัน หนึ่งสัปดาห์ หนึ่งเดือนลดน้อยลงท่ีจะ 

ท�างานของเรา เรามีเวลาท่ีเหลืออยู่อย่างมากที่สุดคืออีกไม่กี่ปี เสียงท่ีเรา

ปฏิเสธที่จะตอบก็ดังขึ้นมาว่า “เอาบัญชีพ่อบ้านของเจ้ามา” ลูกา 16:2 {COL 

373.4} 

 พระคริสต์ทรงเชิญชวนให้ทุกคนคิดบัญชีด้วยความจริงใจสัตย์ซื่อ  

จงวางพระเยซูบนจานตาชั่งด้านหนึ่งซึ่งหมายถึงสมบัติ ชีวิต ความจริง 

นิรันดร์ สวรรค์และความชื่นชมยินดีของจิตวิญญาณท่ีได้รับการไถ่ในพระ 

คริสต์  ส่วนอีกด้านหนึ่งให้ใส่สิ่งที่น่าสนใจทุกอย่างที่โลกนี้จะมอบให้ คราวนี้

ให้เอาจิตวิญญาณที่หลงหายของท่าน และจิตวิญญาณของคนอื่นท่ีท่านน่า 

จะมีส่วนช่วยเหลอืให้ปลอดภยัวางไว้บนจานตาชัง่อกีด้านหนึง่และส่วนอกีด้าน 

หน่ึงให้เอาชีวิตของท่านและชีวิตของคนอื่นๆ เทียบกับชีวิตของพระเจ้า จง 

ชั่งส�าหรับเวลานี้และส�าหรับเวลาอันเป็นนิรันดร์ ขณะท่ีท่านก�าลังกระท�าสิ่ง 

เหล่านี้อยู่ พระคริสต์ตรัสว่า “เพราะเขาจะได้ประโยชน์อะไร ถ้าได้สิ่งของสิ้น 

ทั้งโลก แต่ต้องเสียชีวิตของตน” มาระโก 8:36 {COL 374.1} 

 พระเจ้าทรงประสงค์ให้เราเลือกสิง่ของในสวรรค์แทนสิง่ของในโลกนี้  

พระองค์ทรงเปิดทางให้เราลงทุนเพื่อกิจการในสวรรค์ ทรงปรารถนาให้การ 

หนุนใจส�าหรับเป้าหมายชีวิตที่สูงส่ง พระองค์ประทานหลักประกันส�าหรับ 

สมบัติที่มีค่ามากที่สุด พระองค์ตรัสว่า “เราจะท�าให้หาคนนั้นยากกว่าการหา 

ทองค�านพคุณและการหามนุษย์ยากกว่าการหาทองค�าแห่งโอฟีร์” อิสยาห์  

13:12 ในขณะที่ทรัพย์สมบัติซึ่งมอดกินได้และสนิมกัดกร่อนถูกกวาดทิ้งไป 

แล้วนั้น ผู้ติดตามตามพระคริสต์จะชื่นชมยินดีในสมบัติสวรรค์ของพวกเขา 
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ซึ่งเป็นทรัพย์ที่ไม่เสื่อมสลาย {COL 374.2} 

 การเป็นมิตรกับผู้ที่พระคริสต์ทรงไถ่ให้รอดแล้วดีย่ิงกว่ามิตรภาพ 

ท้ังหลายของโลก การเป็นเจ้าของปราสาทท่ีพระเป็นเจ้าทรงไปจัดเตรียมให ้

เราน้ันจะดียิ่งกว่าการเป็นเจ้าของราชวังที่สวยงามที่สุดของโลกนี้ และค�าชม 

ของพระผูช่้วยให้รอดทีใ่ห้ไว้กับผูรั้บใช้ซือ่สตัย์เม่ือพระองค์ทรงกล่าวว่า  “ท่าน 

ทั้งหลายที่ได้รับพรจากพระบิดาของเรา จงมารับเอาราชอาณาจักรซึ่งเตรียม 

ไว้ส�าหรับท่านทัง้หลายตัง้แต่แรกสร้างโลก” มัทธวิ 25:34 ก็ดียิง่กว่าค�าเยนิยอ 

ใดๆ ของโลก {COL 374.3} 

 ส�าหรับคนที่ใช้ทรัพย์สินเงินทองของพระองค์ไปอย่างสิ้นเปลือง 

สุรุ่ยสุร่าย พระคริสต์ก็ยังประทานโอกาสที่จะให้เขาได้มาซึ่งทรัพย์สินที่ยั่งยืน 

นิรันดร์ พระองค์ตรัสว่า “จงให้เขา แล้วพวกท่านจะได้รับด้วย” “จงท�าถุง 

ใส่เงินส�าหรับตนซึ่งไม่รู้เก่า  คือมีทรัพย์สมบัติไว้ในสวรรค์ซึ่งไม่รู้หมดสิ้น  

ที่ขโมยไม่ได้เข้ามาใกล้และที่ตัวแมลงไม่ได้ท�าลาย” ลูกา 6:38 , 12:33  “ส่วน

พวกที่ม่ังค่ังในชีวิตนี้...จงก�าชับพวกเขาให้ท�าการดี ให้ท�าการดีมากๆ ให้

เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และแบ่งปัน การท�าเช่นนี้เป็นการสะสมทรัพย์ที่เป็นรากฐาน 

อนัดีส�าหรับตนในภายหน้า เพือ่พวกเขาจะยึดม่ันในชวีติคอืชวีติทีแ่ท้จริงนัน้” 

1 ทิโมธี 6:17-19 {COL 374.4} 

 ดังนั้นจงให้สมบัติของท่านไปสวรรค์ก่อนตัวท่าน จงสะสมทรัพย์ 

สมบัติไว้ข้างพระบัลลังก์ของพระเจ้า จงม่ันใจว่าท่านมีช่ือว่าเป็นผู้มีทรัพย์

สมบัติอันหาค่าเปรียบไม่ได้ของพระคริสต์ “จงท�าตัวให้มีมิตรสหายด้วย 

เงินทองอธรรม เพื่อที่ว่าเม่ือสูญเสียมันไปแล้ว เขาจะได้ต้อนรับท่านไว้ในท่ี

อาศัยตลอดไป” ลูกา 16:9 {COL 375.1}
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บทที่ 26 “ใครเป็นเพื่อนบ้านของข้าพเจ้า”
อ้างอิงจาก ลูกา 10:25–37

 ในหมู่ชาวยิว ค�าถามทีว่่า “ใครเป็นเพือ่นบ้านของข้าพเจ้า” ลูกา 10:29 

ท�าให้เกิดการถกเถียงกันอย่างไม่มีที่ส้ินสุด พวกเขาไม่สงสัยในเร่ืองท่ีพูดถึง

คนต่างชาติและชาวสะมาเรีย คนเหล่านี้เป็นคนแปลกหน้าและเป็นศัตรู แต่

เส้นแบ่งเขตระหว่างคนชาตเิดียวกันและระหว่างคนแต่ละชนชัน้ของสังคมอยู่

ที่ไหน พวกปุโรหิต รับบี ผู้อาวุโส ควรถือว่าใครเป็นเพื่อนบ้าน พวกเขาใช้ 

เวลาตลอดชีวิตวนเวียนอยู่กับพิธีกรรมที่จะท�าให้ตนเองเป็นคนบริสุทธิ์  

พวกเขาสอนว่าการแตะต้องฝูงชนที่โง่เขลาและเลินเล่อ จะท�าให้เป็นมลทิน 

ซึ่งจะต้องใช้ความพยายามอย่างเหน็ดเหนื่อยจึงจะขจัดมลทินนั้นไปได้ พวก

เขาควรจะถือว่าคน “มลทิน” เป็นเพื่อนบ้านอย่างนั้นหรือ {COL 376.1} 
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 ค�าถามนี้พระคริสต์ทรงตอบด้วยอุปมาเรื่องชาวสะมาเรีย พระองค์

ทรงชีใ้ห้เหน็ว่าเพือ่นบ้านของเราไมได้หมายถงึคริสตจกัรหรือความเชือ่อย่าง

เดียวกันทีเ่รามีส่วนเก่ียวข้องด้วย  ไม่ได้มีการอ้างถงึความแตกต่างในเผ่าพนัธุ์ 

สีผิวหรือชนชั้น เพื่อนบ้านของเราคือทุกคนท่ีต้องการความช่วยเหลือจาก 

เรา เพื่อนบ้านของเราคือจิตวิญญาณทุกดวงท่ีบาดเจ็บและฟกช�้าจากการ 

กระท�าของศัตรู เพื่อนบ้านของเราคือทุกคนที่เป็นสมบัติของพระเจ้า {COL 

376.2} 

 อุปมาเรื่องชาวสะมาเรียผู้ใจดีเป็นค�าตอบของค�าถามท่ีผู้เชี่ยวชาญ

ทางบัญญัติทูลถามพระคริสต์ ขณะที่พระผู้ช่วยก�าลังสั่งสอนอยู่ “มีผู้เชี่ยว- 

ชาญบัญญัติคนหนึ่งยืนขึ้นทดลองพระองค์ ทูลถามว่า ท่านอาจารย์ ข้าพเจ้า

จะต้องท�าอะไรเพื่อจะได้รับชีวิตนิรันดร์” ลูกา 10:25 พวกฟาริสีเสนอแนะ

ค�าถามน้ีแก่นักกฎหมายคนนี้ โดยหวังท่ีจะให้พระคริสต์ติดกับดักในค�าพูด 

ของตนเองและพวกเขารอคอยค�าตอบด้วยใจจดจ่อ แต่พระผู้ช่วยให้รอด 

ไม่ก้าวเข้าสู่ความขัดแย้ง พระองค์ทรงต้องการค�าตอบจากตัวผู้ถามเองโดย 

ถามว่า “ในธรรมบัญญัติเขียนว่าอย่างไร ท่านอ่านแล้วเข้าใจอย่างไร” ลูกา 

10:26 ชาวยิวยังคงกล่าวหาพระเยซูว่าไม่ได้นับถือบัญญัติท่ีประทานให้จาก

ภูเขาซีนาย แต่พระองค์ก็หันเหปัญหาเร่ืองความรอดไปสู่เร่ืองการถือรักษา

พระบัญญัติของพระเจ้า {COL 377.1} 

  นักกฎหมายคนนั้นจึงตอบว่า “พวกท่านจงรักองค์พระผู้เป็นเจ้า 

ผู้เป็นพระเจ้าของท่านด้วยสุดใจของท่าน ด้วยสุดจิตของท่าน ด้วยสุดก�าลัง 

ของท่าน และด้วยสดุความคดิของท่าน และจงรกัเพือ่นบ้านเหมือนรักตนเอง”  

พระคริสต์ตรัสว่า “ท่านตอบถูกแล้ว จงไปท�าอย่างนั้นแล้วจะได้ชีวิต” ลูกา  

10:27, 28 {COL 377.2} 

นักกฎหมายผู้นี้ไม่พอใจกับต�าแหน่งและการท�างานของพวกฟาริสี  

เขาศึกษาพระคัมภีร์ด้วยความอยากรู้ความหมายที่แท้จริง เขามีความสนใจ

ในเร่ืองนี้เป็นอย่างสูงและเขาทูลขึ้นด้วยความจริงใจว่า “ข้าพเจ้าจะต้องท�า

อะไร” ในค�าตอบของเขาอันเก่ียวเนื่องกับเง่ือนไขของพระบัญญัตินั้น เขา 

ก้าวข้ามกฎบัญญัติต่างๆ ของแบบแผนและพิธีกรรม เขาถือว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มี
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คุณค่า แต่ได้เสนอหลักการอันย่ิงใหญ่สองประการซึ่งเป็นพื้นฐานของพระ

บัญญัติและค�าสอนของผู้เผยพระวจนะ ค�าชมเชยของพระผู้ช่วยส�าหรับ 

ค�าถามนี้ท�าให้พระองค์เป็นฝ่ายได้เปรียบพวกรับบี พวกเขาไม่อาจต�าหนิ

พระองค์ในเร่ืองของการกล่าวโทษกฎบัญญัติซึ่งนักตีความหมายพระบัญญัติ

คิดค้นออกมา {COL 377.3} 

พระคริสต์ตรัสว่า “จงไปท�าอย่างนั้นแล้วจะได้ชีวิต” ในการสั่งสอน 

ของพระองค์ พระคริสต์ทรงกล่าวอยู่เสมอว่าพระบัญญัตินั้นเป็นอันหนึ่งอัน

เดียวกันกับความเป็นพระเจ้า ทรงแสดงให้เห็นว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะรักษา 

บัญญัติข้อหนึ่งแต่ท�าผิดอีกข้อหนึ่ง เพราะบัญญัติทุกข้อมีหลักการเดียวกัน 

ชะตากรรมของมนุษย์ถูกตัดสินจากการที่เขามีความเชื่อฟังและปฏิบัติตาม

บัญญัติทั้งหมดของพระเจ้า {COL 377.4} 

พระคริสต์ทรงทราบดีว่าไม่มีผู้ใดปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระเจ้า

ด้วยก�าลังของตนเองได้ พระองค์ทรงมีความปรารถนาท่ีจะน�านักกฎหมาย 

ผู้นี้ค้นให้เห็นอย่างชัดเจนและเอาจริงเอาจังเพื่อเขาจะพบความจริง เราจะ 

รักษาพระบัญญัติได้โดยการยอมรับความดีงามและพระคุณของพระคริสต์ 

เท่านัน้ ความเชือ่ในเร่ืองเครือ่งบูชาลบบาปท�าให้มนษุย์ทีล้่มลงในบาปสามารถ 

รักพระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจและรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง {COL 378.1} 

นักกฎหมายคนนี้รู้ดีว่าเขาไม่ได้รักษาไม่ว่าจะเป็นพระบัญญัติส่ีข้อ 

แรกหรือหกข้อหลัง เขาถูกตัดสินด้วยพระด�ารัสท่ีพินิจพิเคราะห์ของพระ 

คริสต์ แต่แทนท่ีเขาจะสารภาพบาปของตนเอง เขากลับพยายามหาข้อแก้ตวั 

แทนทีเ่ขาจะยอมรับความจรงิ เขากลับพยายามแสดงให้เหน็ว่าการทีจ่ะปฏิบัต ิ

ตามพระบัญญัตินั้นยากเพียงใด ดังนั้นเขาทั้งหวังที่จะหลบจากการถูกตัดสิน

ลงโทษและพิสูจน์ตัวเองในสายตาของคนทั้งปวง พระด�ารัสของพระผู้ช่วยให้

รอดแสดงให้เห็นว่าไม่จ�าเป็นต้องถามเช่นนี้ในเม่ือเขาสามารถตอบค�าถาม 

ด้วยตัวเองอยู่แล้ว ถึงกระนั้นเขาก็เพิ่มค�าถามอีกข้อหนึ่งว่า “ใครเป็นเพื่อน

บ้านของข้าพเจ้า” ลูกา 10:29 {COL 378.2} 

อีกครั้งหนึ่ง พระคริสต์ทรงปฏิเสธที่จะเข้าสู่การโต้แย้ง พระองค์ทรง

ตอบค�าถามด้วยการเล่าเหตกุารณ์ซึง่เป็นภาพเหตกุารณ์ท่ียงัอยู่ในความทรง
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จ�าของผู้ฟัง พระองค์ตรัสว่า  “มีชายคนหนึ่งลงจากกรุงเยรูซาเล็ม ไปยังเมือง

เยรีโคและเขาถูกพวกโจรปล้น พวกโจรแย่งชิงเสื้อผ้าของเขา ทุบตีเขา แล้ว

ทิ้งเขาไว้ในสภาพที่เกือบจะตายแล้ว” ลูกา 10:30 {COL 379.1} 

ในการเดินทางจากกรงุเยรูซาเล็มไปยังเมืองเยรโีค นกัเดินทางจะต้อง

เดินผ่านป่ากันดารของยูเดีย ถนนน�าไปสู่หุบเขาลึกอันแห้งแล้ง เต็มไปด้วย

โขดหินซึ่งรายล้อมไปด้วยโจรผู้ร้าย และบ่อยคร้ังจะมีภาพความรุนแรงของ

การปล้นให้เห็นอยู่เสมอ ณ สถานท่ีนี้เองที่นักเดินทางผู้นี้ถูกโจมตี ถูกปลด

ของมีค่าทุกอย่างและถูกปล่อยท้ิงไว้ในสภาพปางตายอยู่ข้างทาง ขณะที่เขา

นอนอยู่ข้างทางนั้น มีปุโรหิตคนหนึ่งเดินทางผ่านมา และเห็นคนนั้นบาดเจ็บ

และฟกซ�้า นอนจมกองเลือด แต่ปุโรหิตคนนั้นเดินจากไปโดยไม่ช่วยเหลือแต่

ประการใด เขา “เดินเลยไปเสียอีกฟากหนึ่ง” ลูกา 10:31 จากนั้นมีเลวีคน 

หนึ่งเดินผ่านมา เขามีความอยากรู้อยากเห็นว่าเกิดอะไรขึ้น จึงหยุดและมอง

ดูชายท่ีนอนทรมานนั้น เขารู้ดีว่าควรจะท�าอะไรแต่เขาเห็นว่ามันไม่ใช่หน้าที่ 

เขาได้แต่หวงัว่าเขาไม่น่าเดินผ่านมาทางนีเ้พือ่จะได้ไม่ต้องเห็นชายท่ีบาดเจบ็ 

เขาปลอบใจตนเองว่าเหตุการณ์เช่นนี้ไม่ใช่เรื่องของเขา “ก็เลยไปเสียอีก 

ฟากหนึ่ง” เช่นเดียวกัน ลูกา 10:32 {COL 379.2}  

แต่ชาวสะมาเรียคนหนึ่งที่เดินทางมาทางนี้เห็นคนท่ีตกทุกข์ได้ยาก 

เขาท�าหน้าที่ที่คนอ่ืนปฏิเสธด้วยความอ่อนโยนและเมตตา เขาดูแลปฏิบัติ 

คนบาดเจ็บ ครั้น “เห็นแล้วก็มีใจสงสาร จึงเข้าไปหาเขา เอาเหล้าองุ่นกับ 

น�้ามันเทใส่บาดแผลและเอาผ้ามาพันให้ แล้วให้เขาขึ้นข่ีสัตว์ของตนเอง 

พามาถึงโรงแรม และดูแลรักษาพยาบาลเขา วันรุ่งขึ้นก่อนจะไป เขาเอาเงิน

สองเดนาริอันให้กับเจ้าของโรงแรมบอกว่า ช่วยรักษาเขาด้วย ส�าหรับเงินท่ี

ต้องเสียเกินนี้จะใช้ให้เมื่อกลับมา” ลูกา 10:33-35 ทั้งปุโรหิตและคนเลวีต่าง

เคร่งครัดในศาสนา แต่ชาวสะมาเรียแสดงให้เห็นว่าเขากลับใจอย่างแท้จริง 

เขาไม่ได้เห็นด้วยที่จะท�าหน้าที่มากไปกว่าปุโรหิตและคนเลวี แต่ในจิตใจและ

การกระท�านัน้ เขาพสูิจน์ตนเองว่าเป็นหนึง่เดียวกับของพระเจ้า  {COL 379.3} 

ในการสอนบทเรยีนนี ้พระคริสต์ทรงน�าเสนอหลักการของพระบัญญตัิ

อย่างตรงไปตรงมาและหนักแน่น แสดงให้ผู้ฟังเห็นว่าพวกเขาละเลยที่จะ 
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ปฏิบัติตามหลักการเหล่านี้ ถ้อยค�าของพระองค์เจาะจงและเฉียบแหลมจน 

ผู้ฟังจับผิดไม่ได้ นักกฎหมายคนนี้พบว่าในบทเรียนนี้ไม่มีส่ิงใดที่เขาจะ 

ติเตียนได้ อคติท่ีเขามีต่อพระคริสต์หายไป แต่เขาเอาชนะความรังเกียจใน 

เชื้อชาติไม่ได้ เขาไม่ให้เกียรติแม้แต่จะเอ่ยค�าว่าชาวสะมาเรีย เมื่อพระคริสต์

ถามว่า “ท่านเห็นว่าในสามคนนั้น คนไหนถือได้ว่าเป็นเพื่อนบ้านของคนท่ี 

ถูกปล้น” เขาทูลตอบว่า “คือคนนั้นแหละที่แสดงความเมตตาต่อเขา” ลูกา 

10:36-37 {COL 380.1} 

“พระเยซูจึงตรัสกับเขาว่า ท่านจงไปท�าเหมือนอย่างนั้น” ลูกา  

10:37 จงเมตตาต่อผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ ด้วยการท�าเช่นนี้เจ้ารักษา 

พระบัญญัติทั้งหมด {COL 380.2}

ความแตกต่างอันยิ่งใหญ่ระหว่างชาวยิวและชาวสะมาเรียคือความ

แตกต่างของความเชือ่ทางศาสนา ปัญหาอยูท่ีว่่าอะไรเป็นส่วนของการนมัสการ

ท่ีแท้จริง ฟาริสีจะไม่พูดถึงชาวสะมาเรียในทางที่ดี แต่จะแช่งสาปอย่าง 

ขมขื่นที่สุดใส่พวกเขา ความเป็นปรปักษ์ระหว่างชาวยิวและชาวสะมาเรีย 

นั้นรุนแรงมาก จนหญิงสะมาเรียรู้สึกแปลกใจที่พระคริสต์ทรงขอน�า้ด่ืมจาก 

เธอ เธอถามว่า “ท�าไมท่านซึ่งเป็นคนยิวจึงมาขอน�้าดื่มจากดิฉันซึ่งเป็น 

ชาวสะมาเรีย เพราะพวกยิวไม่คบหาพวกสะมาเรียเลย”  ยอห์น 4:9 ครั้นเมื่อ

ชาวยิวมีความเคียดแค้นต่อพระคริสต์และได้ลุกขึ้นในพระวิหารเพื่อเอา 

ก้อนหินขว้างพระองค์นั้น พวกเขาไม่อาจหาค�าพูดท่ีดีไปกว่าการเปล่งเสียง

ด้วยความโกรธเกลียดว่า “ที่เราพูดว่าท่านเป็นชาวสะมาเรียและมีผีสิงนั้นไม่

จริงหรือ” ยอห์น 8:48 ถึงกระนั้นปุโรหิตและเลวีละเลยหน้าท่ีท่ีพระยาห์เวห์

ทรงบัญชาให้ท�า ปล่อยให้ชาวสะมาเรียซึ่งพวกเขาดูถูกเหยียดหยามและ 

รังเกียจเดียจฉันท์ท�าหน้าที่ดูแลคนร่วมชาติของพวกเขา {COL 380.3}

ชาวสะมาเรียท�าตามค�าส่ังท่ีว่า “จงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง”  

ลูกา 10:27 การกระท�านี้แสดงให้เห็นว่าเขาเป็นผู้ชอบธรรมมากกว่าผู้ท่ี 

ปรักปร�าเขา เขาดูแลรักษาคนบาดเจ็บเสมือนเป็นพี่น้องโดยเอาชีวิตของ 

ตนเองเข้าเสี่ยง ชาวสะมาเรียคนนี้เป็นตัวแทนของพระคริสต์ พระผู้ช่วยของ

เราทรงส�าแดงให้เราเห็นถึงความรักที่ไม่มีความรักของมนุษย์คนใดสามารถ
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เทียบได้ เมื่อเราบาดเจ็บสาหัสปางตาย พระองค์ทรงเมตตาสงสาร พระองค์

ไม่ได้เดินผ่านเราโดยท้ิงเราไว้อย่างอนาถ ส้ินหวังและพบจุดจบ พระองค์ไม่

ได้สถิตอยู่ในบ้านแสนสบายและบริสุทธ์ซึ่งเป็นสถานที่ที่พระองค์ทรงเป็น 

ท่ีรักของชาวสวรรค์ท้ังมวล แต่พระองค์ทอดพระเนตรเห็นความต้องการที ่

เจ็บปวดของเรา พระองค์ทรงแบกรับภาระของเราและทรงห่วงใยมวลมนุษย์ 

พระองค์ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อศัตรูของพระองค์ พระองค์ทรงอธิษฐานเผื่อ 

ฆาตรกรของพระองค์ ทรงชี้ไปที่แบบอย่างของตัวพระองค์เองและตรัสกับ

บรรดาผู้ติดตามว่า “สิ่งท่ีเราสั่งพวกท่านไว้ก็คือ จงรักกันและกัน” “เรารัก 

พวกท่านมาแล้วอย่างไร ท่านก็จงรักกันและกันด้วยอย่างนั้น” ยอห์น 15:17; 

13:34 {COL 381.1} 

พวกปุโรหิตและเลวีสนับสนุนการนมัสการที่วิหาร ซึ่งประกอบพิธี- 

กรรมตามที่พระเจ้าทรงสถาปนาขึ้น การเข้าร่วมพิธีถือเป็นโอกาสอันยิ่งใหญ่

และสูงส่ง ท้ังปุโรหิตและเลวีรู้สึกว่าเม่ือได้รับเกียรติอย่างสูงนี้แล้วการช่วย 

คนตกทุกข์ข้างทางเป็นงานต�่าต้อยเกินไป เช่นนี้แล้วพวกเขาจึงละเลย 

โอกาสพิเศษซึ่งพระเจ้าทรงย่ืนให้พวกเขาเป็นตัวแทนมอบพระพรให้เพื่อน

มนุษย์ด้วยกัน {COL 382.1}

ทุกวันนี้ คนจ�านวนมากก�าลังท�าผิดในท�านองเดียวกัน พวกเขาแยก

หน้าท่ีของตนออกเป็นสองจ�าพวกอย่างเด่นชัด จ�าพวกแรกเป็นเร่ืองใหญ่ที่

ต้องควบคุมให้เป็นไปตามพระบัญญัติของพระเจ้า ส่วนอีกจ�าพวกหนึ่งซึ่ง 

ถูกเรียกว่าเป็นเร่ืองเล็กน้อยตามพระบัญชาท่ีว่า “จงรักเพื่อนบ้านเหมือนรัก

ตนเอง” น้ันกลับถูกละเลย ขอบเขตของงานนี้เป็นไปตามอ�าเภอใจ ซึ่ง 

โน้มเอียงไปมาตามแรงกระตุ้น ด้วยเหตุนี้จึงท�าให้อุปนิสัยมีรอยต�าหนิและ

ศาสนาของพระคริสต์ถูกน�าเสนออย่างไม่ถูกต้อง {COL 382.2}

มีหลายคนคิดว่าการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ผู้ตกทุกข์ได้ยากเป็นการ

ลดเกียรตขิองตน หลายคนมองด้วยความไม่เอาใจใส่และเหยยีดหยามไปยงัผู้

ที่ปล่อยให้วิหารแห่งจิตวิญญาณของตนถูกท�าลาย ส่วนคนอื่นๆ ละเลยคน

ยากจนด้วยแรงดลใจที่แตกต่างกัน พวกเขาก�าลังรับใช้ตามท่ีตนเองเชื่อว่า 

เป็นราชกจิของพระคริสต์ด้วยการแสวงหาหนทางทีจ่ะสร้างกิจการใหญ่โตทีมี่
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คุณค่า พวกเขารู้สึกว่าตนเองก�าลังท�างานที่ย่ิงใหญ่และไม่สามารถหยุดเพื่อ

มาดูแลผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือและผู้ท่ีตกทุกข์ได้ยาก ย่ิงไปกว่านั้นใน 

ขณะท�างานที่คิดว่าย่ิงใหญ่ให้เจริญขึ้นนั้น พวกเขาอาจจะกดข่ีข่มเหงคน 

ยากจน อาจจะท�าให้คนจนเหล่านั้นตกอยู่ในสภาวะที่ล�าบากและขัดขวาง 

สิทธิที่พึงได้หรือละเลยความต้องการของเขา แต่ถึงกระนั้นคนเหล่านี้คิดว่า 

การกระท�านัน้ชอบธรรมเพราะเขาคดิว่าก�าลังท�าให้พระราชกิจของพระคริสต์

เจริญก้าวหน้า {COL 382.3}

มีคนจ�านวนมากปล่อยให้พี่น้องหรือเพื่อนบ้านด้ินรนภายใต้สภาวะ 

ท่ีขัดสนโดยไม่เข้าไปช่วย เนื่องจากพวกเขาอ้างตนเองว่าเป็นคริสเตียนเขา 

จงึอาจมีความคิดว่า ในความเหน็แก่ตวัอย่างเย็นชาของพวกเขานัน้เขาก�าลัง

เป็นตัวแทนพระคริสต์ เนื่องจากว่าผู้ที่อ้างตนว่าเป็นคริสเตียนนั้นไม่ได ้

ร่วมมือกับพระองค์ ความรักของพระเจ้าซึ่งควรท่ีจะหล่ังไหลจากพวกเขาไป

ยังเพื่อนมนุษย์อีกจ�านวนมากได้ถูกตัดทิ้งเสียส่วนใหญ่ ค�าสรรเสริญและค�า

โมทนาขอบพระคุณอีกมากมายจากปากของมนุษย์ถูกขวางกั้นไม่ให้กลับคืน

ไปสู่พระเจ้า พระองค์ทรงถูกฉ้อโกงเอาสง่าราศรีท่ีควรถวายแด่พระนามอัน

บริสุทธิข์องพระองค์ พระองค์ทรงถกูฉ้อโกงจติวญิญาณของผูท่ี้พระครสิต์ทรง

พลีชีพให้ คือจิตวิญญาณที่พระองค์ทรงปรารถนาที่จะน�าเข้าสู่แผ่นดินของ

พระองค์เพื่ออยู่ร่วมกับพระองค์ตลอดชั่วนิรันดร์กาล {COL 383.1}

ความจริงของพระเจ้าส่งผลต่อโลกเพียงน้อยนิดท้ังที่ควรจะส่งผล

มหาศาลผ่านการปฏิบัตขิองเรา  คนทีอ้่างว่าตนมีศาสนานัน้มีอยู่มากมาย แต่

ส่งผลเพียงน้อยนิด เราอ้างว่าตนเป็นผู้ติดตามพระคริสต์ เราอ้างว่าเชื่อใน

ความจริงของพระวจนะของพระเจ้าทุกข้อ แต่การกระท�านี้ไม่ก่อประโยชน ์

อันใดแก่เพื่อนบ้านนอกเสียจากว่าจะน�าความเชื่อนั้นมาปฏิบัติในชีวิตประจ�า

วัน ความเชื่อของเราอาจสูงเทียมฟ้า แต่ช่วยตัวเราหรือเพื่อนบ้านเราไม่ได้

หากเราไม่ประพฤตติวัเป็นคริสเตยีน การเป็นตวัอย่างท่ีถกูต้องจะเกิดประโยชน์

ต่อโลกมากกว่าความเชื่อทั้งหมดที่เรามี {COL 383.2}

เรารับใช้ในพระราชกิจของพระเจ้าอย่างเห็นแก่ตัวไม่ได ้พระราชกิจ

ของพระองค์คือการช่วยเหลือผู้ที่ถูกกดขี่และคนยากจน ในหัวใจของสาวกท่ี
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เดินตามพระองค์จ�าเป็นต้องมีความเมตตาสงสารอันอ่อนโยนของพระคริสต์ 

ซ่ึงเป็นความรักท่ีมอบให้แก่ผู้มีคุณค่าในสายพระเนตรของพระองค์อย่างลึก

ซึ้งมากจนกระท่ังพระองค์ประทานชีวิตของพระองค์เพื่อความรอดของพวก

เขา จิตวิญญาณเหล่านี้ทรงคุณค่าย่ิงกว่าของถวายอื่นใดท่ีเราจะน�ามาถวาย

พระเจ้า การทุ่มเทพลังงานทั้งหมดไปกับการงานท่ีดูประหนึ่งว่ายิ่งใหญ่ ใน

ขณะท่ีละเลยคนขดัสนหรือหนัหน้าหนไีปจากคนแปลกหน้าท้ังทีเ่ขาควรจะได้

รับสิทธิของเขาเป็นการรับใช้ที่พระองค์ไม่ทรงเห็นชอบ {COL 383.3}

การช�าระจติวญิญาณให้บริสทุธิโ์ดยการประกอบกิจของพระวญิญาณ

บริสุทธิ์เป็นการปลูกฝังธรรมชาติของพระคริสต์ไว้ในมนุษยชาติ  ศาสนาของ

ข่าวประเสริฐคือการมีพระคริสต์สถิตอยู่ในชีวิตซึ่งเป็นหลักการท่ีมีชีวิตและมี

ความกระตอืรอืร้น เป็นพระคุณของพระครสิต์ทีแ่สดงออกมาให้เหน็ในอปุนสิยั

และการท�าการดี หลักการของพระกิตตคุิณจะถูกตดัขาดจากส่วนใดส่วนหนึง่

ของชีวิตจริงไม่ได้ ทุกแง่มุมของประสบการณ์และการท�างานของคริสเตียน 

จะต้องแสดงให้เห็นถึงชีวิตของพระคริสต์ {COL 384.1}

ความรักเป็นพืน้ฐานของทางพระเจ้า ไม่ว่าจะอยูใ่นสถานภาพใด ไม่มี

มนุษย์คนใดจะมีความรักบริสุทธิ์ต่อของพระเจ้าได้นอกเสียจากจะมีความรัก

ท่ีไม่เหน็แก่ตวัต่อพีน้่องของเขา แต่เราไม่สามารถมีจติใจท่ีมีความรักเช่นนีไ้ด้

ด้วยการพยายามรักคนอื่น สิ่งที่จ�าต้องมีคือมีความรักของพระคริสต์ในจิตใจ 

เม่ือตวัของเราเข้ารวมเป็นหนึง่เดียวกบัพระคริสต์แล้ว ความรักจะเกิดขึน้เอง

ตามธรรมชาต ิอุปนิสยัครสิเตยีนทีส่มบูรณ์จะได้รบัมาเม่ือแรงกระตุน้ท่ีจะช่วย

เหลือและเป็นพรแก่ผู้อื่นแสดงออกมาจากภายในอย่างสม�่าเสมอ เม่ือแสง

อาทิตย์แห่งสวรรค์ท่วมท้นในจิตใจและแสดงออกมาทางสีหน้า {COL 384.2}

จิตใจที่มีพระคริสต์ร่วมสถิตอยู่ด้วยจะไม่ขาดความรักอย่างแน่นอน 

หากเรารักพระเจ้าเพราะพระองค์ทรงรักเราก่อนฉันใด เราก็จะรักทุกคนท่ี 

พระคริสต์ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อเขาด้วยฉันนั้น เราเข้าสัมผัสความรักของ 

พระเจ้าไม่ได้หากเราไม่เข้าสัมผัสมนุษย์ เพราะในพระองค์ผู้ประทับอยู่บน

บัลลังก์แห่งจักรวาลนั้นความเป็นพระเจ้าและความเป็นมนุษย์ได้ผนวกเข้า 

ด้วยกัน เม่ือเราเข้าสนิทกับพระคริสต์ เราก็มีความสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์
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ด้วยโซ่ทองแห่งความรัก จากนั้นความเมตตาสงสารและความเห็นใจของ 

พระคริสต์จะแสดงออกในชีวิตของเรา เราจะไม่รอให้ผู้ท่ีต้องการความช่วย

เหลือหรือคนที่โชคร้ายเข้ามาหาเรา เราไม่จ�าเป็นต้องให้ใครมาขอร้องเพื่อให้

มีความรู้สึกนึกถึงความทุกข์ของผู้อื่น การรับใช้ผู้ท่ีต้องการความช่วยเหลือ

และตกทุกข์ได้ยากจะเกิดข้ึนเองตามธรรมชาตเิหมือนกับท่ีพระคริสต์ทรงออก

ไปเพื่อทรงประกอบการดี {COL 384.3}

ท่ีใดมีแรงกระตุน้แห่งความรกัและความเหน็ใจ ท่ีใดทีมี่จติใจย่ืนออก

ไปสู่ผู้อื่นเพื่อเป็นพระพรและการชูใจ ท่ีนั่นจะมีการแสดงออกถึงการท�างาน

ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้า ในส่วนลึกของคนนอกศาสนา คนที ่

ไม่มีความรู้ในพระบัญญัติของพระเจ้า คนท่ีไม่เคยได้ยินแม้แต่พระนามของ

พระคริสต์กลับเป็นผู้ท่ีแสดงความเมตตาต่อผู้รับใช้ของพระองค์ ปกป้องเขา

ด้วยการเอาชวีติของตนเข้าเสีย่ง การกระท�าของพวกเขาแสดงถงึการท�างาน

ของพระเจ้า พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงปลูกฝังพระคุณของพระคริสต์ในใจ 

ของคนป่าเถือ่นท�าให้เขามีความเหน็ใจอนัเป็นส่ิงตรงกันข้ามกับธรรมชาตแิละ

การศึกษาของเขา “ความสว่างแท้ที่ท�าให้มนุษย์ทุกคนเห็นความจริงได้นั้น

ก�าลังเข้ามาในโลก” ยอห์น 1:9 ได้ส่องเข้าไปในจิตวิญญาณและแสงนี้หาก 

ได้รับการตอบสนองจะน�าย่างเท้าของเขาก้าวไปยงัอาณาจกัของพระเจ้า  {COL 

385.1}

 สง่าราศีแห่งสวรรค์คือการยกชูคนที่ล้มลงและปลอบใจคนท่ีตกทุกข์ 

และเม่ือใดท่ีพระคริสต์เข้าสนิทอยู่ในจิตใจของมนุษย์ เม่ือนั้นพระองค์จะทรง

ส�าแดงออกในท�านองเดียวกัน ท่ีใดท่ีมีการแสดงออกเช่นนี้ศาสนาของพระ

คริสต์จะเจริญขึ้น ที่ใดที่มีการประพฤติปฏิบัติ ที่นั่นย่อมมีความสว่าง {COL 

386.1}

 พระเจ้าไม่ทรงแยกแยะระหว่างสัญชาติ เชื้อชาติหรือช้ันวรรณะ 

พระองค์ทรงเป็นพระผูส้ร้างมวลมนษุย์ โดยการทรงสร้างนีท้�าให้ทกุคนอยูใ่น

ครอบครัวเดียวกันและทุกคนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยการไถ่ของพระองค์ 

พระคริสต์เสด็จมาเพื่อท�าลายทุกก�าแพงที่ขวางก้ัน เพื่อเปิดประตูทุกบาน 

ของวิหาร เพื่อจิตวิญญาณทุกดวงจะเข้าไปหาพระเจ้าอย่างเสรี ความรัก 
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ของพระองค์น้ันกว้างขวางและลึกซึ้งเพียงไร ล้นเหลือจนแทรกซึมเข้าไปทุก

ที่ เป็นความรักท่ีจะยกจิตวิญญาณท่ีน่าสงสารซึ่งตกอยู่ในวงล้อมแห่งการ 

หลอกลวงของซาตานออกมา เป็นความรักท่ีเข้าไปใกล้พระท่ีนั่งของพระเจ้า 

ซึ่งมีรุ้งแห่งค�าสัญญาล้อมรอบอยู่ {COL 386.2}

 ในพระคริสต์ไม่มียิวหรือกรีก ไม่มีทาสหรือไท ทุกคนเข้ามาได้โดย

พระโลหิตอันมีค่าย่ิงของพระองค์ (กาลาเทีย 3:28 เอเฟซัส 2:13) {COL  

386.3}

 ไม่ว่าความเชือ่ทางศาสนาจะแตกต่างกันอย่างไร เราจะต้องรับฟังการ

เรียกร้องจากเพื่อนมนุษย์ที่ตกทุกข์ได้ยากและตอบสนองความต้องการ 

ของเขา ที่ใดที่มีความรู้สึกขมขื่นใจอันเกิดจากความแตกต่างทางศาสนา การ 

รับใช้ในทางส่วนตัวจะให้ผลดีกว่า การรับใช้ด้วยความรักจะท�าลายอคติและ 

เอาชนะจิตวิญญาณให้กลับมาหาพระเจ้า {COL 386.4}

 เราควรมีส่วนร่วมในความโศกเศร้า ความทุกข์ยากและความล�าบาก

ของผู้อ่ืน เราจะต้องร่วมทุกข์ร่วมสุขและดูแลทุกคนท้ังชั้นสูงและชั้นต�่า ทั้ง 

คนร�่ารวยและคนยากจน พระคริสต์ตรัสว่า “ท่านท้ังหลายได้รับเปล่าๆ ก็จง 

ให้เปล่าๆ” มัทธิว 10:8 รอบตัวเรามีจิตวิญญาณที่ขัดสนและทุกข์ทรมานท่ี 

ต้องการความช่วยเหลือทัง้ด้วยค�าพดูปลอบโยนและการช่วยเหลอื มีหญงิม่าย

ท่ีต้องการความเหน็ใจและความช่วยเหลือ มีเด็กก�าพร้าทีพ่ระคริสต์ทรงบัญชา

ผู้ติดตามให้คอยดูแลรับผิดชอบ บ่อยคร้ังสิ่งเหล่านี้ถูกละเลยมองข้ามไป  

พวกเขาอาจแต่งตวัสกปรก เซ่อซ่าและไม่มีส่ิงใดน่าสนใจ แต่กระนัน้พวกเขา

เป็นสมบัตขิองพระเจ้า คนเหล่านัน้ได้รบัการไถ่ด้วยราคาสงูและในสายพระเนตร

ของพระเจ้าพวกเขามีค่าเท่าเทียมกับพวกเรา  ทกุคนเป็นสมาชิกในครอบครัว

ใหญ่ของพระเจ้าและเป็นคริสเตียน ในฐานะผู้อารักขาทั้งหลายเราจะต้อง 

ช่วยกันรับผิดชอบ พระองค์ตรัสว่าจิตวิญญาณของพวกเขา “เราจะเรียกร้อง

เอาจากมือเจ้า” เอเสเคียล 3:20 {COL 386.5} 

 บาปเป็นสิ่งยิ่งใหญ่ที่สุดในบรรดาความชั่วทั้งปวง จึงเป็นหน้าที่ของ

เราที่จะให้ความเมตตาและช่วยเหลือคนบาป แต่ใช่ว่าทุกคนจะได้รับการยื่น

มือช่วยเหลือด้วยวิธีการเดียวกัน มีคนจ�านวนมากปิดซ่อนความกระหายใน
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จิตวิญญาณของเขาไว้ คนเหล่านี้จะได้รับความช่วยเหลืออย่างมากโดยค�า 

พูดที่อ่อนหวานหรือการระลึกถึงเขา มีคนอีกหลายคนท่ีอยู่ในสภาพท่ีขัดสน

มาก ถึงกระนั้นก็ยังไม่รู้สภาพของตัวเอง พวกเขาไม่รู้สึกถึงความแร้นแค้น 

ของจิตวิญญาณ คนจ�านวนมหาศาลจมปลักอยู่ในบาป จนสูญเสียความรู้สึก

ในความเป็นจริงของสิ่งอันเป็นนิรันดร์ สูญเสียพระฉายาของพระเจ้าและไม่รู้

เลยว่าจิตวิญญาณของตนเองต้องการความช่วยให้รอดหรือไม่ คนเหล่านี้ 

ไม่มีความเชื่อในพระเจ้าหรือวางใจในเพื่อนมนุษย์ จะเข้าถึงตัวคนเช่นนี้ได ้

ด้วยความเมตตาทีแ่สดงต่อเขาโดยไม่หวงัผลใดๆ ต้องคอยดูแลความต้องการ

ฝ่ายกายของเขาก่อน พวกเขาจะต้องรับประทานอาหาร อาบน�้าและสวมใส่

เสื้อสะอาด เม่ือพวกเขาเห็นหลักฐานความรักท่ีไม่เห็นแก่ตัวแล้ว พวกเขา 

จะเชื่อในความรักของพระคริสต์ได้ง่ายยิ่งขึ้น {COL 387.1}

 มีคนมากมายที่ท�าผิดและรู้สึกถึงความอับอายและความเขลาของ

ตนเอง พวกเขามองดูความผิดและความเหลวไหลของตนเองจนตกอยู่ใน 

สภาพหมดหวัง เราจะต้องไม่ละเลยจิตวิญญาณเหล่านี้ เม่ือคนคนหนึ่งต้อง

ว่ายน�้าทวนกระแส แรงของกระแสงน�้านั้นมีพลังที่จะพัดดึงเขากลับไป ขอให้

ยื่นมือออกไปช่วยเขาเสมือนหนึ่งพระหัตถ์ของพี่ชายคนโตของเราท่ียื่น 

ออกไปยังเปโตรที่ก�าลังจมน�้า พูดกับเขาด้วยถ้อยค�าแห่งความหวัง ด้วย 

วาจาที่จะสร้างความไว้ใจและปลุกความรักให้ตื่นขึ้น {COL 387.2}

 พี่น้องของท่านที่เจ็บป่วยทางจิตวิญญาณต้องการท่าน เหมือนกับที่

ท่านต้องการความรักจากพี่น้อง พวกเขาต้องการประสบการณ์จากผู้ท่ีเคย

อ่อนแอเหมือนอย่างพวกเขา คนที่เห็นใจเขาและช่วยเหลือเขาได้ ความ 

เข้าใจในความอ่อนแอของเราเองจะช่วยอีกคนหนึ่งที่ต้องการความช่วยเหลือ

อย่างเร่งด่วน เราไม่ควรมองข้ามจิตวิญญาณที่ทนทุกข์โดยไม่หาหนทางที ่

จะให้ความปลอบใจแก่เขาเหมือนอย่างท่ีเราได้รับการปลอบใจจากพระเจ้า 

{COL 387.3}

 การมีสามัคคีธรรมกับพระคริสต์ การมีความสัมพันธ์เป็นการส่วนตัว

กับพระผู้ช่วยผู้ทรงชนม์จะน�าความคิด จิตใจและจิตวิญญาณไปสู่ชัยชนะ 

เหนือธรรมชาติฝ่ายต�่า จงบอกผู้ที่ระเหเร่ร่อนว่ามีพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ท่ีจะ
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ทรงยกชูเขาได้ จงบอกพวกเขาว่าความเป็นมนุษย์ของพระคริสต์เมตตา 

สงสารเขา การที่เขาเชื่อในกฎเกณฑ์และอ�านาจยังไม่เพียงพอ ซึ่งเป็นสิ่งท่ี 

ยังขาดความเมตตาและไม่เคยฟังเสียงร้องขอของความช่วยเหลือ เขา 

ต้องการจับมือท่ีอบอุ่นเพื่อวางใจในจิตใจที่เต็มไปด้วยความอ่อนนุ่ม จงให ้

จิตใจของเขาตั้งอยู่บนความนึกคิดว่าพระเจ้าสถิตอยู่เคียงข้างเขาเสมอ ทรง

คอยเฝ้ามองเขาด้วยความรักเห็นอกเห็นใจ บอกให้เขาคิดถึงพระทัยของ 

พระบิดาผู้โศกเศร้าต่อการกระท�าบาปของเขา คิดถึงพระหัตถ์ของพระบิดาที่

ทรงย่ืนออกมาเสมอ พระสุรเสียงของพระบิดาท่ีตรัสว่า “ให้มันยอมอยู่ใต ้

การปกป้องของเรา ให้มันสร้างสันติภาพกับเรา ให้มันสร้างสันติภาพกับเรา” 

อิสยาห์ 27:5 {COL 388.1}

 ในขณะท่ีท่านท�างานนี้ ท่านมีเพื่อนร่วมงานท่ีสายตามนุษย์มอง 

ไม่เห็น ทูตจากสวรรค์อยู่เคียงข้างชาวสะมาเรียที่ดูแลชายแปลกหน้าที่บาด

เจ็บ ทูตจากปราสาทสวรรค์คอยยืนเคียงข้างทุกคนที่ท�างานรับใช้พระเจ้า 

เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ และท่านจะรับความร่วมมือของพระคริสต์เอง

โดยตรง พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแห่งการฟื้นฟูกลับสู่สภาพดีดังเดิมและ 

ในขณะท่ีท่านท�างานภายใต้การควบคุมดูแลของพระองค์ท่านจะเห็นผลลัพธ์

ยิ่งใหญ่ {COL 388.2}

 การท�างานนี้อย่างซื่อสัตย์ไม่เพียงแต่เพื่อความสุขของผู้อื่นเท่านั้น 

แต่การกระท�านี้ยังมีผลต่อชีวิตนิรันดร์ในอนาคตด้วย พระคริสต์ทรงแสวงหา

ผู้สมควรได้รับการยกชูข้ึนเพื่อเป็นมิตรสหายกับพระองค์ เพื่อเราจะเป็นอัน

หนึง่อนัเดียวกับพระองค์เหมือนพระองค์ทรงเป็นอนัหนึง่อนัเดียวกับพระบิดา 

พระองค์ทรงอนญุาตให้เราเข้าใกล้ผูท้ีต่กทุกข์และประสบภัยเพือ่ให้เราออกมา

จากความเห็นแก่ตัว พระองค์ทรงเสาะหาวิธีให้เราพัฒนาตนเองเพื่อให้มี

คุณลักษณะของพระลักษณะนิสัย ความเห็นอกเห็นใจ ความอ่อนน้อมและ

ความรักเช่นเดียวกับพระองค์ การยอมรับใช้ในพันธกิจเช่นนี้ก็เท่ากับเราน�า

ตนเองเข้าสู่โรงเรียนของพระองค์เพื่อที่จะเตรียมตัวให้เหมาะสมท่ีจะไปยัง 

พระบัลลังก์ของพระเจ้า แต่การปฏิเสธพันธกิจนี้ เราก็ปฏิเสธค�าสั่งสอนของ

พระองค์และเลือกท่ีจะแยกตัวออกห่างจากพระพักตร์ของพระองค์ตลอด 
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นิรันดร์ {COL 388.3}

 พระยาห์เวห์ตรัสว่า “ถ้าเจ้า…รักษาค�าก�าชับของเรา…เราจะให้เจ้า 

มีสิทธิท่ีจะเข้าไปท่ามกลางผู้ที่ยืนอยู่ท่ีนี้” แม้กระท่ังเข้าไปอยู่ท่ามกลางทูต

สวรรค์ท้ังหลายที่ล้อมรอบพระที่นั่งของพระองค์ เศคาริยาห์ 3:7 เม่ือเรา 

ร่วมมือท�างานกับทูตสวรรค์ทั้งหลายในโลกนี้ เราก�าลังเตรียมตัวที่จะมีความ

สัมพันธ์กับพวกเขาในสวรรค์ “ทูตสวรรค์ทั้งปวงเป็นเพียงวิญญาณที่รับใช้

พระเจ้า ที่ทรงส่งไปปรนนิบัติบรรดาคนที่จะได้รับความรอด” ฮีบรู 1:14  

ทูตแห่งสวรรค์จะต้อนรับบรรดาผู้ที่เคยอยู่ในโลกนี้ที่ด�ารงชีวิตโดยไม่ได้  

“รับการปรนนิบัติ...แต่มาเพื่อปรนนิบัติคนอื่น” มัทธิว 20:28 ในการมี 

ความสัมพันธ์อันเป็นสุขนี้เราจะเรียนรู้จนถึงความสุขท่ีเป็นนิรันดร์และทุกสิ่ง

ทุกอย่างนี้ล้วนแต่รวมอยู่ในค�าถามที่ว่า “ใครเป็นเพื่อนบ้านของข้าพเจ้า”  

{COL 389.1}
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บทที่ 27 บ�าเหน็จแห่งพระคุณ
อ้างอิงจากมัทธิว 19:16-30, 20:1-16 มาระโก 10:17-31 ลูกา 18:18-30

 

 ความจริงเร่ืองพระคุณของพระเจ้าที่ประทานให้โดยไม่คิดมูลค่านั้น

แทบจะหายไปจากสายตาของชาวยิว พวกอาจารย์สอนว่าความเป็นที ่

พอพระทัยของพระเจ้านั้นจะได้มาโดยการกระท�า บ�าเหน็จรางวัลของความ

ชอบธรรมทีพ่วกเขาหวังจะได้นัน้อยู่ทีก่ารกระท�าด้วยตนเอง ดังนัน้การนมัสการ

ของพวกเขาจึงได้รับการกระตุ้นด้วยวิญญาณแห่งความโลภและเห็นแก่ได้ 

สาวกของพระคริสต์ก็ไม่ได้หลุดพ้นจากความคิดเช่นเดียวกันนี้ และพระผู้ 

ช่วยทรงพยายามฉวยโอกาสที่จะส�าแดงให้เห็นถึงความผิดของพวกเขาเอง 

ไม่นานนักก่อนท่ีพระคริสต์จะตรัสอุปมาเรื่องคนท�างาน มีเหตุการณ์หนึ่ง 

เกิดขึ้นที่เปิดโอกาสให้พระองค์เสนอหลักการที่ถูกต้อง {COL 390.1} 

 ในขณะที่พระองค์ทรงด�าเนินไปนั้นก็มีขุนนางหนุ่มคนหนึ่งวิ่งเข้าหา

พระองค์และคกุเข่าลง ค�านบัพระองค์อย่างสภุาพ พดูว่า “อาจารย์ผูป้ระเสริฐ 
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ข้าพเจ้าจะท�าอย่างไร ถึงจะได้ชีวิตนิรันดร”์ มาระโก 10:17 {COL 390.2} 

 ขุนนางผู้นี้ทักทายพระคริสต์เป็นเพียงอาจารย์ท่ีประเสริฐโดยไม่ได้

มองเห็นว่าพระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า พระผู้ช่วยจึงตรัสว่า “ท่าน

ใช้ค�าว่าประเสริฐท�าไม ไม่มีใครประเสริฐนอกจากพระเจ้าองค์เดียว” มาระโก 

10:18 พระองค์ตรัสในท�านองนี้ว่า ท่านใช้หลักการใดในการเรียกเราเป็น 

อาจารย์ผู้ประเสริฐ พระเจ้าทรงเป็นผู้ประเสริฐแต่ผู้เดียว หากเจ้ามองเห็นว่า

เราประเสริฐเจ้าจะต้องยอมรับว่าเราเป็นบุตรของพระเจ้าและเป็นผู้แทนของ

พระองค์ {COL 390.3} 

 พระองค์ตรัสต่อไปว่า “ถ้าท่านต้องการจะเข้าสู่ชีวิตก็ให้ถือรักษา 

พระบัญญัติไว้” มัทธิว 19:17 พระลักษณะนิสัยของพระเจ้าส�าแดงออกใน

บัญญัติของพระเจ้าและเพื่อที่จะให้ท่านมีความเป็นหนึ่งกับพระเจ้าหลักการ

ของบัญญัติของพระเจ้าจะต้องเป็นสิ่งที่กระตุ้นการกระท�าทุกอย่างของท่าน 

{COL 391.1} 

 พระคริสต์ไม่ได้ทรงลดข้อเรียกร้องของพระบัญญัติ พระองค์ทรง 

เสนอด้วยค�าพูดท่ีไม่ท�าให้เกิดความเข้าใจผิดว่าการเชื่อฟังเป็นเงื่อนไขของ

ชีวิตนิรันดร์ เป็นเง่ือนไขเดียวกันกับที่เสนอไว้ให้แก่อาดัมก่อนที่เขาจะล้มลง

ในความบาป พระเป็นเจ้าไม่ได้ทรงตั้งความหวังในจิตวิญญาณในระดับที่ 

ต�า่กว่าทีพ่ระองค์ทรงตัง้ไว้ส�าหรบัมนษุย์ในอทุยานสวรรค์ คอืการเช่ือฟังอย่าง

สมบูรณ์แบบ ไม่มีด่างพร้อย และชอบธรรม ข้อก�าหนดภายใต้พระบัญญัต ิ

แห่งพระคุณมีความกว้างเท่าเทยีมกับข้อเรยีกร้องท่ีทรงจดัตัง้ไว้ในสวนเอเดน 

คือการประสานเข้าเป็นหนึ่งกับพระบัญญัติของพระเจ้าซึ่งบริสุทธิ์ ยุติธรรม 

และดี {COL 391.2} 

 เม่ือได้รับค�าสั่ง “ให้ถือรักษาพระบัญญัติไว้” ชายหนุ่มได้ถามข้ึน 

ว่า “พระบัญญัติข้อไหนบ้าง” มัทธิว 19:18 เขาคาดเดาว่าคงหมายถึงพระ

บัญญัติเก่ียวกับการถวายบูชาข้อใดข้อหนึ่ง แต่พระคริสต์ทรงกล่าวถึงพระ

บัญญัติที่ทรงโปรดประทานให้จากภูเขาซีนาย พระองค์ตรัสถึงพระบัญญัติ

หลายข้อของพระบัญญัติสิบประการจากศิลาแผ่นที่สอง แล้วทรงสรุปเป็น

ข้อความเดียวว่า “จงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง” มัทธิว 19:19 {COL  

391.3} 
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 ชายหนุ่มตอบอย่างไม่รีรอ “ข้าพเจ้ารักษาข้อเหล่านั้นทุกข้ออยู่แล้ว 

ข้าพเจ้ายังขาดอะไรอีกบ้าง” มัทธิว 19:20 เขาเข้าใจพระบัญญัติเพียงแต่

ภายนอกและผิวเผิน โดยมาตรฐานของมนุษย์แล้ว เขารักษาอุปนิสัยได้ดี 

ไม่มีด่างพร้อย จะว่าไปแล้วจากลักษณะทั่วไป ชีวิตภายนอกของเขานั้นไม่มี

ความบาปผิดใด เขามีความคิดว่าการเชื่อฟังของตนเองนั้นไม่มีที่ติ ถึง 

กระน้ันเขายังมีความกลัวลึกๆ อยู่ภายในว่ายังมีบางสิ่งไม่ถูกต้องระหว่าง 

จิตวิญญาณของเขากับพระเจ้า นี่คือส่ิงท่ีกระตุ้นให้เขาถามขึ้นว่า “ข้าพเจ้า 

ยังขาดอะไรอีกบ้าง” {COL 391.4} 

 พระคริสต์ตรัสว่า “ถ้าท่านต้องการจะเป็นคนดีพร้อม จงไปขาย 

ทรัพย์สิ่งของที่ท่านมีอยู่แจกจ่ายให้คนยากจน แล้วท่านจะมีทรัพย์สมบัติใน

สวรรค์และจงตามเรามา เม่ือชายหนุ่มได้ยินถ้อยค�านั้นก็ออกไปเป็นทุกข ์

เพราะเขามีทรัพย์สินจ�านวนมาก” มัทธิว 19:21, 22 {COL 391.5} 

 ผู้ที่รักตนเองเป็นผู้ที่ล่วงละเมิดพระบัญญัติ พระเยซูทรงปรารถนาที่

จะเปิดเผยให้ชายหนุ่มได้เห็น และพระองค์ทรงทดสอบเขาเพื่อจะเปิดเผย 

ความเหน็แก่ตวัในใจของเขา พระองค์ทรงแสดงให้เขาเหน็จดุชัว่ร้ายในอปุนสัิย

ของเขา ชายหนุ่มไม่ต้องการที่จะรู ้แจ้งเห็นจริงเพิ่มเติม เขาเก็บถนอม 

รูปเคารพตนหนึ่งไว้ในจิตใจ โลกเป็นพระของเขา เขาอ้างว่าตนเป็นผู้ที่ถือ

รักษาพระบัญญัติ แต่เขาขาดแคลนหลักการซึ่งเป็นหัวใจและชีวิตของทุกสิ่ง

ทั้งหมด เขาไม่มีความรักแท้จริงให้กับพระเจ้าหรือมนุษย์ การขาดแคลนนี้

เป็นการขาดแคลนทุกสิ่งที่จะท�าให้เขามีความเหมาะสมเพื่อเข้าไปยังแผ่นดิน

สวรรค์ ความรักตนเองและการได้มาซึ่งสมบัติทางโลก ท�าให้เขาด�าเนินชีวิต

ไม่สอดคล้องกับหลักการของสวรรค์ {COL 392.1} 

 ในขณะที่ขุนนางผู้นี้มาหาพระเยซู ความจริงใจและความตั้งใจของ

เขาได้ชนะพระทัยของพระผู้ช่วย พระองค์ “ทรงเพ่งดูคนนั้น ก็ทรงรักเขา” 

มาระโก 10:21 TBS1971 ในตัวของชายหนุ่มคนนี้ พระองค์ทรงเห็นคนหนึ่ง

ซึ่งจะท�างานรับใช้พระเจ้าในฐานะผู้ประกาศแห่งความชอบธรรมได้ พระองค์

ทรงพร้อมที่จะต้อนรับขุนนางหนุ่มและประทานความสามารถเหมือนกับท่ี

พระองค์ทรงต้อนรับชาวประมงยากจนท่ีได้ติดตามพระองค์ หากชายหนุ่ม 

อุทิศความสามารถของเขาเพื่อการช่วยจิตวิญญาณให้รอด เขาก็อาจจะเป็น 
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ผู้รับใช้ของพระคริสต์ที่ขยันขันแข็งและประสบความส�าเร็จ {COL 392.2} 

 แต่ก่อนอื่น เขาจะต้องยอมรับเงื่อนไขของการเป็นสาวก เขาจะต้อง

ถวายตัวแก่พระเจ้าโดยไม่มีข้อแม้ เม่ือพระผู้ช่วยให้รอดทรงเรียก ยอห์น  

มัทธิวและเพื่อนของเขา พวกเขา “ก็สละสิ่งสารพัดทิ้ง ลุกขึ้นตามพระองค์ไป” 

ลูกา 5:28 ขุนนางหนุ่มคนนี้ก็ต้องมีใจที่อุทิศตนแบบเดียวกัน การอุทิศตน 

เช่นนี้พระคริสต์ไม่ได้เรียกร้องการเสียสละที่ยิ่งใหญ่ไปกว่าที่พระองค์ทรง 

ยอมสละมาแล้ว “แม้พระองค์ทรงม่ังคัง่ ก็ยงัทรงยอมเป็นคนยากจนเพราะเหน็

แก่ท่านท้ังหลาย เพื่อท่านทั้งหลายจะได้เป็นคนม่ังค่ังเนื่องจากความยากจน

ของพระองค์” 2 โครินธ์ 8:9 ชายหนุ่มคนนี้เพียงแต่ต้องเดินตามในทางท่ี 

พระคริสต์ทรงน�าไป {COL 393.1} 

พระคริสต์ทอดพระเนตรชายหนุ่มและทรงต้องการจิตวิญญาณของ

เขา พระองค์ทรงหวังที่จะส่งเขาไปเป็นผู้สื่อข่าวแห่งพระพรแก่เพื่อนมนุษย์ 

พระองค์ทรงทดแทนความเสยีสละทีเ่รียกร้องจากเขา ด้วยการเสนอสิทธพิเิศษ

คือการเป็นมิตรกับพระองค์ให้แก่เขา พระองค์ตรัสว่า “จงตามเรามา” เป็น 

สิทธิพิเศษที่เปโตร ยากอบ และยอห์นถือว่าเป็นความชื่นชมยินดี ชายหนุ่ม

เองมองพระคริสต์ด้วยความยกย่องนับถือ หัวใจของเขาถูกน�าเข้าใกล้พระผู้

ช่วยให้รอด แต่เขาไม่พร้อมท่ีจะรับหลักการเสียสละของพระผู้ช่วยให้รอด  

เขาเลือกสมบัติของตนก่อนการเลือกพระเยซู เขาต้องการชีวิตนิรันดร์ แต ่

ความรักท่ีไม่เห็นแก่ตัวซึ่งเป็นชีวิตนั้นเขากลับไม่ยอมรับไว้ในจิตวิญญาณ  

และด้วยจิตใจที่ทุกข์โศกได้เดินจากพระคริสต์ไป {COL 393.2} 

ขณะที่ชายหนุ่มหันหลังไป พระเยซูตรัสกับสาวกว่า “คนมั่งมีจะเข้า

ในแผ่นดินของพระเจ้าก็ยากจริงๆ ” มาระโก 10:23 ถ้อยค�านี้ท�าให้สาวก 

ต่างตกตะลึง พวกเขาได้รับการสอนว่าคนร�่ารวยเป็นที่โปรดปรานของสวรรค์  

พวกเขาหวังที่จะได้รับอ�านาจและความม่ังคั่งของทางโลกในอาณาจักรของ

พระเมสสิยาห์ หากคนร�่ารวยเข้าแผ่นดินสวรรค์ไม่ได้แล้ว คนอื่นๆ จะมี 

ความหวังใดเล่า {COL 393.3}

 “พระเยซูตรัสแก่พวกเขาอีกว่า ลูกเอ๋ย ส�าหรับคนท่ีวางใจในทรัพย์

สมบัติ การเข้าในแผ่นดินของพระเจ้าก็ยากจริงๆ อูฐจะลอดรูเข็มก็ง่ายกว่า 
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คนม่ังมีจะเข้าในแผ่นดินของพระเจ้า เหล่าสาวกก็ประหลาดใจอย่างย่ิง”  

บัดนี้พวกเขารู้ตัวแล้วว่า ตนเองก็รวมอยู่ในค�าเตือนส�าคัญนี้ ในแสงสว่าง 

ของค�าพูดขององค์พระผู้เป็นเจ้า ความต้องการอ�านาจและทรัพย์สมบัติท่ี 

แอบซ่อนอยู่ภายในได้ถูกเปิดเผย ด้วยความหวั่นหวาดใจตนเอง พวกเขา 

จึงร้องขึ้นว่า “ถ้าอย่างนั้นใครจะรอดได”้ มาระโก 10:24-26 {COL 393.3} 

 “พระเยซูทอดพระเนตรพวกเขาแล้วตรัสว่า ส่วนมนุษย์ก็เหลือก�าลัง 

ที่จะท�าได้ แต่ไม่เหลือก�าลังของพระเจ้า เพราะว่าพระเจ้าทรงท�าให้ส�าเร็จได ้

ทุกสิ่ง” มาระโก 10:27 {COL 394.2} 

 คนท่ีร�่ารวยในสภาพเช่นชายคนนี้เข้าสวรรค์ไม่ได้ สมบัติของเขาให ้

สิทธิเพื่อรับมรดกของธรรมมิกชนแห่งความสว่างไม่ได้ โดยอาศัยพระคุณ 

อันไร้ขอบเขตจ�ากัดของพระคริสต์เท่านั้นที่มนุษย์ไม่ว่าจะเป็นใครก็เข้าไปยัง 

นครของพระเจ้าได้ {COL 394.3} 

 พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าตรัสกับคนร�่ารวยไม่ด้อยไปกว่ากับ 

คนยากจนว่า “ท่านท้ังหลายไม่ใช่เจ้าของตัวท่านเอง เพราะว่าพระเจ้าทรง 

ซื้อท่านไว้แล้ว” 1 โครินธ์ 6:19, 20 เม่ือมนุษย์เชื่ออย่างนี้ ทุกสิ่งท่ีเขา 

ครอบครองอยู่ก็จะถือว่าได้รับฝากไว้เพื่อใช้ตามที่พระเจ้าทรงช้ีแนะ ส�าหรับ

ช่วยผู้ที่หลงหายและสงเคราะห์ผู้ตกทุกข์ได้ยากและผู้ยากไร้ ส�าหรับมนุษย์ 

เป็นเร่ืองท่ีท�าไม่ได้ เพราะใจยึดติดกับสมบัติทางโลก จิตวิญญาณท่ีผูกพัน 

กับการรับใช้ทรัพย์สมบัติจะไม่ได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือของเพื่อน

มนุษย์ แต่ทุกส่ิงเป็นไปได้ส�าหรับพระเจ้า การมองไปยังความรักอันไม่มี 

สิ่งใดเปรียบได้ของพระคริสต์ท�าให้จิตใจท่ีเห็นแก่ตัวละลายไปและยอมจ�านน

ต่อพระองค์ เศรษฐีคนนี้จะถูกน�าให้พูดเช่นเดียวกับเซาโลคนฟาริสีว่า “อะไร

ท่ีเคยเป็นก�าไรของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ถือว่าส่ิงนั้นเป็นการขาดทุนแล้ว 

เพราะเหตุพระคริสต์ ย่ิงกว่านั้นข้าพเจ้าถือว่าทุกสิ่งเป็นการขาดทุนเพราะ 

เหตคุุณค่าอนัสงูยิง่ของการได้รู้จกัพระเยซคูริสต์องค์พระผูเ้ป็นเจ้าของข้าพเจ้า”  

ฟีลิปปี 3:7, 8 แล้วเขาจะไม่นับสิ่งใดว่าเป็นของตน พวกเขาจะชื่นชมท่ี 

ถือว่าตนเป็นผู้อารักขาพระคุณอันใหญ่หลวงของพระเจ้าและเป็นผู้รับใช ้

มนุษย์ทุกคนเพื่อเห็นแก่พระองค์ {COL 394.4} 
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 เปโตรเป็นคนแรกที่แสดงออกถึงความคิดอันลึกล�้า ซึ่งเป็นผล 

จากพระด�ารัสของพระผู้ช่วยให้รอด เขาคิดด้วยความภูมิใจในสิ่งท่ีเขาและ 

น้องชายยอมเสียสละเพื่อพระผู้ช่วยให้รอด เขาพูดว่า “นี่แหละ ข้าพระองค ์

ท้ังหลายยอมสละส่ิงสารพัดและติดตามพระองค์มา” เขาคิดถึงค�าสัญญาอัน 

มีข้อแม้ท่ีขุนนางหนุ่มได้รับที่กล่าวว่า “ท่านจึงมีทรัพย์สมบัติในสวรรค”์ และ 

เขาก็ถามว่าเขาและเพื่อนๆ จะได้สิ่งใดเป็นการตอบแทนส�าหรับการเสียสละ

ของพวกเขา มาระโก 10:27, 21 {COL 395.1} 

 ค�าตอบของพระผูช่้วยให้รอดสร้างความตืน่เต้นให้แก่ชาวประมงชาว

กาลิลีเหล่านี้ เพราะเป็นภาพของเกียรติยศที่จะท�าให้ความฝันอันสูงสุดของ

พวกเขาส�าเร็จ “เราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่า ในโลกใหม่เม่ือบุตร

มนษุย์น่ังบนพระท่ีนัง่อนัรุ่งโรจน์นัน้ พวกท่านทีต่ดิตามเราจะได้นัง่บนบัลลงัก์

สิบสองท่ีพิพากษาชนอิสราเอลสิบสองเผ่า” และพระองค์ตรัสต่อไปอีกว่า  

“ใครก็ตามที่สละบ้านหรือพี่น้องชายหญิง หรือบิดามารดา หรือลูก หรือไร่นา 

เพราะเหน็แก่เราและข่าวประเสริฐของเรา คนนัน้จะได้รับผลตอบแทนร้อยเท่า

ในยุคนี้คือ บ้าน พี่น้องชายหญิง มารดา ลูกและไร่นา พร้อมการข่มเหงด้วย 

และในยุคหน้าจะได้ชีวิตนิรันดร”์ มาระโก 10:28-30 {COL 395.2} 

 แต่ค�าถามของเปโตรที่ว่า “พวกข้าพระองค์จะได้อะไรบ้าง” มัทธิว 

10:27 แสดงออกถงึจติใจทีห่ากไม่ได้รับการแก้ไขจะท�าให้พวกสาวกไม่เหมาะ

ที่จะเป็นผู้ส่ือข่าวของพระคริสต์ เพราะเป็นจิตใจของคนรับจ้าง ในขณะท่ี 

ความรักของพระเยซูดึงดูดใจของสาวกทั้งหลาย พวกเขายังไม่ได้หลุดพ้น 

จากความคิดแบบฟาริส ีพวกเขายงัท�างานด้วยความคิดทีจ่ะได้รับส่ิงตอบแทน

ตามแรงงานทีทุ่ม่เทไป พวกเขายังรักจติใจท่ียกย่องตนเองและพอใจในตนเอง  

และเปรียบเทยีบระหว่างพวกเดียวกันเอง เม่ือคนหนึง่ในพวกเขาล้มลงในเร่ือง

ใดเรื่องหนึ่ง คนอื่นก็จะหมกมุ่นกลับความรู้สึกว่าตนเองอยู่เหนือผู้อื่น {COL 

396.1} 

 เพื่อป้องกันสาวกทั้งหลายที่จะมองพลาดหลักการของข่าวประเสริฐ 

พระคริสต์ตรัสอปุมาเพือ่อธบิายถงึวธิปีฏิบัตขิองพระเจ้าต่อผูรั้บใช้และลกัษณะ

วิญญาณแห่งการรับใช้ที่พระองค์ทรงปรารถนา {COL 396.2} 
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 พระองค์ตรัสว่า “เพราะว่าแผ่นดินสวรรค์เป็นเหมือนเจ้าของสวน 

คนหนึ่ง ท่ีออกไปจ้างคนงานเพื่อสวนองุ่นของตนตั้งแต่เวลาเช้าตรู่” มัทธิว 

20:1 ตามธรรมเนียม คนหางานจะไปรอคอยในตลาด และนายจ้างจะมาหา

คนท�างาน นายจ้างในอุปมานี้ออกมาหาคนงานในเวลาต่างๆ กัน ผู้ที่จ้างมา

ในเวลาเช้าตรู่ตกลงรับค่าจ้างตามท่ีบอกไว้ คนรับจ้างในเวลาต่อมาปล่อยให้ 

ผู้จ้างพิจารณาค่าจ้างตอบแทนตามความพอใจ {COL 396.3} 

 “เมื่อถึงเวลาพลบค�่า เจ้าของสวนสั่งผู้จัดการว่า ไปเรียกพวกคนงาน

มา แล้วให้ค่าจ้างแก่พวกเขา เริ่มจากพวกสุดท้ายจนถึงพวกแรก พวกท่ีมา

ท�างานเวลาประมาณห้าโมงเย็นนั้น ได้ค่าจ้างคนละหนึ่งเดนาริอัน พวกแรก

จึงคิดว่าเขาจะได้มากกว่านั้น แต่ก็ได้คนละหนึ่งเดนาริอันเหมือนกัน” มัทธิว 

20:8-10 {COL 396.4} 

 เจ้าของสวนที่ปฏิบัติต่อคนงานในสวนองุ่นเปรียบได้กับการปฏิบัติ

ของพระเจ้าต่อครอบครัวมนุษยชาติ เป็นการกระท�าที่ค้านกับธรรมเนียม 

การปฏิบัติของมนุษย์ ในธุรกิจทางโลก การตอบแทนจะให้ตามงานท่ีท�า  

คนงานหวังที่จะได้ค่าจ้างเท่ากับงานท่ีท�า แต่ในอุปมานี้พระคริสต์ทรงแสดง

ให้เห็นถึงหลักการของแผ่นดินสวรรค์ของพระองค์ เป็นแผ่นดินที่ไม่ใช่ของ 

โลกนี้ พระองค์ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของมาตรฐานมนุษย์ พระยาห์เวห์

ตรัสว่า “ความคิดของเราไม่ใช่ความคิดของเจ้า และทางของพวกเจ้าก็ไม่ใช่

ทางของเรา…เพราะฟ้าสวรรค์สงูกว่าแผ่นดนิโลกอย่างไร ทางของเรากส็งูกว่า

ทางของพวกเจ้าและความคิดของเราก็สูงกว่าความคิดของเจ้าอย่างนั้น”  

อิสยาห์ 55:8, 9 {COL 396.5}

 ในอุปมานี้ คนงานคนแรกตกลงท�างานเพื่อค่าจ้างที่ก�าหนดไว้และ

พวกเขาก็ได้ค่าจ้างเท่ากับที่ก�าหนดไว้โดยไม่ได้ส่วนเพิ่มมากไปกว่านี้ ส่วนผู้

ท่ีรับจ้างมาทีหลังเชือ่ตามสัญญาของนายจ้างทีว่่า “ท่านจะได้รบัค่าจ้างท่ีสมควร” 

Thai KJV พวกเขาแสดงออกถึงความไว้ใจในนายจ้างโดยไม่ถามเร่ืองค่า

ตอบแทน ไม่ใช่โดยปริมาณงานที่ท�าแต่ได้รับการตอบแทนตามความตั้งใจ 

อันเต็มด้วยความกรุณาของนายจ้าง {COL 397.1}
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 ด้วยเหตุนี้พระเจ้าทรงปรารถนาให้เราวางใจพระองค์ผู้ทรงช�าระคน

อธรรม พระองค์ไม่ได้ประทานการตอบแทนตามความดีของเรา แต่ประทาน

ให้ตามพระประสงค์ของพระองค์เอง “ที่พระองค์ทรงท�าแล้วในพระเยซูคริสต์

องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา” เอเฟซัส 3:11 “ไม่ใช่เพราะความชอบธรรมท่ีเรา 

ท�าเอง แต่ด้วยพระเมตตาของพระองค์โดยผ่านการช�าระให้บังเกิดใหม่”  

ทิตัส 3:5 และส�าหรับผู้ที่วางใจในพระองค์ พระองค์จะทรง “สามารถท�าทุกสิ่ง

ได้มากยิ่งกว่าที่เราทูลขอหรือคิด” เอเฟซัส 3:20 {COL 397.2} 

 งานท่ีมีคุณค่าส�าหรับพระเจ้าไม่ได้ขึ้นอยู่กับปริมาณแรงงานท่ีทุ่ม 

ลงไปหรือผลของงานที่มองเห็นได้ แต่ขึ้นกับความตั้งใจของวิญญาณที่ทุ่มเท

กับการท�างานนัน้ ผูท้ีเ่ข้ามายังสวนในเวลาห้าโมงนัน้ มีจติใจแห่งการขอบคุณ

ที่ได้งานท�า หัวใจของพวกเขาเต็มล้นด้วยความซาบซึ้งใจต่อผู้ที่ยอมรับ 

พวกเขาและเม่ือถึงเวลาเย็นเจ้าของสวนจ่ายเงินค่าแรงเต็มวัน พวกเขา 

แปลกใจเป็นอย่างยิ่ง พวกเขาทราบดีว่าตนเองไม่สมควรที่จะได้ค่าจ้างเช่นนี้ 

และความเมตตาที่แสดงออกมาให้เห็นในสีหน้าของนายจ้างท�าให้พวกเขามี

ความสุข พวกเขาจะไม่มีวนัลมืความดีของเจ้าของสวนหรอืค่าแรงท่ีให้มาด้วย

ความเอื้อเฟื้อ ด้วยประการเช่นนี้ คนบาปผู้ที่ทราบดีถึงความไม่เหมาะสม 

ของตนเอง เม่ือเข้าไปท�างานในสวนของพระผู้ทรงเป็นเจ้านายในเวลาบ่าย 

ห้าโมง เวลาในการรับใช้นั้นสั้นเหลือเกิน เขารู้ว่าค่าตอบแทนนั้นไม่เหมาะสม

กับตนเอง แต่เขากมี็ใจเป่ียมล้นด้วยความสุขทีพ่ระเจ้าทรงรบัเขา เขาท�างาน

ด้วยจิตวิญญาณท่ีถ่อมตนและไว้วางใจ ส�านึกถึงพระคุณท่ีได้เข้าเป็นผู ้ 

ร่วมงานกบัพระคริสต์ จติใจแห่งการรบัใช้เช่นนีพ้ระเจ้าทรงยอมรับด้วยความ

พอพระทัย {COL 397.3}

 พระยาห์เวห์ทรงประสงค์ท่ีจะให้เราวางใจในพระองค์โดยไม่ต้องถาม

ถึงขนาดของค่าตอบแทน เมื่อพระคริสต์สถิตอยู่ในใจ เรื่องบ�าเหน็จตอบแทน

จะไม่ใช่สิ่งส�าคัญที่สุด นี่ไม่ใช่สิ่งจูงใจท่ีกระตุ้นการท�างานรับใช้ของเรา จริง 

อยูภ่ายใต้จติส�านกึของเรา เราสมควรท่ีจะให้ความเคารพต่อการให้ค่าตอบแทน 

พระเจ้าทรงประสงค์ให้เรารู้ส�านกึบุญคุณถงึพระพรแห่งพระสญัญา แต่พระองค์

ไม่ได้ทรงต้องการให้เราเอาใจจดจ่อต่อการจะได้รับค่าตอบแทนหรือรู้สึกว่า 
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จะต้องได้รับค่าตอบแทนส�าหรับทุกงานที่ท�า เราไม่ควรวิตกห่วงใยกับค่า

ตอบแทนมากไปนกั แต่ควรใส่ใจกบัการกระท�าทีถ่กูต้องไม่ว่าจะได้การตอบแทน

มากเท่าไรก็ตาม ความรักที่ถวายให้กับพระเจ้าและรักที่ให้กับเพื่อนมนุษย์จะ

ต้องเป็นแรงจูงใจของเรา  {COL 398.1} 

 อุปมานี้ไม่ให้โอกาสแก้ตัวแก่ผู้ที่ถูกเรียกเข้าท�างานกลุ่มแรกแต่ให้

โอกาสคนท่ีละเลยท่ีจะเข้าสู่สวนองุ่นขององค์พระผู้เป็นเจ้า เม่ือเจ้าของสวน

ไปตลาดตอนบ่ายห้าโมง และพบคนว่างงาน ท่านจึงพูดขึ้นว่า “พวกท่านยืน

อยู่ว่างๆ ท่ีนีท่ัง้วันท�าไม” ค�าตอบทีไ่ด้รับก็คือ “เพราะว่าไม่มีใครจ้างเรา” มัทธวิ 

20:6, 7 คนท่ีได้รับการเรียกในเวลาเย็น ไม่ได้อยู่ที่นั่นในช่วงเช้า พวกเขา 

ไม่ได้ปฏิเสธการเชิญชวน คนที่ปฏิเสธและต่อมาภายหลังได้กลับใจก็ดีแล้ว  

แต่เป็นเรื่องไม่ปลอดภัยที่จะไม่เอาจริงกับการทรงเรียกแห่งพระเมตตาคุณ 

ครั้งแรก {COL 399.1}  

 เม่ือผูท่ี้ท�างานทัง้หลายในสวนได้รบั “คนละหนึง่เดนาริอนั” แล้ว มัทธวิ 

20:10 คนที่ท�างานตั้งแต่เช้าก็ไม่พอใจ พวกเขาท�างานนานถึงสิบสองชั่วโมง

ไม่ใช่หรือ จึงพากันให้เหตุผลว่าเป็นเรื่องถูกต้องไม่ใช่หรือท่ีพวกเขาจะต้อง 

ได้รับมากกว่าผู้ที่ได้ท�างานเพียงชั่วโมงเดียวในเวลาที่อากาศเย็นสบายแล้ว  

จึงต่างพูดว่า “พวกสุดท้ายท�างานแค่ชั่วโมงเดียว แต่ท่านกลับให้ค่าจ้างพวก

เขาเท่ากับเราที่ท�างานตรากตร�ากลางแดดตลอดวัน” มัทธิว 20:12 {COL 

399.2} 

 เจ้าของสวนตอบคนหนึ่งในพวกนั้นว่า “เพื่อนเอ๋ย เราไม่ได้โกงท่าน

เลย ท่านตกลงกับเราวนัละหนึง่เดนารอินัไม่ใช่หรอื รับค่าจ้างของท่านไปเถดิ 

เราต้องการจะให้กับคนสุดท้ายนี้เท่ากับท่าน เราจะใช้เงินทองของเราตามใจ

ตัวเองไม่ได้หรือ ท�าไมท่านอิจฉาเมื่อเห็นเราใจด ี {COL 399.3} 

 “อย่างนัน้แหละ คนทีเ่ป็นคนสดุท้ายจะกลบัเป็นคนแรกและคนทีเ่ป็น

คนแรกจะกลับเป็นคนสุดท้าย [ด้วยว่าผู้รับเชิญก็มาก แต่ผู้ที่ทรงเลือกก็น้อย 

Thai KJV]” มัทธิว 20:13-16 {COL 399.4} 

 ผู้ท่ีเข้าท�างานกลุ่มแรกตามอปุมาเป็นตวัแทนของผูท่ี้อ้างตนว่ามีสทิธิ

เหนือผู้อื่นอันเนื่องจากหน้าที่การงาน พวกเขาท�างานด้วยจิตใจท่ีชื่นชม 
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ยกย่องตัวเอง หาได้ท�างานด้วยความเสียสละและควบคุมตัวเองไม่ พวกเขา

อาจจะแสดงตนว่ารับใช้พระเจ้าตลอดชีวิตของตน อาจจะเป็นคนแรกท่ีต้อง 

ทนทุกข์ ขัดสนและเผชิญการทดลอง ด้วยเหตุนี้จึงคิดว่าตนน่าจะเป็นผู้ท่ีได้

รับบ�าเหน็จรางวัลตอบแทนที่ยิ่งใหญ่ พวกเขาคิดถึงค่าตอบแทนมากกว่า 

โอกาสการเป็นผู้รับใช้ของพระคริสต์ ในทัศนะของพวกเขา การท�างานและ 

การเสียสละของพวกเขาจะต้องได้รับเกียรติยศมากกว่าผู้อื่น และเนื่องจาก

การเรียกร้องนี้ไม่ได้รับการตอบสนอง พวกเขาจึงขุ่นเคืองใจ หากพวกเขา 

เอาจิตใจที่มีความรักและวิญญาณแห่งความไว้วางใจใส่เข้าไปในการท�างาน

แล้ว พวกเขาก็จะได้เป็นหนึ่งอย่างต่อเนื่องตลอดไป แต่เพราะจิตใจที่มีแต ่

การทะเลาะเบาะแว้งมีแต่การบ่นติเตียนซึ่งเป็นลักษณะที่ไม่เหมือนกับชีวิต

ของพระคริสต์ ได้พิสูจน์ให้เห็นว่าพวกเขาไม่มีความเหมาะสม เป็นการ 

แสดงให้เห็นถึงความต้องการให้ตัวเองก้าวขึ้นไปข้างหน้า แสดงถึงการไม ่

วางใจในพระเจ้าและจิตใจท่ีมีแต่ความอิจฉาริษยาพี่น้องของตน ส�าหรับคน

อย่างนี้ความดีและน�้าพระทัยที่กว้างขวางของพระเป็นเจ้า เป็นเพียงให ้

โอกาสแก่เขาในการบ่นติเตียน การกระท�าเช่นนี้แสดงให้เห็นว่าจิตใจของ 

พวกเขาหาได้มีความสัมพันธ์กบัพระเจ้าไม่ พวกเขาไม่เข้าใจถึงความสุขแห่ง

การได้ร่วมมือกับพระเจ้าผู้ทรงเป็นนายงาน {COL 399.5} 

 ไม่มีส่ิงใดสร้างความขุ่นเคืองต่อพระเจ้ามากไปกว่าจิตใจที่คับแคบ

และเห็นแก่ตัว พระองค์ท�างานร่วมกับผู้ที่แสดงตัวลักษณะแบบนี้ไม่ได้ พวก

เขาจะไม่มีความรู้สึกไวต่อการท�างานของพระวิญญาณของพระองค์ {COL 

400.1}

 ชาวยิวถกูเรยีกให้เข้าไปท�างานในสวนองุน่ของพระเจ้าก่อนผูอ้ืน่ และ

ด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงเย่อหยิ่งและเข้าใจว่าตนเองดีพร้อม เวลาแห่งการรับใช้

นานหลายปีท�าให้พวกเขาคิดว่าจะต้องได้บ�าเหนจ็ตอบแทนมากกว่าผูอ้ืน่ ไม่มี

ส่ิงใดที่จะท�าให้พวกเขาโมโหโกรธามากไปกว่าการให้คนต่างชาติเข้าร่วมรับ

สิทธิที่เท่าเทียมกับพวกตนในเรื่องของพระเจ้า {COL 400.2} 

 พระคริสต์ทรงเตือนสาวกที่ได้รับการทรงเรียกให้ติดตามพระองค ์

ก่อนผู้อื่น หาไม่แล้วความชั่วร้ายชนิดเดียวกันจะเกิดขึ้นในพวกเขา พระองค ์
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ทรงเห็นว่าจิตใจท่ีคิดว่าตนเองเป็นคนชอบธรรมจะน�าความอ่อนแอ ค�าสาป 

แช่งมาสูค่ริสตจกัร มนษุย์คิดว่าเขาสามารถท�าอะไรสกัอย่างหนึง่เพือ่จะมีท่ีอยู่ 

ในแผ่นดินสวรรค์ พวกเขาคิดว่าเม่ือก้าวหน้าข้ึนไปถึงจุดหนึ่งแล้ว พระเป็น 

เจ้าจะเสด็จมาช่วยพวกตน ดังนัน้พวกเขาจงึเตม็ไปด้วยอตัตาแต่ไม่มีพระเยซู  

หลายคนที่ได้ก้าวขึ้นไปเพียงเล็กน้อยจะเย่อหย่ิงและคิดว่าตนเองเหนือกว่า 

ผู้อื่น พวกเขาพร้อมที่จะรับค�ายกยอปอปั้น เม่ือไม่ได้รับการยกย่องว่ามี 

ความส�าคัญก็จะเกิดความอิจฉา พระคริสต์ทรงพยายามหาทางปกป้องสาวก

จากภัยอันตรายเหล่านี้ {COL 400.3}

 ในตัวเราต้องไม่มีการอวดอ้างถึงคุณงามความดีของตนเอง “อย่าให้ 

ผู้มีปัญญาอวดสติปัญญาของตน อย่าให้ชายฉกรรจ์อวดความเข้มแข็งของ 

ตน อย่าให้คนม่ังมีอวดความม่ังค่ังของตน แต่ให้ผู้อวด อวดสิ่งนี้คือการท่ี 

เขาเข้าใจและรู้จักเราว่าเราคือพระยาห์เวห์ผู้ส�าแดงความรักม่ันคง ความ

ยุติธรรมและความชอบธรรมในโลกเพราะเราพอใจในสิ่งเหล่านี้ พระยาห์เวห์

ตรัสดังนี้แหละ” เยเรมีย์ 9:23 , 24

 บ�าเหน็จตอบแทนที่ได้รับไม่ใช่เป็นเพราะการกระท�าเพื่อจะไม่ให้มี 

ผู้ใดอวดได้ ทว่าทั้งหมดนี้ล้วนเป็นผลของพระคุณทั้งสิ้น “ถ้าอย่างนั้น เราจะ 

ว่าอย่างไรในเรื่องอับราฮัมบรรพบุรุษของเราตามสายโลหิต ถ้าอับราฮัม 

ถูกช�าระให้ชอบธรรมโดยการประพฤติ ท่านก็มีทางที่จะอวดได้ แต่ไม่ใช ่

เฉพาะพระพักตร์พระเจ้า พระคัมภีร์ว่าอย่างไร ก็ว่า อับราฮัมเชื่อในพระเจ้า  

และพระองค์ทรงถือว่าท่านเป็นคนชอบธรรม ส่วนคนท่ีท�างานก็ไม่ถือว่าค่า 

จ้างที่ได้นั้นเป็นบ�าเหน็จ แต่ถือว่าเป็นค่าแรงของงานที่ได้ท�า ส่วนคนที่ไม่ได ้

อาศัยการประพฤติ แต่ได้เชื่อในพระองค์ผู้ทรงให้คนอธรรมเป็นคนชอบธรรม 

ได้ เพราะความเชื่อของคนนั้นพระเจ้าทรงถือว่าเป็นความชอบธรรม” โรม  

4:1-5 ดังนั้นไม่ว่าผู้ใดก็ไม่มีโอกาสที่จะอวดตัวเองเหนือผู้อื่นหรือโกรธเคือง 

ผู้อื่น ไม่มีใครได้สิทธิพิเศษเหนือผู้อื่น หรือยึดเอาการตอบแทนว่าเป็นสิทธิ 

ของตน {COL 401.2} 

 ทั้งคนแรกและคนสุดท้ายจะมีส่วนร่วมรับบ�าเหน็จตอบแทนนิรันดร ์

ท่ีย่ิงใหญ่ ผู้ท่ีมาก่อนจะต้องต้อนรับผู้ที่มาสุดท้ายด้วยความยินดี ผู้ที่มีใจ 
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ขุน่เคืองคนอืน่ทีไ่ด้รบับ�าเหนจ็ตอบแทนนัน้ ลืมไปว่าตนเองก็รอดโดยพระคุณ

เหมือนกัน อุปมาของคนท�างานในสวนเรื่องนี้ต�าหนิความอิจฉาและความ 

สงสัยทกุประการ ความรกัชืน่ชมยินดีในความจริงและไม่สร้างการเปรยีบเทียบ

ที่เป็นความอิจฉาริษยา ผู้ท่ีมีความรักอยู่ในตัวจะเปรียบเทียบความรักอัน 

ดีงามของพระคริสต์กับอุปนิสัยอันไม่สมบูรณ์แบบของตนเองเท่านั้น {COL 

402.1} 

 อุปมานี้เป็นค�าตักเตือนผู้ท�างานรับใช้ทุกคนไม่ว่าพวกเขาจะมีอายุ

งานการรับใช้นานเพียงใด ไม่ว่าจะมีงานหนักมากเพียงไร หากไม่มีความรัก

ต่อพี่น้อง หากเขาไม่มีการถ่อมตนต่อพระพักตร์พระเจ้า การรับใช้เหล่านั้นก็

ไม่มีคุณค่าใดเลย ผู้ท่ียกตัวเองขึ้นเป็นใหญ่เป็นคนท่ีไม่มีศาสนา คนท่ีมี 

เป้าหมายท�าตนให้เป็นท่ียกย่องสรรเสริญจะพบว่าตัวเขาตกอยู่ในสภาพท่ี 

ขาดพระคุณ เพราะพระคุณนี้เท่านั้นที่จะท�าให้การรับใช้พระคริสต์ของเขา 

บังเกิดผล เม่ือใดที่ปล่อยให้ความหย่ิงยโสและความพอใจในตนเองเกิดขึ้น  

การงานนั้นก็ไร้ประโยชน์ {COL 402.2} 

 การรับใช้ที่พระเจ้าทรงยอมรับนั้น ไม่ข้ึนอยู่ท่ีระยะเวลาของการ 

ท�างานแต่ขึ้นอยู่กับความเต็มใจและความซื่อสัตย์ในการงาน สิ่งท่ีพระองค ์

ทรงเรียกร้องก็คือการถวายตวัรับใช้ด้วยความเสียสละ หน้าท่ีอันเลก็น้อยท่ีสดุ

แต่ท�าด้วยความจริงใจ และเสียสละโดยไม่ค�านึงถึงตนเองนั้นเป็นที่ชอบ 

พระทัยพระเจ้ามากย่ิงกว่างานใหญ่โตที่มุ ่งท�าเพื่อให้ตนเองได้รับเกียรติ  

พระเจ้าทรงทอดพระเนตรดูว่าเรามีจิตใจแบบพระคริสต์มากเพียงใด และ 

งานของเราส�าแดงพระคริสต์มากเพียงใด พระองค์ทรงสนพระทัยในความรัก

และความซื่อสัตย์ต่องานที่เราท�ามากกว่าปริมาณของงานท่ีเราท�า {COL  

402.3} 

 เม่ือใดท่ีความเห็นแก่ตัวตายจากไป เม่ือใดที่การแย่งชิงความเป็น 

ใหญ่ถกูท�าลายไป เม่ือใดทีค่วามส�านกึในพระคณุเตม็ล้นอยู่ในใจและความรัก 

ส่งกลิ่นหอมให้กับชีวิต เม่ือนั้นเท่านั้นท่ีพระคริสต์จะสถิตอยู่ในจิตใจและเรา 

จะเป็นที่ยอมรับว่าเป็นผู้ร่วมงานกับพระเจ้า {COL 402.4} 

 ไม่ว่างานของพวกเขาจะยากล�าบากเพียงไร ผู้รับใช้ที่ซื่อสัตย์จะไม ่
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ถือว่างานนั้นน่าเบ่ือหน่าย พวกเขาพร้อมที่จะเสียสละท�างานและพร้อมท่ีจะ 

รับใช้เพราะงานที่ท�านั้นเป็นที่น่าชื่นชม เขารับใช้ด้วยจิตใจที่ยินดี ความ 

ชื่นชมยินดีในพระเจ้าแสดงออกผ่านทางพระเยซูคริสต์ ความสุขของเขาเป็น 

ความสุขที่ถูกจัดวางไว้ต่อหน้าพระคริสต์ผู้ทรง “กระท�าตามพระประสงค์ของ 

ผู้ที่ทรงใช้เรามาและท�าให้งานของพระองค์ส�าเร็จ” ยอห์น 4:34 พวกเขา 

ร่วมมือกับพระเป็นเจ้าแห่งพระสิริ ความคิดเช่นนี้ท�าให้การตรากตร�าท�างาน 

บรรเทาลง ช่วยค�้าจุนความตั้งใจ กระตุ้นจิตวิญญาณให้เข้มแข็งไม่ว่าจะมี 

ส่ิงใดเกิดขึ้น การท�างานด้วยจิตใจท่ีไม่เห็นแก่ตัว จิตใจท่ีสูงส่งขึ้นจากการมี 

ส่วนร่วมในการทนทุกข์ของพระคริสต์ การมีส่วนร่วมในความเห็นอกเห็นใจ 

กับพระองค์และมีส่วนท�างานร่วมกับพระองค์ ส่ิงเหล่านี้ท�าให้พวกเขามีส่วน 

ช่วยเพิม่พนูกระแสแห่งความสขุและน�าเกียรตยิศและค�าสรรเสริญมาสูพ่ระนาม

ยิ่งใหญ่อันเป็นที่ยกย่องของพระองค์ {COL 402.5}

 นี่คือจิตใจของการท�างานรับใช้พระเจ้าท่ีแท้จริง มีคนจ�านวนมากที่

จิตใจขาดความรู้สึกเช่นนี้ คนที่น่าจะเป็นคนต้นแต่กลับไปเป็นคนสุดท้าย แต่

คนท่ีมีจติใจดังทีว่่านีแ้ม้จะถกูนบัว่าเป็นคนสดุท้ายจะกลบักลายมาเป็นคนต้น 

{COL 403.1} 

 มีคนจ�านวนมากถวายตัวให้พระคริสต์แล้ว ถงึกระนัน้กลับมองไม่เหน็ 

โอกาสท่ีจะท�างานที่ย่ิงใหญ่หรือเสียสละในการรับใช้พระองค์ คนเหล่านี้ 

จะปลอบใจตนเองด้วยความคิดท่ีว่าไม่จ�าเป็นที่จะต้องมอบถวายชีวิตของ 

ตนเอง ซึ่งเป็นสิ่งที่พอพระทัยมากที่สุดของพระเจ้า พวกเขาอาจจะไม่ได้เป็น 

ศาสนทูตท่ีต้องเผชิญกับภัยอันตรายและความตายทุกวัน เพื่อบันทึกไว้ใน 

ที่สูงสุดของสมุดบันทึกแห่งสวรรค์ คริสเตียนท่ีด�ารงชีวิตส่วนตัวอย่างจริงใจ 

ถวายตัวทุกวัน มีความมุ่งม่ันท่ีจริงใจและมีความคิดที่บริสุทธิ์ มีความ 

ถ่อมตนแม้จะอยู่ในสภาวะที่ถูกท�าให้โกรธ มีความเชื่อและความกตัญญู  

ความจงรักภักดีในสิ่งเล็กน้อยที่สุด ผู้ที่เป็นตัวแทนของพระลักษณะนิสัยของ 

พระคริสต์แม้ขณะอยู่ภายในบ้าน บุคคลเหล่านี้มีค่าในสายพระเนตรพระเจ้า

มากย่ิงกว่าคนทีโ่ลกยกย่องว่าเป็นศาสนทตูหรือผูย้อมเสยีสละชวีติเพือ่ศาสนา

เสียอีก {COL 403.2} 
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 โอ มาตรฐานของพระเจ้าและมาตรฐานของมนษุย์ทีใ่ช้วดัอปุนสิยันัน้ 

ช่างแตกต่างกนัย่ิงนกั พระเจ้าทรงเหน็วธิต่ีอสูเ้อาชนะการทดลองจ�านวนมาก 

ท่ีโลกและแม้แต่มิตรสหายผู้ใกล้ชิดมองไม่เห็น คือการทดลองในบ้านและ 

การทดลองในจติใจ พระองค์ทรงเหน็จติวญิญาณทีถ่่อมใจในสภาพของความ 

อ่อนแอ ทรงเหน็การกลบัใจอย่างจริงจงัจากความคดิชัว่แม้เพยีงความคดิเดียว  

พระองค์ทรงเห็นการทุม่เทใจอทิุศตนอย่างแท้จริงเพือ่การรับใช้ในพระราชกิจ

ของพระองค์ พระองค์ทรงสังเกตช่วงเวลาการต่อสู้กบัตนเองอย่างแสนสาหสั  

เป็นการต่อสู้จนสามารถเอาชนะได้ สิ่งทั้งหมดเหล่านี้พระเจ้าและทูตของ 

พระองค์ทรงทราบ ส�าหรับผู้ที่ย�าเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้าและใคร่ครวญถึง 

พระนามของพระองค์ หนังสือบันทึกความทรงจ�าท่ีมีอยู่เบ้ืองพระพักตร์ของ 

พระองค์บันทึกชื่อของพวกเขาไว้แล้ว {COL 403.3} 

 ความลับท่ีน�าไปสู่ความส�าเร็จของเราไม่ได้อยู่ที่ความรู้ ไม่ได้อยู่ที ่

ต�าแหน่งหน้าที่ ไม่ใช่อยู่ที่จ�านวนหรือของประทานท่ีเราได้รับ ไม่ได้อยู่ท่ี 

ความตั้งใจของมนุษย์ เมื่อตระหนักถึงความไร้ประสิทธิภาพของเรา เราต้อง

ใคร่ครวญถึงพระคริสต์ และโดยทางพระองค์ผู ้ทรงเป็นก�าลังเหนือก�าลัง 

ท้ังหลาย ผู้ทรงเป็นความคิดเหนือความคิดทั้งหลายที่จะท�าให้ผู้ท่ีเชื่อและ 

ยอมกระท�าตามได้รับชัยชนะติดต่อกันไปไม่มีสิ้นสุด {COL 404.1} 

 ไม่ว่าหน้าที่การงานที่เรารับใช้จะส้ันหรือต�่าต้อยเพียงไรก็ตาม หาก 

เราติดตามพระคริสต์ด้วยความเชื่อที่เรียบง่าย เราจะไม่ผิดหวังในบ�าเหน็จ 

ตอบแทนของพระองค์ สิ่งที่แม้ผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและฉลาดที่สุดไม่สามารถจะ 

หามาได้แต่ผู้ที่อ่อนแอและถ่อมตนมากที่สุดจะได้รับ ประตูทองค�าแห่งสวรรค ์

จะไม่เปิดออกส�าหรบัคนทีย่กย่องตนเอง ประตนูีจ้ะไม่เปิดออกส�าหรับจติใจที่ 

หย่ิงยโส แต่ประตอูนัเป็นนรินัดร์นีจ้ะเปิดกว้างแก่การสมัผสัของมืออนัสัน่เทา 

ของเด็กเล็กๆ ความสุขแห่งการตอบแทนแห่งพระคุณจะมีไว้ส�าหรับผู้ที่รับใช ้

พระเจ้าด้วยความเชื่อและความรักที่บริสุทธิ์เรียบง่าย {COL 404.2}
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บทที่ 28 “เจ้าบ่าวมาแล้ว จงออกมารับ
ท่านเถิด”
อ้างอิงจากมัทธิว 25:1-13

 พระคริสต์กบัอคัรสาวกทัง้หลายของพระองค์นัง่อยู่บนภเูขามะกอกเทศ  

ดวงอาทิตย์ลับเหล่ียมเขาไปแล้ว และม่านของความมืดยามราตรีปกคลุมทั่ว

ท้องฟ้า ภาพของบ้านเรือนที่มีแสงตะเกียงสว่างไสวราวกับว่ามีงานร่ืนเริง

ปรากฏให้เห็นเด่นชัด มีแสงสว่างจากลานกว้างแห่งหนึ่งท่ีนั่น มีกลุ่มคนยืน

คอยบ่งบอกให้รู้ว่าขบวนแห่สมรสก�าลังจะมาถึง หลายแห่งในซีกโลกตะวัน

ออกจะมีพิธีฉลองแต่งงานในตอนค�่า เจ้าบ่าวจะไปรับเจ้าสาวมาที่บ้านของ

เขา ด้วยแสงคบเพลิงส่องน�าทาง ขบวนน�าจะเดินทางจากบ้านเจ้าสาวไปยัง

บ้านเจ้าบ่าวท่ีซึ่งมีงานเล้ียงรับรอง ในภาพที่พระคริสต์ก�าลังทอดพระเนตร
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อยู่นั้น คนกลุ่มหนึ่งก�าลังรอคอยการมาของขบวนเจ้าสาวและพร้อมเข้า 

ร่วมขบวน {COL 405.1} 

 ใกล้บ้านเจ้าสาวมีหญิงสาวพรหมจารีสบิคนสวมใส่เสือ้ขาวเดินอ้อยอิง่ 

ไปมา ในมือของแต่ละคนถอืตะเกียงทีมี่ไฟจดุอยูค่นละอนั และถอืขวดส�าหรบั 

ใส่น�้ามันคนละใบ ทุกคนก�าลังรอคอยการมาของเจ้าบ่าวด้วยใจจดจ่อ แต่มี 

ความล่าช้าเกดิขึน้  ผ่านไปชัว่โมงแล้วชัว่โมงเล่า ผูท้ีเ่ฝ้ารอคอยเร่ิมอ่อนเพลยี 

และหลับไป จนถึงเวลาเที่ยงคืนมีเสียงร้องดังขึ้นว่า “เจ้าบ่าวมาแล้ว จงออก 

มารับท่านเถิด” มัทธิว 25:6 ทันใดนั้นคนที่นอนตื่นรีบลุกขึ้นยืน พวกเธอเห็น

ขบวนเคล่ือนไป เป็นขบวนท่ีสว่างด้วยแสงจากโคมไฟและรื่นเริงด้วยเสียง 

ดนตรี พวกเธอได้ยินเสียงของเจ้าบ่าวเจ้าสาว สาวพรหมจารีท้ังสิบคนรีบ 

คว้าตะเกียงของตน และรีบตกแต่งตะเกียงเพื่อให้ทันเข้าร่วมขบวน แต่มี 

ห้าคนท่ีไม่เติมน�้ามันให้เต็มเพราะพวกเธอไม่คิดว่าการรอคอยจะเนิ่นนาน 

เช่นนี้ จึงไม่ได้เตรียมพร้อมเผื่อยามฉุกเฉิน พวกเธอหันไปยังเพื่อนที่ฉลาด

กว่าและกล่าวด้วยความทุกข์ใจว่า “ขอแบ่งน�้ามันของพวกท่านบ้าง เพราะ

ตะเกียงของเราจวนจะดับอยู่แล้ว” มัทธิว 25:8 แต่ผู้ที่รอคอยอีกห้าคนพร้อม

ตะเกียงที่ตกแต่งแล้วนั้นได้เทน�้ามันจากขวดจนหมด พวกเธอจึงไม่มีน�้ามัน

เหลือเพื่อแบ่งปันให้ จึงตอบไปว่า “น่ากลัวน�้ามันจะไม่พอส�าหรับเราและ 

พวกท่าน จงไปหาคนขาย แล้วซื้อส�าหรับตัวเองจะดีกว่า” มัทธิว 25:9  

{COL 405.2} 

 ขณะที่พวกเธอเหล่านั้นออกไปหาซื้อน�้ามัน ขบวนเดินต่อไปและทิ้ง 

พวกเธอไว้ อีกห้าคนท่ีเหลือมีตะเกียงสว่างได้ร่วมขบวนและเข้าไปในบ้าน 

พร้อมขบวนบ่าวสาวก่อนที่ประตูจะปิด เม่ือสาวพรหมจารีโง่มาถึงบ้านท่ี 

จัดงาน พวกเธอพบกับค�าปฏิเสธท่ีไม่เคยคาดคิดมาก่อน เจ้าภาพของงาน 

ประกาศว่า “เราไม่รู้จักท่าน” มัทธิว 25:12 พวกเธอถูกทอดท้ิงอยู่ข้างนอก  

บนถนนเปลี่ยวในความมืดยามค�่าคืน {COL 406.1} 

 ขณะทีพ่ระคริสต์ทรงนัง่ทอดพระเนตรกลุม่คนท่ีก�าลังคอยเจ้าบ่าวอยู่

น้ัน พระองค์ทรงเล่าเร่ืองสาวพรหมจารีสิบคนให้สาวกของพระองค์ฟัง โดย 

ใช้ประสบการณ์ของพวกเขาเพือ่ให้เห็นถึงประสบการณ์ของครสิตจกัรทีจ่ะคง
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อยู่ก่อนการเสด็จมาครั้งที่สองของพระคริสต์ {COL 406.2} 

 ผูร้อคอยสองกลุม่เป็นตวัแทนของกลุ่มคนสองกลุ่มผูเ้ฝ้ารอคอยพระเจ้า  

พวกเขาได้รับการขนานนามว่าเป็นสาวพรหมจารีเนื่องจากว่าพวกเขามี 

ความเชื่อท่ีบริสุทธิ์ ตะเกียงหมายถึงพระวจนะของพระเจ้า ผู้ประพันธ์สดุดี 

กล่าวว่า “พระวจนะของพระองค์เป็นตะเกียงแก่เท้าของข้าพระองค์  และเป็น 

ความสว่างแก่ทางของข้าพระองค์” สดุดี 119:105 น�้ามันเป็นสัญลักษณ ์

ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ค�าพยากรณ์ของเศคาริยาห์ให้ความหมายของ 

พระวญิญาณไว้เช่นนี ้ท่านกล่าวว่า “ทตูสวรรค์ทีส่นทนากบัข้าพเจ้ามาอกีและ

ปลุกข้าพเจ้าเหมือนคนท่ีเพิ่งตื่นจากการนอนของเขา และท่านถามข้าพเจ้า 

ว่า เจ้าเห็นอะไร ข้าพเจ้าตอบว่า ข้าพเจ้าเห็นเชิงตะเกียงท�าด้วยทองค�าล้วน

อันหนึ่ง มีชามอยู่ที่ยอด และมีตะเกียงอยู่บนนั้น 7 ดวงและมีท่อ 7 ท่อน�าไป

ยังตะเกียงซึ่งอยู่บนยอดนั้นดวงละท่อ และมีต้นมะกอก 2 ต้นอยู่ข้างๆ อยู่ 

เบื้องขวาชามนั้นต้นหนึ่ง อยู่ข้างซ้ายต้นหนึ่ง และข้าพเจ้าถามทูตสวรรค์ผู้ที่

สนทนากับข้าพเจ้าว่า  นายเจ้าข้า นี่คืออะไร...ท่านจึงตอบข้าพเจ้าว่า นี่เป็น

พระวจนะของพระยาห์เวห์ท่ีให้ไว้กับเศรุบบาเบลว่า ไม่ใช่ด้วยก�าลัง ไม่ใช่ 

ด้วยฤทธานุภาพแต่ด้วยวิญญาณของเรา พระยาห์เวห์จอมทัพตรัสดังนี ้

แหละ...และข้าพเจ้าถามท่านเป็นคร้ังที่สองว่า ก่ิงทั้งสองของต้นมะกอกซึ่ง 

อยู่ข้างท่อทองค�าท้ังสอง ซึ่งเทน�้ามันออกนั้นคืออะไร…แล้วท่านจึงกล่าวว่า 

ท้ังสองนี้คือผู้ท่ีได้รับการเจิมเป็นผู้ยืนอยู่ข้างองค์เจ้านายของพิภพท้ังสิ้น’”  

เศคาริยาห์ 4:1-14 {COL 406.3} 

 จากก่ิงท้ังสองของต้นมะกอกมีน�้ามันทองค�าไหลผ่านออกมาจากท่อ 

ทองค�าเข้าไปยังชามของเชิงตะกียง และเข้าไปยังตะเกียงทองค�าท่ีส่องแสง 

แก่พระวิหาร ดังนั้นพระวิญญาณของพระองค์จะหล่ังจากผู้บริสุทธิ์ที่ยืนต่อ 

พระพกัตร์ของพระเจ้าไปยงับรรดามนษุย์ผูถ้วายตวัรับใช้พระองค์ ภารกิจของ 

ผูไ้ด้รบัการเจมิทัง้สองคอืการสือ่กบัประชากรของพระเจ้าในเรือ่งพระคุณแห่ง 

สวรรค์ ซึ่งเป็นสิ่งเดียวที่ท�าให้พระวจนะของพระองค์เป็นโคมส�าหรับเท้าและ 

ความสว่างส�าหรับมรรคา “ไม่ใช่ด้วยก�าลัง ไม่ใช่ด้วยฤทธานุภาพแต่ด้วย 

วิญญาณของเรา พระยาห์เวห์จอมทัพตรัสดังนี้แหละ” เศคาริยาห์ 4:6  
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{COL 408.1} 

 ในอุปมานี้ สาวพรหมจารีทั้งสิบออกไปต้อนรับเจ้าบ่าว ทุกคนมี 

ตะเกียงและภาชนะท่ีใส่น�้ามัน ในชั่วขณะหนึ่งจะมองไม่เห็นความแตกต่าง 

ระหว่างคนทั้งสองกลุ่ม คริสตจักรท่ีอยู่ก่อนหน้าการเสด็จมาคร้ังที่สองของ 

พระคริสต์จะเป็นเช่นนั้นเหมือนกัน ทุกคนมีความรู้พระคัมภีร์ ทุกคนได้ยิน 

เร่ืองการเสด็จมาในอีกไม่นานของพระครสิต์และรอคอยการเสด็จมาด้วยความ 

เชื่อม่ัน และปัจจุบันเป็นเหมือนในอุปมา ระหว่างที่เฝ้ารอคอยนั้นความเชื่อ 

ถูกทดลองและเม่ือเสียงร้องดังข้ึน “เจ้าบ่าวมาแล้ว จงออกมารับท่านเถิด”  

คนจ�านวนมากยังไม่พร้อม พวกเขาไม่มีน�้ามันในภาชนะส�าหรับใส่ตะเกียง  

พวกเขาขัดสนพระวิญญาณบริสุทธิ์ {COL 408.2} 

 หากไม่มีพระวญิญาณของพระเจ้า ความรูใ้นพระวจนะของพระเจ้าจะ 

ไม่มีประโยชน์อันใด ทฤษฏีแห่งความจริงที่ไม่ได้ประกอบด้วยพระวิญญาณ 

บริสุทธิ์จะท�าให้จิตวิญญาณส�านึกในบาปและท�าให้จิตใจได้รับการช�าระไม่ได้  

คนเราอาจจะคุ้นเคยกับค�าส่ังสอนและค�าสัญญาต่างๆ ของพระคัมภีร์แต ่

หากไม่มีพระวิญญาณของพระเจ้าเพื่อช่วยให้เข้าใจในพระวจนะนั้น อุปนิสัย 

จะไม่เปล่ียนแปลง หากไม่ได้รับความสว่างจากพระวญิญาณ มนษุย์จะแยกแยะ 

ความจริงออกจากความผิดไม่ได้และพวกเขาจะตกลงสู่การทดลองที่เต็มไป 

ด้วยเล่ห์เหลี่ยมของซาตาน {COL 408.3} 

 กลุ่มคนทีเ่ปรียบได้กับหญงิพรหมจารโีง่ทัง้หมดนัน้ไม่ใช่คนหลอกลวง  

เขาเหล่านั้นฝักใฝ่ในความจริง พวกเขาสนับสนุนความจริงและเข้าร่วมกับ 

คนท้ังหลายที่เชื่อในความจริงแต่ว่าคนเหล่านั้นไม่ได้มอบถวายตัวเพื่อให ้

พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงประกอบกิจในชีวิต พวกเขาไม่ได้ล้มตัวลงบน 

พระศิลา คือพระเยซูคริสต์และยอมให้ธรรมชาติเก่าแตกสลายไป คนกลุ่มนี้ 

ยังหมายถึงผู้ฟังประเภทพื้นดินท่ีมีหิน พวกเขาต้อนรับพระธรรมด้วยความ 

เต็มใจ แต่ไม่ยอมให้กฎเกณฑ์ท้ังหลายแทรกซึมเข้าไปในตัวของพวกเขา  

อิทธิพลของพระธรรมไม่ได้เข้าสนิทในตัวของพวกเขา พระวิญญาณทรง 

ท�างานในจิตใจของมนุษย์ตามความประสงค์และความต้องการของพวกเขา 

และท�าให้พวกเขาเป็นมนษุย์คนใหม่ แต่กลุม่คนทีเ่ปรยีบได้กับหญงิพรหมจารี
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โง่นั้นมีความพอใจกับกับการกระท�าอย่างผิวเผิน พวกเขาไม่รู้จักพระเจ้า  

ไม่ได้ศึกษาพระลักษณะนิสัยของพระองค์ ไม่ได้สนทนากับพระองค์ ฉะนั้น 

พวกเขาจึงไม่รู้จักวิธีการไว้วางใจ วิธีวางตัวและวิธีด�าเนินชีวิต งานการรับใช้

ของพวกเขาถดถอยจนเป็นแต่เพียงพิธีการเท่านั้น “และพวกเขามาหาเจ้า

อย่างท่ีคนท้ังหลายมา และเขามานั่งข้างหน้าเจ้าอย่างประชากรของเรา  

พวกเขาฟังสิ่งท่ีเจ้าพูดแต่เขาไม่ยอมท�าตามเพราะว่าเขาแสดงความรักด้วย

ปากของเขา แต่จิตใจของเขามุ่งอยู่ที่ผลก�าไรมิชอบของเขา” เอเสเคียล  

33:31 อัครทูตเปาโลชี้ให้เห็นว่านี่คือลักษณะพิเศษของผู้ที่มีชีวิตอยู่ก่อน 

การเสด็จมาของพระเยซูในอีกไม่นานนัก ท่านกล่าวว่า “วาระสุดท้ายนั้นจะ

เป็นเวลาท่ีน่ากลัว เพราะผู ้คนจะเห็นแก่ตัว…รักความสนุกมากกว่ารัก 

พระเจ้า ยึดถือทางพระเจ้าแต่เพียงเปลือกนอก แต่ปฏิเสธฤทธิ์เดชของทาง

นั้นส่วนแก่นแท้ของศาสนาเขาไม่ยอมรับ” 2 ทิโมธี 3:1-5 {COL 411.1} 

 นีค่อืกลุม่คนทีจ่ะร้องขึน้แม้ในยามทีมี่อนัตรายว่าสงบสขุและปลอดภยั 

แล้ว พวกเขาหลอกลวงจิตใจตนเองว่าปลอดภัยและไม่คิดฝันว่ามีอันตราย 

ใดๆ เม่ือพวกเขาตื่นขึ้นจากความง่วงเหงา พวกเขาจะพบเห็นแต่ความ 

สิ้นเนื้อประดาตัวและขอร้องผู้อื่นให้เติมในสิ่งที่เขาขาด แต่ในเร่ืองของฝ่าย 

จิตวิญญาณไม่มีผู้ใดสามารถเติมส่วนที่ผู้อื่นขาดได้ พระคุณของพระเจ้ายื่น 

ให้จิตวิญญาณของทุกคนโดยไม่คิดมูลค่า ข่าวสารของข่าวประเสริฐประกาศ

ว่า “คนท่ีกระหายเชิญเข้ามา ใครที่มีใจปรารถนา จงมารับน�้าแห่งชีวิตโดย 

ไม่ต้องเสียอะไรเลย” วิวรณ์ 22:17 แต่อุปนิสัยไม่อาจโอนกันได้ ไม่มีใครเชื่อ

แทนคนอื่นได้ ไม่มีใครรับพระวิญญาณแทนคนอ่ืนได้ ไม่มีผู ้ใดแบ่งปัน 

อุปนิสัยซึ่งเป็นผลแห่งการกระท�าของพระวิญญาณแก่ผู้อ่ืนได้ “ถึงแม้ว่า 

โนอาห์ ดาเนียลและโยบอยู่ในนั้น พระยาห์เวห์องค์เจ้านายตรัสดังนี้ว่า เรามี

ชีวิตอยู่แน่อย่างไร พวกเขาก็ไม่อาจช่วยบุตรชายและบุตรสาวให้รอดได้  

พวกเขาจะช่วยเฉพาะชวีติของเขาได้ด้วยความชอบธรรมของเขา” เอเสเคยีล 

14:20 {COL 411.2} 

 ในห้วงเวลาวิกฤตทีอ่ปุนสิยัจะแสดงออกมา เม่ือเสยีงร้องประกาศดัง

ขึ้นอย่างจริงจังในยามเที่ยงคืนว่า “เจ้าบ่าวมาแล้ว จงออกมารับท่านเถิด”  
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และสาวพรหมจารีถูกปลุกให้ตื่นจากหลับ ท�าให้เห็นว่าผู้ใดพร้อมส�าหรับงาน

น้ี คนท้ังสองกลุ่มตกอยู่ในสภาพไม่รู้ตัว แต่ฝ่ายหนึ่งมีการเตรียมส�าหรับ 

เหตุฉุกเฉินแต่อีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้เตรียมพร้อม ปัจจุบันก็เช่นเดียวกัน หายนะ

ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นอย่างกะทันหัน เป็นสิ่งที่จะน�าจิตวิญญาณให้เผชิญหน้า 

กับความตาย จะท�าให้เห็นว่าบุคคลผู้นั้นมีความเชื่อท่ีแท้จริงในพระสัญญา 

ของพระเจ้าหรือไม่ จะแสดงให้เห็นว่าจิตวิญญาณนั้นได้รับการค�้าจุนด้วย

พระคุณหรือไม่ การทดสอบคร้ังสุดท้ายที่ย่ิงใหญ่จะมาถึงเม่ือใกล้หมดเวลา

ของมนุษย์และจะสายเกินไปในการเติมความต้องการให้จิตวิญญาณ {COL 

412.1} 

 สาวพรหมจารีสิบคนก�าลังเฝ้ารอในยามค�่าคืนประวัติศาสตร์ของ 

โลกใบนี้ ทุกคนอ้างว่าตนเป็นคริสเตียน ทุกคนได้รับการทรงเรียก มีชื่อ มี 

ตะเกียงและทุกคนต่างแสดงตนรับใช้พระเจ้า ทุกคนต่างรอคอยการเสด็จมา

ของพระคริสต์ แต่มีห้าคนท่ีไม่พร้อม ห้าคนนี้จะตกตะลึง เศร้าโศกและอยู ่

นอกห้องจัดงานเลี้ยง {COL 412.2} 

 ในวันสุดท้าย คนจ�านวนมากจะอ้างตนเพื่อขอเข้าไปยังแผ่นดินของ 

พระเจ้าโดยกล่าวว่า “เราเคยกินด่ืมกับนาย และนายก็เคยส่ังสอนที่ถนน 

ของเรา” “องค์พระผู้เป็นเจ้า ข้าพระองค์ได้เผยพระวจนะในนามของพระองค์  

และได้ขับผีออกในพระนามของพระองค์  และได้กระท�าการแห่งฤทธานุภาพ

มากมายในพระนามของพระองค์ไม่ใช่หรือ” แต่ค�าตอบที่จะตามมาคือ “เรา 

ไม่รู้ว่าพวกเจ้าที่ท�าความชั่วมาจากไหน จงไปให้พ้นหน้าเรา” ลูกา 13:26  

มัทธิว 7:22 ลูกา 13:27 ในชีวิตนี้ พวกเขาไม่ได้ติดสนิทกับพระคริสต์  

ฉะนั้นเขาจึงไม่รู ้จักภาษาแห่งสวรรค์ และพวกเขาเป็นคนแปลกหน้าใน 

ความชื่นชมยินดีของสวรรค์ “อันความคิดของมนุษย์นั้น จะมีใครหยั่งรู้ได้ถ้า

ไม่ใช่จติวญิญาณของมนษุย์คนนัน้เอง พระด�าริของพระเจ้าก็ไม่มีใครหย่ังรูไ้ด้

เว้นแต่พระวิญญาณของพระเจ้าเช่นกัน” 1 โครินธ์ 2:11 {COL 412.3} 

 ประโยคเศร้าสลดท่ีสดุทีห่มูนษุย์จะพงึได้ยนิคอืถ้อยค�าแห่งความพนิาศ 

ที่กล่าวว่า “เราไม่รู้จักเจ้า” ความสนิทสนมกับพระวิญญาณซึ่งท่านดูแคลน 

น้ัน เป็นส่ิงเดียวที่น�าท่านเข้าสู่ความสุขของงานเล้ียงพิธีสมรสได้ เป็นภาพ 
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เหตุการณ์ท่ีท่านไม่อาจเข้าร่วมได้ แสงสว่างนั้นส่องถูกตาที่มืดบอด เสียง 

เพลงดังเข้าไปในหูท่ีหนวก ความรักและความสุขไม่อาจปลุกเสียงแห่งความ

ชื่นชมออกมาจากหัวใจที่ท�าให้ชาด้านด้วยการฝักใฝ่ในทางโลกได้ ท่าน 

ถูกขับออกไปจากสวรรค์เพราะความไม่เหมาะสมของตัวท่านที่จะเข้าไปมี 

ส่วนร่วม {COL 413.1} 

 เราเตรียมตัวให้พร้อมต้อนรับพระเจ้าโดยการตื่นขึ้นเม่ือได้ยินเสียง

ร้องว่า “เจ้าบ่าวมาแล้ว” ไม่ได้ และเอาตะเกียงว่างเปล่าไปเติมน�้ามัน เรา 

แยกพระครสิต์จากชวิีตของเราท่ีนีแ่ละยังเป็นคนทีพ่ร้อมไปอยู่ร่วมกบัพระองค์

บนสรวงสวรรค์ไม่ได้ {COL 413.2} 

 ในอปุมา สาวพรหมจารีผูฉ้ลาดจะมีน�า้มันอยูใ่นภาชนะพร้อมตะเกียง 

แสงสว่างจ้าจากเปลวไฟที่ไม่มีการหร่ีลงตลอดคืนแห่งการรอคอยเป็น 

ความสว่างที่ให้เกียรติแก่เจ้าบ่าว เป็นแสงสว่างในความมืดที่ช่วยน�าทางไปสู่

บ้านของเจ้าบ่าวและเข้าร่วมงานเลี้ยงได้ {COL 414.1} 

 ด้วยเหตุนี้ ผู ้ติดตามพระคริสต์ต้องส่องแสงสว่างกลบความมืด 

ของโลก โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระวจนะของพระเจ้าเป็นแสงสว่างที่ 

กลายมาเป็นฤทธิ์เดชเปล่ียนแปลงชีวิตของผู้รับ เม่ือปลูกฝังกฎเกณฑ์แห่ง 

พระธรรมของพระเจ้าไว้ในจิตใจของเขาแล้ว พระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรง 

พัฒนาคุณงามความดีของพระเจ้าในมนุษย์ แสงแห่งพระสิริของพระองค์ 

คือพระลักษณะนิสัยของพระองค์ที่จะฉายแสงในบรรดาผู ้ติดตามของ 

พระองค์  ด้วยเหตุนี้ เขาท้ังหลายจึงถวายพระสิริแด่พระเจ้าเพื่อส่องสว่าง 

ตามทางไปสู่บ้านของเจ้าบ่าว ซึ่งเป็นเมืองของพระเจ้า สู่งานเลี้ยงสมรสของ

พระเมษโปดก {COL 414.2}

 เจ้าบ่าวมาถึงเท่ียงคืนซึ่งเป็นเวลามืดท่ีสุด ดังนั้นการเสด็จมาของ 

พระคริสต์จะเกิดข้ึนในขณะที่โลกตกอยู่ในความมืดมนที่สุดเท่าที่เคยเป็นมา 

สมัยของโนอาห์และโลทเป็นภาพแสดงถึงสภาพของโลกเพียงชั่วครู่ก่อน 

การเสด็จมาของพระบุตรของมนุษย์ พระธรรมบันทึกล่วงหน้าในเวลาเช่นนี้ 

ว่า ซาตานจะทุ่มท�างานสุดตัวและด้วย “อุบายชั่วทุกอย่าง” 2 เธสะโลนิกา  

2:9, 10 ผลงานของซาตานแสดงออกง่ายๆ ให้เห็นถึงความมืดมนท่ีเพิ่มขึ้น
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อย่างรวดเร็ว ความผิดเพี้ยนอย่างมากมายหลายรูปแบบ  ความเชื่อผิดๆ ใน

ศาสนาและความหลอกลวงต่างๆ ของวาระสุดท้าย ซาตานไม่เพียงแต่จะ

ครอบง�าโลกนี้เท่านั้น แต่การหลอกลวงของมันส่งผลต่อคริสตจักรที่มีความ

เชื่อในพระเยซูคริสต์อีกด้วย การละทิ้งศาสนาครั้งท่ีย่ิงใหญ่จะพัฒนาข้ึน 

เป็นความมืดมนเหมือนความมืดยามเทีย่งคืน เหมือนผ้ากระสอบด�าท่ีแสงผ่าน

ไม่ได้ ส�าหรับประชากรของพระเจ้าแล้วจะเป็นค�่าคืนแห่งการทดลอง ค�่าคืน

แห่งการร�่าไห้ ค�่าคืนแห่งการกดขี่ข่มเหงเพื่อเห็นแก่ความจริง แต่แสงสว่าง 

ของพระเจ้าจะส่องสว่างผ่านความมืดมิดยามค�่าคืนเช่นนี้ได้ {COL 414.3}

พระองค์ทรงดลบันดาลให้ “ความสว่างออกมาจากความมืด” 2  

โครินธ์ 4:6 เม่ือ “แผ่นดินก็ร้างและว่างเปล่า ความมืดอยู่เหนือน�้า และ 

พระวิญญาณของพระเจ้าทรงปกอยู่เหนือน�้านั้น พระเจ้าตรัสว่า จงเกิดความ

สว่าง ความสว่างก็เกิดขึ้น” ปฐมกาล 1:2, 3 ดังนั้นในค�่าคืนท่ีมืดฝ่าย 

วิญญาณ พระวจนะของพระเจ้าจะประกาศออกมาว่า “จงเกิดความสว่าง” 

พระองค์ตรัสกับประชากรของพระองค์ว่า “จงลุกขึ้นฉายแสง เพราะว่าความ 

สว่างของเจ้ามาแล้วและพระสิริของพระยาห์เวห์ขึ้นมาเหนือเจ้า” อิสยาห์  

60:1 {COL 415.1}

 พระวจนะกล่าวว่า “ดูสิ ความมืดจะปกคลุมแผ่นดินโลกและความ 

มืดทึบคลุมชนชาติทั้งหลาย แต่พระยาห์เวห์จะทรงขึ้นมาเหนือเจ้าและ 

พระสิริของพระองค์จะปรากฎเหนือเจ้า” อิสยาห์ 60:2 {COL 415.2}

 ความมืดมนแห่งการเข้าใจพระเจ้าผิดก�าลังครอบง�าโลกไว้ มนุษย์

ก�าลังสูญเสียความรู้ในพระลักษณะของพระองค์ มีการเข้าใจผิดและอธิบาย

ผิดๆ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เวลานี้เราจะต้องประกาศข่าวที่มาจาก 

พระเจ้า เป็นข่าวสารที่มีอ�านาจชักจูงและมีฤทธิ์แห่งการช่วยให้รอด จะต้อง 

ให้คนรับรู้เรื่องพระลักษณะของพระองค์ จะต้องส่องแสงสว่างแห่งพระสิริ  

แสงสว่างแห่งความดี พระกรุณาคุณและความจริงเข้าไปในความมืดมนของ

โลก {COL 415.3}

 ภารกิจนีผู้เ้ผยพระวจนะอสิยาห์บันทกึไว้ว่า “โอ เยรูซาเล็มผูน้�าข่าวดี 

จงเปล่งเสียงเถิด อย่ากลัวเลย จงพูดกับเมืองท้ังหลายของยูดาห์ว่า ‘ดูเถิด 
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พระเจ้าของพวกเจ้า’ ดูสิ พระยาห์เวห์ องค์เจ้านายเสด็จมาด้วยอานุภาพและ

พระกรของพระองค์ครอบครองเพื่อพระองค์ นี่แน่ะ รางวัลของพระองค์ก็อยู่

กับพระองค์ และค่าตอบแทนของพระองค์ก็อยู่เฉพาะพระพักตร์พระองค์”  

อิสยาห์ 40:9, 10 {COL 415.4}

 ผู้ที่ก�าลังรอคอยการเสด็จมาของเจ้าบ่าวจะต้องประกาศให้ผู้อื่นรู้ว่า 

“ดูเถิด พระเจ้าของพวกเจ้า” ล�าแสงสุดท้ายของแสงแห่งความเมตตา ข่าว

สุดท้ายแห่งความเมตตาที่จะต้องประกาศแก่ชาวโลกนั้น เป็นการเปิดเผยถึง

พระลักษณะนิสัยแห่งรักของพระองค์ บุตรท้ังหลายของพระเจ้าจะต้องแสดง 

ออกถึงพระสิริของพระองค์ ด้วยชีวิตและอุปนิสัยของเขาเอง พวกเขาจะ 

ต้องแสดงออกให้เห็นว่าพระคุณของพระเจ้าทรงประกอบกิจอันใดให้แก ่

พวกเขา {COL 415.5}

แสงจากดวงอาทิตย์แห่งความชอบธรรมจะต้องฉายออกมาด้วยการ

ท�าคุณประโยชน์ ท้ังในค�าพูดแห่งความจริงและการกระท�าที่บริสุทธิ์ {COL 

416.1}

 พระคริสต์ผู้ทรงเป็นแสงสว่างแห่งพระสิริของพระบิดาเสด็จมาเพื่อ

เป็นแสงสว่างแก่โลก พระองค์เสด็จมาเพือ่เปิดเผยพระบิดาให้มนษุย์รูจ้กัและ

พระวจนะบันทึกถึงพระองค์ว่า พระองค์ทรงรับการเจิม “ด้วยพระวิญญาณ

บริสุทธิ์และด้วยฤทธานุภาพ” และ “เสด็จไปท�าคุณประโยชน”์ กิจการ 10:38 

พระองค์ตรัสในธรรมศาลาเมืองนาซาเร็ธว่า “พระวิญญาณขององค์พระผู ้

เป็นเจ้าสถติกับข้าพเจ้า เพราะว่าพระองค์ทรงเจมิตัง้ข้าพเจ้าไว้ เพือ่น�าข่าวดี

มายังคนยากจน พระองค์ทรงใช้ข้าพเจ้ามาประกาศอิสรภาพแก่พวกเชลย 

ประกาศแก่คนตาบอดว่าจะได้เห็นอีก ปล่อยผู้ถูกบีบบังคับให้เป็นอิสระ และ

ประกาศปีแห่งความโปรดปรานขององค์พระผู้เป็นเจ้า’ ลูกา 4:18, 19 นี่คือ

ภารกิจที่พระองค์ทรงมอบหมายให้อัครสาวกท�า พระองค์ตรัสว่า “ท่าน 

ทั้งหลายเป็นความสว่างของโลก” “จงส่องสว่างแก่คนทั้งปวง เพื่อว่าเม่ือเขา

ทั้งหลายได้เห็นความดีท่ีท่านท�า พวกเขาจะได้สรรเสริญพระบิดาของท่าน 

ผู้สถิตในสวรรค”์ มัทธิว 5:14, 16 {COL 416.2}
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 นีค่อืภารกจิซึง่ผูเ้ผยพระวจนะอสิยาห์บรรยายไว้ว่า “คือการแบ่งอาหาร

ของเจ้ากับคนหิว การน�าคนยากจนไร้บ้านเข้ามาในบ้านไม่ใช่หรือ และเม่ือ

เห็นคนเปลือยกายก็คลุมกายเขาไว้ ท้ังไม่ซ่อนตัวเจ้าจากญาติของเจ้าไม่ใช่

หรือ แล้วความสว่างจะพุ่งออกมาแก่เจ้าเหมือนรุ่งอรุณและการรักษาแผล 

ของเจ้าจะมีขึ้นอย่างรวดเร็ว ความชอบธรรมของเจ้าจะเดินน�าหน้าเจ้าและ

พระสิริของพระยาห์เวห์จะระวังหลังเจ้า” อิสยาห์ 58:7, 8 {COL 417.1}

 พระสิริของพระเจ้าจะฉายแสงผ่านคริสตจักรของพระองค์ในคืน 

ท่ีมืดมนฝ่ายจิตวิญญาณ เพื่อยกชูผู ้ที่เป็นทุกข์และปลอบประโลมใจผู้ท่ี 

โศกเศร้า {COL 417.2}

มีเสียงร้องคร�่าครวญของชาวโลกอยู่รอบๆ ตัวเรา มีผู้ขัดสนและ 

ทุกข์ยากทั่วทุกแห่ง เป็นหน้าที่ของเราที่จะช่วยบรรเทาและท�าให้ความทุกข์

ระทมเบาบางลง {COL 417.3}

 การลงมือท�างานจะให้ผลมากย่ิงกว่าการเทศนา เราจะต้องให้อาหาร

แก่ผู้ที่หิว ให้เสื้อผ้าแก่ผู้ที่เปลือยกายและให้ท่ีอยู่อาศัยแก่ผู้ท่ีไม่มีบ้าน และ 

เราได้รับการทรงเรียกให้ท�ามากกว่านี้ ความรักของพระคริสต์เท่านั้นท่ีจะ

ประทานความพึงพอใจให้กับผู้ขัดสนทางฝ่ายจิตวิญญาณได้ หากพระคริสต์

สถิตอยู่ในเรา ใจของเราจะเต็มเปี่ยมด้วยความเห็นใจจากสวรรค์ บ่อน�้าพุท่ี

เต็มด้วยรักอย่างจริงใจแบบพระคริสต์จะส�าแดงออกมา {COL 417.4}

 พระเจ้าไม่ได้ทรงเรียกให้เราเพียงแค่แบ่งปันสิ่งของแก่ผู้ที่ต้องการ 

แต่ยังทรงเรียกให้เราแบ่งปันสีหน้าที่ร่าเริงสดใส ค�าพูดท่ีให้ความหวังและ 

การสมัผสัทีอ่่อนโยน เม่ือพระครสิต์ทรงรักษาผูป่้วย พระองค์ทรงวางพระหตัถ์ 

ลงบนพวกเขา เราจึงต้องเข้ามาใกล้ผู้ที่เราต้องการให้เขาได้รับประโยชน์  

{COL 418.1}

 ความหวังของคนจ�านวนมากสูญหายไป ขอให้น�าแสงสว่างกลับคืน

มายังพวกเขา หลายคนสูญเสียก�าลังใจ ขอให้พูดหนุนใจพวกเขา อธิษฐาน 

เผื่อเขา ยังมีคนท่ีต้องการอาหารแห่งชีวิต ขอให้อ่านพระค�าของพระเจ้า 

ให้พวกเขาฟัง มีคนจ�านวนมากป่วยด้วยโรคฝ่ายวิญญาณท่ีไม่มียาจะเข้าถึง

หรือแพทย์คนใดท่ีจะรักษาได้ อธิษฐานเผื่อจิตวิญญาณเหล่านี้ น�าพวกเขา
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มายังพระเยซู บอกให้พวกเขาทราบว่ามีพิมเสนในกิเลอาดและมีพระเจ้าผู ้

ทรงเป็นแพทย์ผู้ยิ่งใหญ่อยู่ที่นั่น {COL 418.2}

 แสงสว่างเป็นพระพร เป็นพระพรครอบจกัรวาล ซึง่เทสมบตัลิ�า้ค่าลง

มายังบรรดาผู้ที่ไม่รู้ซึ้งในพระคุณ ผู้ที่ไม่บริสุทธิ์และผู้ไร้ศีลธรรม แสงสว่าง 

จากดวงอาทิตย์แห่งความชอบธรรมก็เป็นเช่นนี้เหมือนกัน ความมืดของ 

บาป ความทุกข์และความเจบ็ปวดห่อหุม้โลกท้ังใบนีไ้ว้ โลกจะต้องได้รับความ 

สว่างจากความรู้ในความรักของพระเจ้า ไม่มีนิกายศาสนา ยศศักด์ิหรือ 

ชนชั้นใดๆ จะมากีดกันแสงสว่างท่ีฉายมาจากพระท่ีนั่งบนสรวงสวรรค์ของ

พระเจ้าได้ {COL 418.3}

 เราจะต้องประกาศข่าวสารแห่งความหวังและพระคุณไปยังท่ีสุด 

ปลายแผ่นดินโลก คนที่ต้องการจะย่ืนมือมารับพระก�าลังของพระเจ้าและ 

สร้างสันติภาพกับพระองค์ ความมืดยามเที่ยงคืนจะไม่ห่อหุ้มคนนอกศาสนา

อีกต่อไป ความมืดมนจะหายไปเม่ือความสว่างของดวงอาทิตย์แห่งความ 

ชอบธรรมส่องมา และมีชัยชนะเหนืออ�านาจแดนนรก {COL 418.4}

 ไม่มีใครแบ่งปันได้ถ้าเขายังไม่ได้รับ ในพระราชกิจของพระเจ้า มนษุย์

สร้างส่ิงใดไม่ได้เลย ไม่มีผู้ใดเป็นแสงสว่างของพระเจ้าได้ด้วยความสามารถ

ของเขาเอง แต่เกิดจากน�้ามันทองค�าท่ีผู้ส่ือข่าวจากสวรรค์เทไหลผ่านท่อ 

ทองค�าไปยังชามทองค�าและไหลต่อไปยังตะเกียงในวิหาร ซึ่งจะฉายแสงให้

สว่างอย่างต่อเนื่อง นั่นคือความรักของพระเจ้าท่ีส่งผ่านมายังมนุษย์อย่าง 

ต่อเนื่องซึ่งจะช่วยให้เขาฉายแสงได้ น�้ามันทองค�าแห่งความรักของพระเจ้า 

จะไหลต่อเนื่องไปสู่ดวงใจทุกคนท่ีติดสนิทกับพระเจ้าโดยความเชื่อ เพื่อ 

ให้เขาฉายแสงในการประพฤติดี เป็นการรับใช้พระเจ้าสุดจิตสุดใจอย่าง 

แท้จริง {COL 418.5}

 ทรัพย์สินท้ังหมดในสวรรค์ส�าแดงในของประทานแห่งพระวิญญาณ

บริสุทธิ์อันยิ่งใหญ่และมีมากมายเหลือล้น ไม่ใช่ว่าจะมีส่วนใดของพระเจ้า 

ที่จะคอยกีดกั้นความมั่งคั่งของพระสิริของพระองค์ไว้ไม่ให้ไหลผ่านมายังโลก

ไปสู่มนุษย์ แต่หากทุกคนยินดีรับ เขาเหล่านั้นจะเปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณ

ของพระองค์ {COL 419.1}
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 เป็นอภิสิทธิ์พิเศษส�าหรับจิตวิญญาณทุกดวงในการเป็นท่อพระพร

อันมีชีวิตที่พระเจ้าทรงใช้เพื่อส่งขุมทรัพย์แห่งพระคุณท่ีเป็นความม่ังค่ัง 

ในพระคริสต์ผ่านไปยังโลกได้ ไม่มีส่ิงใดที่พระคริสต์ทรงหวังไปมากกว่าผู้ท�า

หน้าท่ีเป็นตัวแทนพระวิญญาณและพระลักษณะของพระองค์ให้กับโลก ไม่มี 

สิ่งใดท่ีโลกต้องการมากไปกว่าการส�าแดงความรักของพระผู้ช่วยผ่านมายัง

มนุษย์ท้ังหลาย สวรรค์ก�าลังรอคอยผู้ที่จะเป็นท่อท่ีสามารถรับน�้ามันอัน 

บริสุทธิ์ไหลไปเพื่อให้ความสุขและพระพรแก่จิตใจของมนุษย์ {COL 419.2}

 พระคริสต์ทรงจัดเตรียมทุกส่ิงไว้เพื่อให้คริสตจักรของพระองค์เป็น 

กลุ่มชนท่ีได้รบัการเปลีย่นแปลง สว่างไสวไปด้วยความสว่างของพระองค์และ

มีพระสิริของอิมมานูเอล พระองค์ทรงประสงค์ที่จะให้บรรยากาศแห่งความ

สว่างและสันติสุขของพระองค์ล้อมรอบคริสเตียนทุกคน  พระองค์ทรงหวังให้

เราเปิดเผยความสุขของพระองค์ในชีวิตของเรา {COL 419.3}

 เมื่อพระวิญญาณสถิตอยู่ในเรา เราจะแสดงออกด้วยความรักแห่ง

สวรรค์ท่ีหล่ังลงมาจากเบ้ืองบน ความบริบูรณ์แห่งพระเจ้าจะไหลผ่านมนุษย์

ผู้ได้รับการช�าระแล้วผ่านไปยังคนอื่น {COL 419.4}

 ดวงอาทิตย์แห่งความชอบธรรมมี “ปีกรักษาโรคภัย” มาลาคี 4:2  

ดังนั้นอิทธิพลที่มีต่อชีวิต ความกล้าหาญ ความช่วยเหลือผู้อื่นและการรักษา

ที่ได้ผลจะแพร่กระจายออกจากสาวกที่ซื่อสัตย์ทุกคน {COL 419.5}

 ศาสนาของพระคริสต์มีความหมายมากย่ิงกว่าการอภัยจากบาป  

เรื่องนี้หมายถึงการน�าบาปออกไป และเติมช่องว่างให้เต็มด้วยพระคุณของ

พระวิญญาณบริสุทธิ์ หมายถึงการรับแสงสว่างจากพระเจ้าและมีความชื่นชม

ยนิดีในพระองค์ หมายถึงหัวใจท่ีไม่มีความเห็นแก่ตวั และเตม็ล้นด้วยพระพร

ของการสถิตอยู่ของพระคริสต์ เม่ือพระคริสต์ทรงครอบครองจิตวิญญาณ  

จะมีแต่ความบริสุทธ์ิและอิสรภาพจากบาป พระสิริ ความบริบูรณ์ ความ 

สมบูรณ์ของแผนการของข่าวประเสริฐจะส�าเร็จในชีวิต การยอมรับพระผู้ 

ช่วยให้รอดจะเปล่งแสงแห่งสันติสุข ความรักและความม่ันใจที่สมบูรณ์แบบ 

ความงดงามและกล่ินหอมของพระลักษณะนิสัยของพระคริสต์ที่แสดงออก 

ในชีวิตจะเป็นพยานว่าพระเจ้าประทานพระบุตรของพระองค์เข้ามาในโลก 
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เพื่อเป็นพระผู้ช่วยของโลกอย่างแท้จริง {COL 419.6}

 พระครสิต์ไม่ได้เชญิชวนผูต้ดิตามให้พยายามส่องแสงสว่าง  พระองค์

ตรัสว่าท่านจงส่องสว่างหากท่านได้รับพระคุณของพระเจ้า แสงสว่างจะอยู่ใน

ตัวท่าน จงขจัดสิ่งกีดขวางไปเสียแล้วพระสิริของพระยาห์เวห์จะถูกเปิดเผย 

ออกมา แสงนั้นจะส่องสว่างทะลุและขับไล่ความมืดออกไป ท่านหยุดย้ัง 

แสงสว่างที่ส่องออกมาจากแวดวงอิทธิพลของท่านไม่ได้ {COL 420.1}

 การเปิดเผยพระสริขิองพระองค์ในสภาพมนษุย์จะน�าสวรรค์ลงมาอยู่

ใกล้มนษุย์มากจนความงดงามทีค่รอบครองจติใจจะแสดงออกจากจติวิญญาณ

ทุกดวงทีมี่พระผูช่้วยสถติอยู ่ พระสริิของการร่วมสถติของพระคริสต์จะควบคมุ

มนุษย์ และในกระแสแห่งการสรรเสริญและการขอบพระคุณจากผู้ที่กลับมา

หาพระเจ้า พระสิริจะไหลกลับสู่พระผู้ประทานยิ่งใหญ่ {COL 420.2}

 “จงลุกข้ึน ฉายแสงเพราะว่าความสว่างของเจ้ามาแล้ว” อิสยาห์  

60:1 ข่าวนี้มีไว้ส�าหรับผู้ท่ีออกไปต้อนรับเจ้าบ่าว พระคริสต์จะเสด็จมา 

ด้วยอ�านาจและสง่าราศรีอันยิ่งใหญ่ พระองค์จะเสด็จมาด้วยสง่าราศรีของ

พระองค์เองและพระสิริของพระบิดา พระองค์จะเสด็จมาพร้อมกับบรรดา 

ทูตสวรรค์บริสุทธิ์ ในขณะที่โลกตกอยู ่ในสภาพมืดมน จะมีแสงอยู่ในที ่

อาศัยทุกแห่งของผู้ชอบธรรมทุกคน พวกเขาจะมองเห็นแสงสว่างแรกของ 

การปรากฏของพระองค์ แสงที่ไม่มีมลทินจะส่องออกมาด้วยความยิ่งใหญ ่

ของพระองค์ และพระคริสต์พระผู้ช่วยให้รอดจะได้รับการเยินยอจากผู้ท่ี 

ปรนนิบัติพระองค์ ในขณะที่คนชั่วว่ิงหนีจากพระพักตร์ของพระองค์ ผู ้ 

ติดตามของพระคริสต์จะชื่นชมยินดี อัครปิตาโยบ ขณะที่มองไปยังการเสด็จ 

มาครั้งที่สองของพระคริสต์กล่าวว่า “ผู้ซึ่งข้าจะได้เห็นเองและดวงตาของข้า 

จะได้เห็นไม่ใช่คนอื่น” โยบ 19:27 ส�าหรับผู้ติดตามท่ีซื่อสัตย์ของพระคริสต์ 

พระองค์ทรงเป็นมิตรร่วมเดินทางและสหายที่คุ้นเคย พวกเขาด�ารงชีวิตอยู่

ใกล้ชิดกับพระองค์ ติดต่อสัมพันธ์กับพระองค์เสมอ รัศมีของพระเจ้าฉาย 

ขึ้นเหนือเขา แสงสว่างแห่งความรู ้ของพระสิริของพระเจ้าสะท้อนจาก 

พระพักตร์ของพระเยซูคริสต์ในชีวิตของเขา บัดนี้พวกเขาชื่นชอบกับแสง 

สว่างอันสว่างไสวแห่งความสว่าง และพระสิริของจอมราชัน พวกเขา 



380 อุทาหรณ์จากค�าสอนของพระคริสต์

เตรียมพร้อมท่ีจะเข้าสู่การชุมนุมของสวรรค์ เพราะพวกเขามีสวรรค์อยู่ในใจ 

{COL 420.3} 

 ด้วยศีรษะที่ผงกขึ้น ด้วยล�าแสงจ้าของดวงอาทิตย์แห่งความ 

ชอบธรรมท่ีส่องสว่างอยู่บนพวกเขา ด้วยการชื่นชมท่ีความรอดเข้ามาใกล้  

ทุกคนจะมุ่งหน้าไปต้อนรับเจ้าบ่าวและพูดว่า “ดูสิ นี่คือพระเจ้าของเรา  

เรารอคอยพระองค์ เพื่อพระองค์จะทรงช่วยเราให้รอด” อิสยาห์ 25:9 {COL 

421.1}  

 “แล้วข้าพเจ้าได้ยินเสียงเหมือนอย่างเสียงมหาชน เหมือนอย่าง 

เสียงน�้ามากหลายและเหมือนอย่างเสียงฟ้าร้องกึกก้องว่า ‘อาเลลูยา เพราะ

องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงครอบครองอยู่ คือพระเจ้าของเราผู้ทรงฤทธานุภาพ

สูงสุด ขอให้เรายินดีและเปรมปรีด์ิ และถวายพระเกียรติแด่พระองค์ เพราะ

งานอภิเษกสมรสของพระเมษโปดกมาถึงแล้ว และเจ้าสาวของพระองค์ก็ 

เตรียมตัวพร้อมแล้ว’...และทูตสวรรค์องค์นั้นบอกข้าพเจ้าว่าจง ‘เขียนลงไป 

ว่า ความสุขมีแก่คนท้ังหลายที่ได้รับเชิญมาในงานเลี้ยงอภิเษกสมรสของ 

พระเมษโปดก’” “พระองค์ทรงเป็นเจ้านายเหนือเจ้านายท้ังหลาย และ 

ทรงเป็นกษัตริย์เหนือกษัตริย์ทั้งหลาย และพวกที่อยู่กับพระองค์นั้นก็เป็น 

พวกที่ได้รับการทรงเรียกและได้รับการทรงเลือก และเป็นพวกที่ซื่อสัตย์”  

วิวรณ์ 19:6-9,17:14 {COL 421.2}
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